
 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ( PMFBY ) खरीप हंगाम 
2020 ि रबी हंगाम 2020-21 पासुन तीन िर्षांकरीता  
राज्यात राबविणेबाबत. 

   
महाराष्ट्र शासन 

कृवर्ष, पशुसंिधधन, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग 
शासन वनणधय क्र. प्रपीवियो-2020/प्र.क्र. 40/11-अ े

मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मंुबई 400 032 
वदनांक : 29 जून, 2020 

 

िाचा :    
1. कृवर्ष ि पदुम विभाग, शासन वनणधय क्र.सीआयअेएस/ 1299 /सीआर 89 /11-अ,े वद.4.12.1999. 
2. कृवर्ष ि पदुम विभाग, शासन वनणधय क्र. प्रवपवियो-16/प्र.क्र.26/11अे, वदनांक:  29.4.2016. 
3. कें द्र शासनाच्या कृवर्ष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच े पत्र क्र.  13015/01 /2016/के्रविट 2, 

वद.25.04.2018. 
4. कृवर्ष ि पदुम विभागाचा शासन वनणधय क्र. प्रवपवियो-2019/प्र.क्र.01/11अे, वद. 12 जुलै, 2019 
5. कृवर्ष ि पदुम विभागाचा शासन वनणधय क्र. प्रवपवियो-2019/प्र.क्र.01/11अे, वद. 06 ऑग्ट, 2019 
6. कें द्र शासनाच्या कृवर्ष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. 13015/02/2015-के्रिीट-II, वद. 28 फेब्रुिारी, 2020 
7. कें द्र शासनाच्या कृवर्ष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. 13017/04/2020- के्रिीट-II, वद. 22 एवप्रल, 2020 
8. राज्य्तरीय वपक विमा समन्िय सवमतीच्या वद. 04.05.2020 ि वद.15.06.2020 रोजीच्या बठैकीच ेइवतिृत्त. 
9. मा. मंत्रीमंिळ उप सवमतीची बठैक वद 21.04.2020 ि 15.06.2020 च ेइवतिृत्त. 
10. कृवर्षआयकु्तालयाचेपत्रजा.क्र.सा8ं/प्रवपवियो/14007/2020,वद.10/06/2020. 
11. कृवर्षआयकु्तालयाचेपत्रजा.क्र.सा8ं/प्रवपवियो/14545/2020,वद.19/06/2020. 
12. कृवर्षआयकु्तालयाचेपत्रजा.क्र.सा8ं/प्रवपवियो/14545-1/2020,वद.23/06/2020. 

 

प्र्तािना: 
 प्रधानमंत्री वपक विमा योजना राज्यात खरीप हंगाम 2016 पासून राज्य शासनाचे संदर्भभय शासन वनणधय क्र. 
2 अन्िये राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसूवचत वपकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
खरीप 2020 ि रब्बी 2020-21 हंगामा पासुन तीन िर्षांकरीता   राज्यात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती.    
शासन वनणधय: 
 कें द्र शासनाच्या मागधदशधक सुचनांनूसार, विमा कंपनींची अमंलबजािणी यंत्रणा म्हणनु 3 िर्षांसाठी वनिि 
करण्यात आललेी आहे. खरीप 2020 ि रब्बी 2020-21 हंगामासाठी राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खालील 
प्रमाणे अवधसुवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकांसाठी विमा क्षते्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा वनणधय 
शासनाने घेतलेला आहे.    

1. योजनेची उद्दीष्ट्टये : 
1. नैसर्भगक आपत्ती, वकि आवण रोगासारख्या अकल्ल्पत प्रवतकूल पवरल््ितीमुळे वपकांचे नुकसान झाल्यास 

शेतक-यांना विमा संरक्षण देणे.  
2. वपकांच्या नूकसानीच्या अत्सयंत कठीण पवरल््ितीतही शेतक-यांचे आर्भिक ्िैयध अबावधत राखणे. 
3. शेतक-यांना नाविन्यपणूध ि सधुारीत मशागतीच ेतंत्रज्ञान ि सामुग्री िापरण्यास प्रोत्ससाहन देणे. 
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4. कृवर्ष क्षेत्रासाठीच्या पत परुिठयात सातत्सय राखणे, जणेेकरुन उत्सपादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या 
संरक्षणाबरोबरच अन्नसरुक्षा, वपकांचे विविधीकरण आवण कृवर्षक्षेत्राचा गवतमान विकास ि ्पधात्समकतेत िाढ हे 
हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. 

2.योजनेची प्रमुख िवैशष्ट्य े: 
1. सदरची योजना ही या आदेशान्िये अवधसूवचत केलेल्या क्षते्रातील केिळ अवधसूवचत वपकांसाठी असेल. 
2. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कजधदार तसचे वबगर कजधदार शेतकऱयांना ऐल्च्िक आहे. 
3. अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसूवचत वपकासाठी खातेदाराचंे व्यवतवरक्त कुळाने अगर भािेपट्टीने शेती करणारे  

शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 
4. या योजनेअंतगधत वजल्हयातील ज्या वपकासंाठी विमा कंपनीने िा्तिदशी विमा हप्ता दर 30 टक्के पके्षा जा्त 

नमुद केला आहे, त्सयावपकांसाठी िाढीि विमा हप्ता अनुदान भार राज्य शासनािर  राहणार आहे 
.शेतकऱयांिरील विमा हप्त्सयाचा भार कमी करण्यासाठी शेतकऱयांनी भराियाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 
2 टक्के, रबी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच खरीप ि रब्बी हंगामातील नगदी वपकांसाठी 5 टक्के असा मयावदत 
ठेिण्यात आला आहे. 

5. या योजनेअंतगधत खरीप हंगाम ि रब्बी हंगाम 2020-21, खरीप हंगाम ि रब्बी हंगाम 2021-22, खरीप हंगाम ि 
रब्बी हंगाम 2022-23 या तीन िर्षांकवरता जोवखम्तर सिध अवधसुवचत वपकांसाठी 70 टक्के असा वनवित 
करण्यात आला आहे.  

6. अवधसुवचत क्षते्रातील अवधसुवचत वपकांच ेउंबरठा उत्सपन्न हे मागील 7 िर्षापैकी  सिावधक  उत्सपन्नाच्या   5 िर्षांच े
सरासरी उत्सपन्न गुणीले त्सया वपकाचा जोवखम्तर विचारात घेिून वनवित केले जाईल. उंबरठा उत्सपन्न हे संपणूध 3 
िर्षध कालािधी कवरता ल््िर असेल तसचे विमा कंपनीने सादर केलेला विमा हफ्ता दरही  हा सपंणूध 3 िर्षध 
कालािधी कवरता ल््िर असले.  

7. जोखमीच्या बाबी- योजनेअतंगधत खालील बाबींचा समािशे करण्यात आला आहे.  
7.1) खरीप हंगामाकवरता -  

     7.1.1) हिामान घटकांच्या प्रवतकूल पवरल््िती मुळे वपकांची पेरणी ककिा लािणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान
 ( Prevented Sowing / Planting / Germination )  

7.1.2) वपकांच्या हंगामामध्ये हिामानातील प्रवतकुल पवरल््ितीमुळे वपकाचंे होणारे नुकसान ( Mid season  
                    adversity) 

7.1.3) वपक पेरणीपासनू काढणीपयधतच्या कालािधीत नैसर्भगक आग, िीज कोसळणे, गारपीट, िादळ, 
चक्रीिादळ, परू,क्षेत्र जलमय होणे, भु् खलन, दुष्ट्काळ, पािसातील खंि, वकि ि रोग इत्सयादी बाबींमुळे 
उत्सपन्नात येणारी घट. 

 7.1.4) ्िावनक नैसर्भगक आपत्तीमुळे वपकांच ेहोणारे नुकसान (Localized Calamities) 
 7.1.5) नैसर्भगक कारणांमुळे वपकांच ेहोणारे काढणीपिात नुकसान.(Post Harvest Losses ) 

7.2) रब्बी हंगामाकवरता -  
 7.2.1)  वपकांच्या हंगामामध्ये हिामानातील प्रवतकुल पवरल््ितीमुळे वपकांचे होणारे नुकसान ( Mid season  

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

चक्रीिादळ, परू,क्षेत्र जलमय होणे, भु् खलन, दुष्ट्काळ, पािसातील खंि, वकि ि रोग इत्सयादी बाबींमुळे 
उत्सपन्नात येणारी घट. 

 7.2.3) ्िावनक नैसर्भगक आपत्तीमुळे वपकांच ेहोणारे नुकसान (Localized Calamities) 
 7.2.4) नैसर्भगक कारणांमुळे वपकांच ेहोणारे काढणीपिात नुकसान.(Post Harvest Losses ) 
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3.योजनेत समाविष्ट्ट वपके ि शेतकरी : 
या योजनेअंतगधत अन्नधान्य वपके, गळीत धान्य वपके ि नगदी वपकानंा विमा सरंक्षण वमळेल. सदर योजना 

राज्यात शासनाने खरीप ि रब्बी हंगामासाठी अवधसुवचत केलेल्या महसुल मंिळ/मंिळगट ककिा तालुका्तरािर 
खालील अवधसुवचत वपकांसाठी राबविण्यात येईल. 

 
वपक िगधिारी खरीप हंगाम रबी हंगाम 

तृणधान्य ि किधान्य 
वपके 

भात (धान),खरीप ज्िारी, बाजरी, 
नाचणी(रागी), मुग,उिीद, तरु, मका (8) 

गहू (बागायत), रबी ज्िारी (बागायत ि 
वजरायत), हरभरा, उन्हाळी भात. (4) 

गळीत धान्य वपके भईुमुग, कारळे, तीळ, सयुधफुल, सोयाबीन (5) उन्हाळी भईुमुग. 
नगदी वपके कापसु, खरीप कांदा.(2) रबी कांदा. 

 

राज्यात अवधसुवचत क्षेत्रासाठी उन्हाळी भात वपक अवधसवुचत करण्यात आले असनू यासाठी उंबरठा उत्सपन्न ि 
चालु िर्षाच ेसरासरी उत्सपन्न हे तांदुळ गृवहत धरुन वनवित केले आहे.  
 

4.वपकवनहाय विमा हप्ता दर ि विमा हप्ता अनुदान: 
 या योजनेअतंगधत विमा हप्ता दर हा िा्तिदशी दराने आकारला जाणार असून तो 3 िर्षांसाठी ल््िर राहील. 
तिावप, सिध शेतकऱयानंी खरीप ि रबी  हंगामासाठी भराियाचा प्रवत हेक्टरी विमा हप्ता दर खालीलप्रमाणे आहे. 

अ.क्र. वपके 
शेतक-यांनी भराियाचा विमा हप्ता 

खरीप हंगाम रबी हंगाम 

1 
 अन्नधान्य ि गळीत 
धान्य वपके 

विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 2  टक्के ककिा 
िा्तिदशी दर यापैकी जे कमी असेल ते.  

विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 1..5 टक्के ककिा 
िा्तिदशी दर यापैकी जे कमी असेल ते.  

2 
नगदी वपके (कापुस ि 
कांदा) 

विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के ककिा 
िा्तिदशी दर यापैकी जे कमी असेल ते.  

विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 5 टक्के ककिा 
िा्तिदशी दर यापैकी जे कमी असेल ते.  

  

 या योजनेअंतगधत वनवित करण्यात आलेला वपक वनहाय प्रवत हेक्टरी विमा हप्ता दर ि शेतक-यांनी प्रत्सयक्षात 
भराियाचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सिधसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) 
समजण्यात येईल. विमा हप्ता अनुदानाच्या कें द्र वह््याला निीन सधुारणानुसार  मयादा आल्या आहेत. योजनेच्या कें द्र 
शासनाच्या प्रचवलत मागधदशधक सुचनेनूसार ई वनविदेद्वारे प्राप्त न्युनतम विमा हप्ता दरातील शेतकरी वह्सा िजा जाता 
उिधवरत रक्कम ही राज्य ि कें द्र शासनामाफध त समप्रमाणात विमा कंपनीस वदली जात होती. तिावप, कें द्र शासनाच्या 
वदनांक 28 फेब्रिुारी, 2020 रोजीच ेसधुावरत मागधदशधक सूचनानुंसार, विमा हप्ता अनुदानाच्या कें द्र वह््याला मयादा 
लागू राहतील. कें द्र शासनाच्या सुधावरत मागधदशधक सुचनेनूसार कें द्र शासन कोरििाहु वजल्यातील वपकांना 30 टक्के 
ि बागायती वजल्यातील वपकांना 25 टक्केच्या मयादेत त्सयांचा समप्रमाणातील वह्सा अदा करणार आहे. विमा 
कंपनींना देण्यात येणाऱया राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम भारतीय कृवर्ष विमा कंपनीमाफध त (AIC)  कें द्र 
शासनाने सदर योजनेच्या मागधदशधक सूचनान्िये विवहत केलेल्या पध्दतीनुसार विविध  टप्प्यात  अदा करण्यात येईल.  

 

5.विमा संरवक्षत रक्कम ि शेतकऱयांनी भराियाचा पीक विमा हप्ता: 
 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत राज्यात सन 2020-21 साठी सिधसाधारणपणे वजल्हा्तरीय पीक कजध दर 
सवमतीने वनवित केलेल्या पीक कजध दराप्रमाणे वपकवनहाय विमा संरवक्षत रक्कम वनवित करण्यात आलेली आहे. त्सयाच 
प्रमाणे वजल्हातंगधत वपकवनहाय पीक कजधदरामध्ये तफाित असून,राज्यय पीककजध दर सवमतीच्या दरांपेक्षा काही 
वजल्हयांमध्ये जा्त दराने पीक कजधदरास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासंदभात ज्या वजल्हयात राज्य पीक कजध 
दर सवमतीने वनवित केलेल्या कजधदरापेक्षा जादा दर वनवित केलेला आहे, त्सया वजल्हयाचे पीक कजधदरांच ेपनुर्भिलोकन 
करण्यात आलेले आहे. 
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  वजल्हा समुह (क्ल्टर) क्र 1 ते 11 मधील वजल्हावनहाय, वपकवनहाय विमा संरवक्षत रक्कम, विमा हप्ता दर, 

विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपशील (प्रपत्र अ- 1 ते अ- 64) मध्ये सहपवत्रत केला आहे.  
 

6.विमा क्षते्र घटक : 
 

 ही योजना क्षेत्र हा घटक (Area Approch) धरुन राबविण्यात येणार असनू,  वपकवनहाय अवधसूवचत विमा क्षते्र 
घटक म्हणजचे मंिळ ककिा मंिळगट आवण तालुका यांची यादी सोबतचे पवरवशष्ट्टानुसार आहे. }, +} अशा मवहरपी 
कंसाव्दारे मंिळगट ककिा तालुकाविमा क्षेत्र घटक दशधविण्यात आले असून, सदरच े पवरवशष्ट्ट शासन वनणधयासोबत 
जोिलेले आहे. या योजनेंतगधत सरासरी पीक उत्सपादकतेची पवरगणना करण्यासाठी प्रत्सयेक वपकासाठी वनधारीत 
केलेल्या विमाक्षेत्रात घ्याियाची वनयोवजत पीक कापणी प्रयोगांची संख्या पढुील प्रमाणे असेल -   
 

अ.क्र. पीक कापणी प्रयोगाच ेविमा अवधसूवचत 
क्षेत्र 

वकमान  पीक कापणी 
प्रयोग संख्या 

1 वजल्हा 24 

2 तालकुा 16 

3 महसूल मंिळ/ मंिळ गट 10 

4 गाि / ग्राम पंचायत 4 
 

उंबरठा उत्सपादन काढण्यासाठी आिश्यक असलेले वपक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले मागील 7 िर्षापैकी सिावधक  
उत्सपादनाच े मागील 5 िर्षाचे सरासरी उत्सपन्न, वपकाखालील क्षेत्र  आवण चालू हंगामात परेुस े वपक कापणी प्रयोग 
घेण्यासाठी उपलब्ध मनुष्ट्यबळ या बाबी विचारात घेऊन राज्य्तरीय वपक विमा समन्िय सवमतीने वपक वनहाय विमा 
क्षेत्र घटक अवधसूवचत केलेले आहेत. अस े करतांना राज्यातील सिध वजल्यांमधील प्रमुख वपके अंतभुधत करण्यात 
आलेली आहेत. अवधसूवचत केलेल्या सिध वपकासंाठी उत्सपन्नाचा अंदाज काढण्याच्या मानक पद्धतीनुसार आिश्यक 
तेिढ्या वपक कापणी प्रयोगांचे वनयोजन करण्यात आलेले आहे. 

महसूल मंिळ ि महसूल मंिळ गट ्तरािर सद्यपवरल््ितीत 12 पीक कापणी प्रयोगांचे वनयोजन करण्यात येते. 
याच अनुरं्षगाने क्षेवत्रय ्तरािर पीक कापणी प्रयोगाचे महसूल मंिळ िा महसूल मंिळ गट ्तरािर वनयोजन करतांना 
वकमान 12 पीक कापणी प्रयोगापेक्षा अवधकचे पीक कापणी प्रयोगांचे ग्रामपंचायत ्तरािर वनयोजन करण्याच ेसबंवंधत 
वजल्हयाच ेवजल्हावधकारी यानंा ्िातंत्र्य देण्यात येत आहे. ्िावनक ्तरािर उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्ट्यबळ यांच्या 
अनुरं्षगाने वजल्हावधकारी यानंी विवहत पध्दतीनुसार पीक विम्याकरीता अवधसूवचत क्षते्रातील अवधसूवचत वपकाकंरीता 
पीक कापणी प्रयोगांच े वनयोजन कराि.े पीक विमा अवधसूवचत क्षेत्राच े अवधसूवचत वपकाची सरासरी उत्सपादकता 
वनवितीसाठी या सिध पीक कापणी प्रयोगांची सरासरी उत्सपादकता  पवरगणना करण्यासाठी िापरण्यात यािी.  

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत पीक कापणी प्रयोगांद्वारे वमळणारे उत्सपन्नाच े अंदाज हे अचकू ि वदलेल्या 
कालमयादेमध्ये प्राप्त करणे कवरता उपग्रहाद्वारे प्राप्त प्रवतमांच्या सहाय्याने पीक कापणी प्रयोग आयोवजत करणे, तसेच 
वपकांच्या उत्सपन्नाच्या अंदाजासाठी अत्सयाधुवनक तंत्रज्ञान उदा. वरमोट सेंकसग टेक्नॉलॉजी (आर.एस.टी.), ड्रोन  
(Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment), ्माटधफोन इ. चा िापर करणे बाबत कें द्र शासनाने सुवचत 
केलेले आहे. त्सयानुरं्षगाने राज्य्तरािर कें द्रीय संशोधन सं् िांचे ितीने पिदशी प्रकल्प हाती घेण्यात यािते. 

पारदशधक पध्दतीने अचकू आकिेिारी प्राप्त करण्याच्या उदे्दशाने या योजने अंतगधत पीक कापणी प्रयोगासाठी कें द्र 
शासनाने विकवसत केलेल्या मोबाईल ॲपचा िापर करणे बधंनकारक करण्यात आलेले आहे. याव्यवतवरक्त इतर 
कोणतीही प्रणाली / ॲपचा िापर पीक कापणी प्रयोगासंाठी करण्यात येऊ नये. पीक कापणी प्रयोगासाठी विवहत 
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केलेल्या यादृल्च्िक (Random) पध्दतीने वकिा शक्य असल्यास सुदूर संिदेन तंत्राचा िापर करुन प्लॉटची वनिि 
करण्यात यािी.  
7. विमा संरक्षणाच्या बाबी: 
 प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतगधत पढुील कारणामुळे म्हणजचे शेतकऱयांस टाळता न येण्याजोग्या कारणामुळे 
झालेल्या नुकसानीस विमा सरंक्षण वमळेल.  
7.1) प्रवतकुल हिामान घटकांमुळे पेरणी/लािणी/उगिण न होणे :  
   ( Prevented Sowing / Planting / Germination )  

खरीप हंगामातील अपरूा पाऊस, हिामानातील इतर घटकांच्या प्रवतकुल पवरल््ितीमुळे केिळ अवधसुवचत 
मुख्य वपकांची अवधसुवचत क्षते्रात व्यापक प्रमाणािर पेरणी / लािणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी पेरणी / लािणी न 
झालेले क्षते्र हे सिधसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त  असल्यास विमा संरक्षण देय राहील. 

रब्बी हंगामाकवरता ही बाब लागू असणार नाही. 
7.2) हंगामातील प्रवतकूल पवरल््ितीत झालले ेनुकसान (On Account Payment of claims due to                            
       Mid- Season Adversity) 
 हंगामातील प्रवतकुल पवरल््ितीत, मात्र सिधसाधारण काढणीच्या 15 वदिस आधीपयंत परू, पािसातील खंि, 
दुष्ट्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱयांच्या अपेवक्षत उत्सपादनामध्ये सरासरी उत्सपादनाच्या 50 टक्के पेक्षा जा्त घट अपेवक्षत  
असेल तर विमा संरक्षण देय राहील. 
7.3)  वपक पेरणीपासनू काढणी पयधन्तच्या कालािधीत वपकांच्या उत्सपादनात येणारी घट (Standing Crops): 
 दुष्ट्काळ, पािसातील खंि, परू, क्षते्र जलमय होणे, वकि ि रोगांचा व्यापक प्रादुभाि, भू् खलन, नैसर्भगक आग, 
िीज कोसळणे, िादळ,  गारपीट आवण चक्रीिादळ यासारख्या टाळता न येणाऱया जोखमींमुळे वपकांच्या उत्सपन्नात येणा-
या घटीपासनू व्यापक विमा संरक्षण वदले जाईल. 
7.4 ) ्िावनक नैसर्भगक आपत्ती:  (Localized Calamities) 
 

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

7.5) काढणी पिात नुकसान: (Post Harvest Losses) 

 ज्या वपकांची काढणीनंतर शेतात पसरिून अििा पेंढ्या बांधुन सुकिणी करणे आिश्यक असते अशा 
कापणी/काढणी नंतर सुकिणीसाठी शेतात पसरिून ठेिलेल्या अवधसुवचत वपकाच े काढणीनंतर दोन आठिड्ाचं्या 
आत (14 वदिस) गारपीट, चक्रीिादळ, चक्रीिादळामुळे आलेला पाऊस आवण वबगरमोसमी पािसामुळे नुकसान 
झाल्यास ियैल्क्तक ्तरािर पंचनामे करुन वनकर्षांच ेअवधन राहून नुकसान भरपाई वनवित केली जाईल. 
 

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

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

8.योजना कायान्ियीन यंत्रणा : 
 राज्यात खरीप हंगाम ि रब्बी हंगाम 2020-21, खरीप हंगाम ि रब्बी हंगाम 2021-22, खरीप हंगाम ि रब्बी 
हंगाम 2022-23 या तीन िर्षांकवरता एकवत्रतवरत्सया सदरची योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनी किून संबधंीत 
वजल्हा समुहामध्ये राबविण्यात येईल. 
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वजल्हा समुह 
क्रमांक 

समाविष्ट्ट  वजल्हे वनयुक्त केललेी विमा कंपनी  
1 अहमदनगर, नावशक, चदं्रपरू भारती ॲक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. वल. 
2 सोलापरू, जळगाि, सातारा भारती ॲक्सा जनरल इंन्शुरन्स कं. वल. 
3 परभणी, िधा, नागपरू वरलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. वल. 
4 जालना, गोंवदया, कोल्हापरू वरलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. वल. 
5 नांदेि, ठाणे, रत्सनावगरी, कसधुदुगध इफ्को टोवकओ जनरल इंन्शुरन्स कं. वल. 
6 औरंगाबाद, भंिारा, पालघर, रायगि एचिीएफसी इगो इंन्शुरन्स कं.वल. 
7 िावशम, बलुिाणा, सांगली, नंदुरबार वरलायंन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. वल. 
8 कहगोली, अकोला, धुळे, पणेु एचिीएफसी इगो इंन्शुरन्स कं.वल. 
9 यितमाळ, अमरािती, गिवचरोली इफ्को टोवकओ जनरल इंन्शुरन्स कं. वल. 

10 उ्मानाबाद बजाज अलायन्झ जनरल इंन्शुरन्स कं.वल. 
11 लातुर भारतीय कृवर्ष विमा कंपनी 
12 बीि वनविदा प्रवक्रया सुरू आहे. 

 

9.योजनेचे िळेापत्रक : 
कजधदार ि वबगर कजधदार शेतक-यांसाठी विमा प्र्ताि सादर करण्याची अंवतम मुदत समान असेल. कें द्र 

शासनाच्या मागधदशधक सचुनांनूसार कजधदार/वबगर कजधदार शेतकऱयांनी बकेँकिे विमा प्र्ताि सादर करणे आवण 
बकँांनी कजधदार/वबगर कजधदार शेतकऱयांच े प्र्ताि संबधंीत विमा कंपनीकिे सादर करणे याबाबतची अंवतम मुदत 
खालील प्रमाणे वनवित केलेली आहे. 
अ.क्र. बाब खरीप  रब्बी  

1 शेतकऱयांनी (कजधदार ि वबगर 
कजधदार) योजनेतील सहभागाचा 
अजध सादर करणे/ विमा हप्त्सयाची 
रक्कम कजधदार ककिा वबगर 
कजधदार शेतकऱयांच्या बकँ 
खात्सयामधून प्रािवमक सहकारी 
सं्िा /बकँ/आपले सरकार सेिा 
कें द्र/ विमा प्रवतवनधी यांनी कपात 
करणे / शेतकऱयांनी ऑनलाईन अजध 
करण्याचा अंवतम वदनांक. 

पवहल्या िर्षी 31 जुलै 2020  
दुसऱया िर्षी 15 जुलै 2021 
वतसऱया िर्षी 15 जुलै 2022 

पवहल्या िर्षी :  
30 नोव्हेंबर, 2020 (रब्बी ज्िारी) 
15 विसेंबर 2020 (गहु बा. 
हरभरा ,कांदा ि इतर वपके ) 
31 माचध, 2021 (उन्हाळी भात, 
उन्हाळी भईुमुग) 
दुसऱया िर्षी : 
30 नोव्हेंबर, 2021 (रब्बी ज्िारी) 
15 विसेंबर 2021 (गहु बा. 
हरभरा ,कांदा ि इतर वपके ) 
31 माचध, 2022 (उन्हाळी भात, 
उन्हाळी भईुमुग) 
वतसऱया िर्षी : 
30 नोव्हेंबर, 2022 (रब्बी ज्िारी) 
15 विसेंबर 2022 (गहु बा. 
हरभरा ,कांदा ि इतर वपके ) 
31 माचध, 2023 (उन्हाळी भात, 
उन्हाळी भईुमुग) 
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अ.क्र. बाब खरीप  रब्बी  
2 कजधदार शेतकऱयांनी विमा संरवक्षत 

क्षेत्रांमध्ये वपक बदलाबाबत सचूना 
देण्याचा अंवतम वदनांक 

विमा नोंदणीच्या अंवतम 
वदनांक पिूी दोन कायालयीन 
वदिस अगोदर 

विमा नोंदणीच्या अंवतम वदनांक 
पिूी दोन कायालयीन वदिस 
अगोदर 

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

         योजनेतील शेतकरी 
सहभागाच्या अंवतम 
वदनांकानंतर 15 वदिसांच्या 
कालािधीत. 

           योजनेतील शेतकरी 
सहभागाच्या अंवतम वदनांका 
नंतर 15 वदिसांच्या कालािधीत  

4 कजधदार शेतकरी यांनी योजनेत 
सहभागी न होण्याची ि विमा हप्ता 
कजध रकमेतनू िजािट करून विमा 
कंपनीकिे िगध न करण्याची सचूना 
बकेँला देण्याची अंवतम मुदत  

          नोंदणीच्या अंवतम 
मुदतीच्या सात वदिस आधी 
पयधन्त 

          नोंदणीच्या अवंतम 
मुदतीच्या सात वदिस आधी 
पयधन्त 

5 विमा कंपनीच्या प्रवतवनधीमाफध त 
विमा योजनेत सहभागी करुन 
घेतलेल्या वबगर कजधदार 
शेतकऱयाची विमा घोर्षणापत्रे 
(विक्लरेशन),  विमा हप्त्सयाची रक्कम 
ईलेक्ररावनक पध्दतीने विमा कंपनीस 
ह्तांतरीत करणे ि शेतकरी 
सहभागाची माहीती वपक विमा 
योजनेच्या सकेंत्िळािर 
(पीएमएफबीिाय पोटधलिर)  
नोंदविण्याचा अंवतम वदनांक. 

        शेतकरी सहभागाचा 
अजध ि विमा हप्त्सयाची रक्कम 
प्राप्त झाल्यापासून दोन 
वदिसांच्या आत 

              शेतकरी सहभागाचा 
अजध ि विमा हप्त्सयाची रक्कम 
प्राप्त झाल्यापासून दोन 
वदिसांच्या आत 

6 विमा कंपन्यांनी वपक विमा योजनेच्या 
संकेत ्िळािरील (पीएमएफबीिाय 
पोटधलिरील)  शेतकरी सहभागाची 
माहीती  ल््िकृत / अल््िकृत 
करण्याचा अंवतम वदनांक 

कजधदार शेतक-यांबाबत 
विमा नोंदणीच्या अंवतम 
वदनांकानंतर 15 वदिसांच्या 
आत.  
वबगर कजधदार शेतक-
यांबाबत विमा नोंदणीच्या 
अंवतम वदनांकानंतर 30 
वदिसांच्या आत. 

कजधदार शेतक-यांबाबत विमा 
नोंदणीच्या अंवतम वदनांकानंतर 
15 वदिसांच्या आत.  
वबगर कजधदार शेतक-यांबाबत 
विमा नोंदणीच्या अवंतम 
वदनांकानंतर 30 वदिसाचं्या 
आत. 



 
शासन वनणधय क्रमांकःप्रपीवियो-2020/प्र.क्र. 40/11-अ े

 

पृष्ठ 46 पैकी 8  
 

अ.क्र. बाब खरीप  रब्बी  
7 आपले सरकार सेिा कें द्र/बकँ/विमा 

प्रवतवनधीने विमा प्र्तािातील त्रटुी 
दुर करणे 

विमा कंपनीने सुचना 
वदल्यापासनु 7 वदिसांच्या 
आत.  

विमा कंपनीने सुचना 
वदल्यापासनु 7 वदिसांच्या आत.  

8 विमा कंपनीने सुधारीत प्र्ताि 
ल््िकृत करणे 

कें द्र / बकँ / विमा प्रवतवनधीने 
विमा प्र्तािातील त्रटुी दुर 
केल्यापासून 7 वदिसांच्या 
आत.  

आपले सरकार सेिा कें द्र / बकँ / 
विमा प्रवतवनधीने विमा 
प्र्तािातील त्रटुी दुर 
केल्यापासून 7 वदिसांच्या आत.  

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

विमा कंपनीने पोटधलिरील 
मावहती ल््िकृत केल्यापासनू 
7 वदिसांच्या आत.  

विमा कंपनीने पोटधलिरील 
मावहती ल््िकृत केल्यापासनू 7 
वदिसांच्या आत.  

10 विमा कंपन्यांनी वपक विमा योजनेच्या 
संकेत ्िळािरील (पीएमएफबीिाय 
पोटधलिरील)  शेतकरी सहभागाची 
मावहती मंजूर करण्याचा अंवतम 
वदनांक 

योजनेतील शेतकरी 
सहभागाच्या अंवतम वदनांका 
नंतर 60 वदिसांच्या 
कालािधीत. 

योजनेतील शेतकरी सहभागाच्या 
अंवतम वदनाकंा नंतर 60 
वदिसांच्या कालािधीत. 

11 सरासरी उत्सपन्नाची आकिेिारी विमा 
कंपनीस सादर करण्याचा अंवतम 
वदनांक. 

पवहल्या िर्षी :  
मुग ि उिीद - वद. 15 
नोव्हेंबर 2020,  
इतर खरीप वपके (तुर, कापसू 
ि कांदा िगळून) - वद. 31 
जानेिारी, 2021 
कापसू -  28 फेब्रिुारी, 2021 
तूर ि कांदा -  31 माचध, 
2021. 
दुसऱया िर्षी : 
मुग ि उिीद - वद. 15 
नोव्हेंबर 2021, इतर खरीप 
वपके (तुर, कापसू ि कांदा 
िगळून) वद. 31 जानेिारी, 
2022 
कापसू -  28 फेब्रिुारी, 2022 
तूर ि कांदा -  31 माचध, 
2022. 
वतसऱया िर्षी : 
मुग ि उिीद - वद. 15 
नोव्हेंबर 2022,  
इतर खरीप वपके (तुर, कापसू 
ि कांदा िगळून) - वद. 31 
जानेिारी, 2023 
कापसू -  28 फेब्रिुारी, 2023 
तूर ि कांदा -  31 माचध, 

पवहल्या िर्षी :  
रबी वपके - वद. 31 जुलै 2021 
पयंत. 
उन्हाळी भात ि कांदा - वद. 31 
ऑग्ट 2021 पयंत. 
उन्हाळी भईुमूग - वद. 31 
ऑक्टोबर 2021 पयंत. 
 
 
दुसऱया िर्षी : 
रबी वपके - वद. 31 जुलै 2022 
पयंत. 
उन्हाळी भात ि कांदा - वद. 31 
ऑग्ट 2022 पयंत. 
उन्हाळी भईुमूग - वद. 31 
ऑक्टोबर 2022 पयंत. 
 
 
वतसऱया िर्षी : 
रबी वपके - वद. 31 जुलै 2023 
पयंत. 
उन्हाळी भात ि कांदा - वद. 31 
ऑग्ट 2023 पयंत. 
उन्हाळी भईुमूग - वद. 31 
ऑक्टोबर 2023 पयंत. 
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2023. 

12 नुकसान भरपाई अदा करणे. सरासरी उत्सपन्नाची 
आकिेिारी, अनुदान इत्सयादी 
प्राप्त झाल्यानंतर 3 आठििे.  

सरासरी उत्सपन्नाची आकिेिारी, 
अनुदान इत्सयादी प्राप्त 
झाल्यानंतर 3 आठििे.  

 

9.1   बोगस वपक विमा प्रकरणात फौजदारी कारिाई करणे:-  
         ज्या सव्हे नंबरसाठी ि क्षेत्रासाठी वपक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्सया क्षेत्राच्या 7/12 उताऱयािर 

शेतकऱयाचे नाि नसणे, बोगस 7/12 ि वपक पेरा नोंदीच्या आधारे वपक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, अशा बाबी 
वनदशधनास आल्यास अशा प्रकरणात सबवंधत दोर्षींिर कायदेशीर कायधिाही करण्याची जबाबदारी वजल्हा संवनयंत्रण 
सवमतीच्या मागधदशधना नुसार सबंवंधत विमा कंपनीची राहील. तसेच महसुल द्त ऐिजामध्ये फेरफार करून शासनाच े
फसिणकुीच्या प्रयत्सनाबाबत महसुल विभागामाफध त तहवसलदार यांनी ्ितंत्रपणे गुन्हे दाखल करणेबाबत कायधिाही 
करािी. 

10. नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत: 
 

10.1  प्रवतकूल हिामान घटकामुळे उगिण न झालले ेक्षते्र 

अ) वपक पेरणी / लािणी पिुध (Preventive Sowing) नुकसान भरपाई वनवित करणे:-  

  अवधसुवचत क्षते्रामध्ये अपरेु पजधन्यमान ककिा हिामान घटकाच्या प्रवतकूल पवरल््ितीमुळे अवधसुवचत मुख्य 
वपकाची अवधसुवचत विमा क्षते्र घटकातील परेणी क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जा्त क्षेत्रािर उगिण अििा पेरणी / लािणी 
न झाल्यास सदरची तरतूद लागू होईल. रब्बी हंगामाकवरता पेरणी ककिा लािणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान 
(Prevented Sowing) ही बाब लागू नाही. 
 

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

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

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

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

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

सवमतीकिे आिश्यक त्सया परुाव्यासह विवहत कालािधीत अवधसूचना वनगधवमत करणेसाठी मागणी  करु 
शकेल.वजल्हा्तरीय सयंकु्त सवमती याबाबत अभ्यास करून 7 वदिसात वनणधय घेईल.जर परेणीची 
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ि्तुल््िती विमा कंपनीच्या मागणीस परूक नसेल तर तस े कारणांसह विमा कंपनीस अिगत करेल. 
वजल्हा्तरीय सयंुक्त सवमतीने सदरच्या तरतुदीचा अभ्यास करून सदर तरतूद लागु न करण्याचा वनणधय 
घेतल्यास विमा कंपनी राज्य शासनाकिे सदर तपशीलासह अवधसूचनेसंदभात मागणी  करु शकेल.  

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

इ) अटी 
1) सदर विमा संरक्षणाची बाब ही विमा अवधसूवचत क्षेत्रातील फक्त मुख्य वपकांना लागू राहील. विमा अवधसूवचत 

क्षेत्रािर मुख्य पीक वनवित करतानंा वजल्हा/तालुका ्तरािरील एकूण वपकाखालील क्षेत्रापकैी  (Gross 
cropped area) वकमान 25% पेरणी क्षेत्र हे हंगामातील त्सया मुख्य वपकाखाली असणे आिश्यक राहील.   

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

3) संबधंीत वजल्हावधकारी यांनी योजनेतील सहभागाच्या अंवतम तारखेनंतर 15 वदिसाच्या आत परंतु अवधसूवचत 
पीक िळेापत्रकानुसार वपकाचे पेरणीच्या अंवतम तारखेच्या एक मवहन्यापयंतच्या मयादेत सदर जोखमीबाबत 
अवधसुचना जाहीर करणे आिश्यक असेल. 

4) संबवंधत वजल्हावधकारी यांच ेमाफध त बावधत क्षेत्राचा अहिाल, अंदावजत परेणी क्षेत्राचा अहिाल ि अवधसुचना 
जाहीर झाल्यानंतर 30 वदिसाच्या आत विमा कंपनीमाफध त नुकसान भरपाई देण्यात येईल.  

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

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

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

8) सदर तरतुद लागू झाल्यानंतर बावधत अवधसुवचत क्षते्र/वपकासाठी विमा सरंक्षण घेतलेल्या सिध शेतकऱयानंा 
लागू राहील. 

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

10) सिध बकँांनी विमा संरवक्षत शेतक-यांची यादी वपक विमा पोटधलिर अपलोि करणे आिश्यक आहे. तिावप यादी 
वपक विमा पोटधलिर अपलोि करणे प्रलंवबत असल्यास या  तरतुदी अंतगधत नुकसानीची अवधसचुना जाहीर 
झाल्यानंतर 7 वदिसाच्या आत संबधंीत बकँानंी योग्य त्सया कारणासंह त्सयांच्याकिे जमा विमा हप्ता रकमेसह 
शेतक-यांची यादी संबधंीत विमा कंपनीकिे पाठविणे आिश्यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्सयंत अपिादात्समक 
पवरल््ितीत सबळ कारण असेल तरच  िापरण्यात यािी. 

 

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

  हंगामातील प्रवतकुल पवरल््ितीत उदा. परू, पािसातील खंि, दुष्ट्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱयांच्या अपेवक्षत  
उत्सपादनामध्ये सरासरी उत्सपादनाच्या 50 टक्के पके्षा जा्त घट अपेवक्षत असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात 
विमाधारक शेतकऱयांना 25 टक्के मयादेपयंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल. 
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 अ) सदर नुकसान भरपाईचे वनकर्ष खालीलप्रमाणे राहतील :- 
1. जर अवधसुवचत क्षेत्रातील अवधसुवचत वपकाच ेअपेवक्षत उत्सपन्न हे त्सया वपकाच्या सरासरी उत्सपन्नाच्या 50 टक्के 

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

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

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

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

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

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

7. नुकसान भरपाई वनवित करण्यासाठी अवधसुवचत विमा क्षेत्र घटक ग्राय धरण्यात येईल. 
 

 आ) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत :- 
1) वजल्हा्तरीय सवनयंत्रण सवमती ही विमा कंपनींचे अवधकारी ि राज्य शासनाच ेअवधकारी याचंी संयकु्त सवमती 

गवठत करेल आवण ही सवमती पीक नुकसान सिके्षणाकवरता कायधिाही करेल. 
2) िरील अहिालाच्या अनुरं्षगाने राज्य शासनाच े अवधकारी ि विमा कंपनीचे प्रवतवनधी हे बावधत क्षेत्राची 

संयकु्तवरत्सया पहाणी करुन नुकसानीच े प्रमाण ठरितील. याकवरता मोबाइल ॲप ि शक्यतोिर महाॲग्रीटेक 
प्रकल्पातगधत सुदुर संिदेन (Remote Sensing) ्ियंचवलत हिामान कें दे्र (AWS)  विविध स्त्रोताद्वारे संकवलत 
केलेल्या ि्तुवनष्ट्ठ तसेच कें द्र शासनाने वनवित केलेल्या विविध प्रवतवनधीक सचूकांच्या (Proxy indicators) 
चा िापर करण्यात यािा.  

3) अवधसुवचत विमा क्षेत्रातील बावधत वपकाच ेअपेवक्षत नुकसान हे सरासरी उत्सपन्नाच्या 50 टक्के पके्षा जा्त असेल 
तर िरील तरतुद लागू राहील.  

4) नुकसान भरपाईचे सुत्र: 
 उंबरठा उत्सपन्न - अपेवक्षत उत्सपन्न 

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

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

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

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

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

यादी वपक विमा पोटधलिर अपलोि करणे प्रलंवबत असल्यास या  तरतुदी अंतगधत नुकसानीची अवधसुचना 
जाहीर झाल्यानंतर 7 वदिसाच्या आत संबधंीत बकँानंी योग्य त्सया कारणांसह त्सयांच्याकिे जमा विमा हप्ता 
रकमेसह शेतक-यांची यादी संबधंीत विमा कंपनीकिे पाठविणे आिश्यक आहे. मात्र सदर तरतूद अत्सयंत 
अपिादात्समक पवरल््ितीत सबळ कारण असेल तरच  िापरण्यात यािी. 

10.3  हंगामाच्या अखेरीस सरासरी उत्सपन्नाच्या आधारे नुकसान भरपाई वनवित करणे- 
1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अंतगधत वनवित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने वनधावरत केलेल्या विमा 

क्षेत्र घटकातील (Insurance Unit) पीक कापणी प्रयोगािरून उपलब्ध झालेल्या उत्सपन्नाच्या सरासरी 
आकिेिारीिर आधावरत असले. जर एखाद्या वनधावरत क्षेत्रातील विमा संरवक्षत वपकाचे त्सयािर्षीच ेदर हेक्टरी 
सरासरी उत्सपन्न हे उंबरठा उत्सपन्नापेक्षा कमी आले तर त्सया क्षेत्रातील सिध विमाधारक शेतकऱयाचं ेनुकसान झाले 
अस ेगृहीत धरण्यात येईल.  

2. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्सपन्न ककिा हमी उत्सपन्न हे सिध वपकांसाठी त्सया हंगामातील मागील 7 िर्षापैकी  
सिोत्तम अशा 5 िर्षाचे सरासरी उत्सपन्न   जोखीम्तर असेल. या योजनेअतंगधत सिध वपकासंाठी तीन 
िर्षांकवरता 70 टक्के असा जोखीम्तर वनवित करण्यात आला आहे. 

              उंबरठा उत्सपन्न (3 िर्षासाठी ल््िर)  =  हंगामातील मागील 7 िर्षापैकी  सिोत्तम अशा 5 िर्षाच ेसरासरी उत्सपन्न  70 %  
   (हमी उत्सपन्न)  
3. नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र : 

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

कें द्र शासनाच्या सधुावरत मागधदशधक सूचनेनुसार, योजना राबविताना खरीप ि रबी हंगामाकवरता एकवत्रत 3 
िर्षाकवरता ई - वनविदा मागविताना उंबरठा उत्सपन्न वनवित करताना जोवखम्तरानुसार प्रिम, वद्वतीय ि तृतीय िर्षी 
वनवित होईल.  

उंबरठा उत्सपन्न (Fixed T.Y.) या पद्धतीने उंबरठा उत्सपन्न हे अवधसूवचत वपकांसाठी त्सया हंगामातील मागील 7 
िर्षापैकी सिोत्तम अशा 5 िर्षाचे सरासरी उत्सपन्न ि ठरिण्यात आलेला जोखीम्तर िरून वनवित करण्यात येईल.  
वनवित केलेले उंबरठा उत्सपन्न हे संपणूध 3 िर्षध कालािधी कवरता सारखेच  (न बदलणारे) असेल तसेच विमा कंपनीने 
सादर केलेला विमा हफ्ता दरही  हा संपणूध 3 िर्षध कालािधी कवरता सारखाच (न बदलणारा) असेल.  

4.  जर एखाद्या विमा क्षेत्र घटकात वनधावरत केलेल्या सखं्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग वपकाखालील क्षेत्रा अभािी 
होऊ शकले नाही तर खालीलप्रमाणे कायधिाही करण्यात येईल. 
            ज्या वठकाणी वपकाखालील परेुसे क्षते्र नसल्यामुळे, प्रवतकुल हिामान पवरल््िती/ पायाभतु सुविधा 
यांमुळे परेुस े वपक कापणी होऊ शकणार नाहीत अशा पवरल््ितीत संबधंीत विमा क्षते्र घटकासाठी सिधप्रिम 

लगतच्या सिावधक साधम्यध असलेल्या विमा क्षेत्र घटकाचे सरासरी  उत्सपन्न गृवहत धराि.े तस े करणे शक्य 

नसल्यासच संबवंधत विमा क्षेत्र घटकापके्षा उच्च एककाच े उत्सपन्न गृवहत धराि.े मात्र सदर तरतूद केिळ 

अपिादात्समक पवरल््ितीतच ि वकमान विमा क्षेत्र घटकासंाठी िापरता येईल,  वपक कापणी प्रयोग 

टाळण्यासाठी या तरतूदीचा िापर करता येणार नाही. वनयोजन केल्या नुसार परेुस े वपक कापणी प्रयोग सिध 
अवधसूवचत विमा क्षेत्र घटकामंध्ये घेतले जातील याची काळजी वजल्हा्तरीय यंत्रणेने घेणे आिश्यक आहे. 
उंबरठा उत्सपन्न हे विमा दाि ेवनवितीपिूी प्रवसद्ध करण्यात येणार नाही. 
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5. विमा कंपन्यांना पीक कापणी प्रयोगांच े सह-साक्षीदार होण्याची पणुध सधंी राज्य शासनाने / संबधंीत क्षेवत्रय 
कमधचा-यांनी देणे तसचे संबवंधत िायावचत्र े आवण तक्ते यांची ईलेक्रॉवनक / भौवतक प्रत तात्सकाळ उपलब्ध 
करुन देणे बधंनकारक / आिश्यक राहील. वपक कापणी प्रयोग घेणारे क्षेवत्रय ्तरािरील कमधचारी / अवधकारी 
यांचेशी समन्िय साधणे ि त्सयानुसार मनुष्ट्यबळ गतीशील करण्यासाठी वपक कापणी प्रयोगाच ेिळेापत्रक वकमानन 
7 वदिस आधी  वपक विमा कंपनीस कळिाि.े  

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

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

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

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

 
 

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

 

10.4 ि 10.5 येिील जोखमी अतंगधत नुकसान भरपाईच ेवनकर्ष खालीलप्रमाणे राहतील. 
1. अवधसुवचत विमा क्षते्रात अवधसुवचत वपक घेणाऱया सिध शेतकऱयासंाठी सदर तरतुद ियैल्क्तक ्तरािर लागु 

राहील.  
2. जा्तीत जा्त दावयत्सि हे बावधत वपकाच्या क्षते्राच्या विमा संरक्षीत रक्कमेएिढे राहील. 
3. या बाबीअंतगधत जोखमीचा धोका घिेपयधन्त वपकाच्या लागििीसाठी झालेल्या वनविष्ट्ठा खचाच्या प्रमाणात 

नुकसान भरपाई विमा संरवक्षत रक्कमेच्या अवधन राहून देण्यात येईल.  
 

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

    11.1   खरीप हंगामातील प्रवतकुल पवरल््िती /पेरणीपिुध -लािणीपिुध  जोखीम कवरता कराियाची कायधिाही ि 
कालमयादा- 
(रब्बी हंगामाकवरता परेणी ककिा लािणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान (Prevented Sowing) ही बाब लागू नाही.) 
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     1. हंगामातील प्रवतकुल पवरल््िती /परेणीपिुध/लािणीपिुध  जोखीम कवरता नुकसान भरपाई वनवितीसाठी वजल्हा 
्तरािर वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली वजल्हा्तरीय सयंुक्त सवमती ्िापन करण्यात येत आहे. 
यामध्ये खालीलप्रमाणे प्रवतवनधी असतील - 
1) वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी (संयोजक/ सवचि) 
2) संबंधीत विमा कंपनीचा प्रवतवनधी 
3) नजीकच्या िधेशाळेतील हिामान खात्सयाचा प्रवतवनधी 
4) कृवर्ष विदयापीठ ककिा कृवर्ष विज्ञान कें द्राचा प्रवतवनधी 
5) सवमतीने नामवनदेवशत केलेले  तीन शेतकरी प्रवतवनधी 
6) सवमतीने नामवनदेवशत केलेले  विर्षय तज्ञ (आिश्यकतेनुसार)   

2. उपरोक्त सवमतीची प्रिम बठैक सदर शासन वनणधय वनगधमीत झाल्यानंतर 7 वदिसाच्या आत घेण्यात यािी, 
जणेेकरुन सवमतीचे सद्यानंा सदर तरतूदीच्या बारकाव्यांचा पवरचय होऊ शकेल. 

3.  हंगामातील प्रवतकुल पवरल््िती उदभिल्यास वकिा परेणीपिुध/लािणीपिुध जोखीम वनदशधनास आल्यानंतर 7 
वदिसाच्या आत वजल्हा्तरीय संयकु्त सवमतीच्या बठैकीत  प्रावतवनधीक सचुकांच्या अनुरं्षगाने सिध मावहती, 
अहिाल ठेिून अवधसचुना वनगधवमत करणेबाबत वनणधय घ्यािा. 

4.  वजल्हा्तरीय संयकु्त सवमतीच्या बठैकीनंतर 7 वदिसाच्या आत अवधसुवचत क्षेत्रातील अवधसुवचत वपकांच्या 
एकुण पेरणी क्षेत्रापैकी 5 टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज सिके्षण नुकसानीचे मुल्यमापन करण्यासाठी करणे 
आिश्यक आहे. सदरचा सि ेविमा क्षेत्रघटकातील यादृल्च्िक पध्दतीने वनििलेल्या 10 िगेिगेळया वठकाणी 
करणे आिश्यक आहे. तसचे पेरणीपिुध/लािणीपिुध जोखीम पवरल््ितीबाबत 75 टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज 
सिके्षण नुकसानीच ेमुल्यमापन करणे आिश्यक आहे.  

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

6. अवधसुवचत विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानी बाबत अवधसुचना वनगधवमत झाल्यानंतर ि नुकसान मुल्यमापनांचा 
संयकु्त सवमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर 1 मवहन्यांच्या आत विमा रक्कम वनवित करून राज्य 
शासनाकिून  विमा हप्त्सयापोटी वकमान 50% विमा हप्ता अनुदान प्राप्त होण्याच े अवधन राहून अंवतम विमा 
हप्ता अनुदानाची िाट न पहाता तात्सकाळ नुकसान भरपाईची अदायगी विमा कंपनीकिून करण्यात यािी. 

 

11.2 काढणीपिात नुकसान ि ्िावनक आपत्ती या जोखमी अतंगधत कराियाची कायधिाही ि कालमयादा -  
 

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

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

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

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

 

अ) पीक नुकसानीची मावहती कळविण्याची पध्दत 

योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयांनी घटना घिल्यापासून 72 तासांच्या आत याबाबतची सुचना विमा 
कंपनी, संबधंीत बकँ, कृवर्ष / महसूल विभाग ककिा टोल फ्री क्रमाकंाद्वारे देण्यात यािी. सिधप्रिम कें द्रीय टोल 
फ्री क्रमांकाचा िापर करण्यात यािा. कें द्रीय टोल फ्री क्रमांक िरून सदर सचूना संबवंधत विमा कंपनीस 
पढुील 48 तासात पाठिण्यात येईल.कें द्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास सदर आपत्तीची मावहती 
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बकँ / कृवर्ष ि महसूल विभाग यांना दयािी तसचे सदर मावहती विमा कंपनीस तात्सकाळ देण्यात यािी, 
बकेँमाफध त विमा सरंवक्षत बाबी जसे - पीक विमा संरवक्षत रक्कम, भरलेला विमा हप्ता ि त्सयाचा वदनांक या 
बाबी तपासून संबधंीत विमा कंपनीस सिके्षणाकवरता कायधिाही सुरू करण्यासाठी पाठविल्या जातील. 
 

आ) नुकसान भरपाई वनवित करणेसाठी सादर कराियाची आिश्यक कागदपत्र े  

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

 

इ) नुकसान वनविती ि अहिाल सादर करणे  
1) विमा कंपनीने मावहती प्राप्त झाल्यापासून 48तासांच्या आत नुकसानीच े मुल्याकंन वनवित करण्यासाठी 

विवहत अनुभि ि शैक्षवणक पात्रतेच्या वनकर्षानुसार पयधिके्षकाची वनयकु्ती करािी. यामध्ये कोणत्सयाही 
विर्षयाची पदविका ि दोन िर्षाचा अनुभि ककिा कृवर्ष ि सलंग्न विर्षयाची पदिी ि 1 िर्षाचा अनुभि अपेवक्षत 
आहे.त्सयाचप्रमाणे सेिावनिृत्त कृवर्ष/फलोत्सपादन/कृवर्ष वि्तार शाखेचे अवधकारी, सेिावनिृत्त बकँ अवधकारी 
ज्यांना पीक कजध िाटपाचा अनुभि आहे त्सयांची वनयुक्ती करता येईल. 

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

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

राहून) नुकसान भरपाई देण्यात यािी.   
5) काढणीपिात जोखीमकरीता, जर अवधसुवचत वपकाचे बाधीत क्षेत्र हे एकूण परेणी क्षेत्राच्या 25 टक्के पेक्षा 

जा्त असेल तर अवधसुवचत क्षेत्रातील सिध पात्र शेतकरी हे काढणीपिात नुकसान भरपाई वमळण्यास पात्र 
राहतील. संयुक्त सवमतीने विहीत प्रमाणात केलेल्या नमूना सिके्षणाच े आधारे विमा कंपनीमाफध त 
नुकसानीच ेप्रमाण ठरविण्यात येईल.  

6) ्िावनक आपत्तीच्या जोखीमकरीता, जर बाधीत क्षते्र हे अवधसुवचत विमा क्षेत्राच्या 25 टक्के पयधन्त असेल 
तर ियैल्क्तक ्तरािर ि 25 टक्के पके्षा जा्त असेल तर अवधसुवचत क्षेत्रातील पात्र शेतकऱयांना (विमा 
योजनेत सहभागी झालेले ि वपकाच े नुकसान विवहत िळेेत पिूधसूचना वदलेले) नुकसान भरपाईस पात्र 
ठरेल.  

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

8) जर हंगामाच्या शेिटी प्राप्त होणाऱया सरासरी उत्सपन्नाच्या आधारे वनवित होणारी नुकसान भरपाई (पीक 
कापणी प्रयोगािर आधावरत) ही जर काढणीपिात नुकसान भरपाई या अंतगधत वमळालेल्या नुकसान 
भरपाई पके्षा जा्त असेल तर नुकसान भरपाई मधील फरक शेतकऱयानंा अदा करण्यात येईल. परंत ुजर 
काढणीपिात नुकसान भरपाई या बाबी अंतगधत वमळालेली नुकसान भरपाई ही जर जा्त असेल तर 
फरकाची रक्कम शेतकऱयांकिून िसुल करण्यात येणार नाही.  
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ई) अटी: 
1) नुकसानीच्या अवधसुचने अगोदर ज्या शेतकऱयांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे ककिा त्सयांच्या खात्सयातून 

विमा हप्ता रक्कम िजा करुन घेण्यात आली आहे असेच शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील.  
2) ्िावनक आपत्तीच्या शासनामाफध त जोखमीबाबत अग्रीम विमा हप्ता अनुदान (वकमान प्रिम हप्ता) प्राप्त 

झाल्यानंतर विमा कंपनीमाफध त सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल. परंतु काढणी पिात 
जोखमीबाबत शासनामाफध त अंवतम विमा हप्ता अनुदान (वद्वतीय हप्ता) प्राप्त झाल्यानंतरच विमा 
कंपनीमाफध त सदरच्या तरतदुीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल.  

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

 

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

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

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

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

4. तसेच महािधे  प्रकल्पांतगधत अवधकृत ्ियंचलीत हिामान कें द्राच्या आकिेिारीचा िापर नुकसान भरपाई 
वनविती कवरता ग्राहय धरण्यात येईल. यावशिाय खालील सुचकाचंा  देखील  िापर करण्यात यािा.   
1. तीव्र दुष्ट्काळी पवरल््िती - 2016 च्या दुष्ट्काळ सवंहतेनुसार महाॲग्रीटेक, महा-मदत प्रकल्पातंगधत 
उपग्रहाच्या सहाय्याने सकंवलत केलेली मावहती. 
2. शासनाने जाहीर केलेली दुष्ट्काळी पवरल््िती ककिा पािसातील खंि. 
3. वदघध सरासरीशी तुलना करता तापमानातील असाधारण िाढ ककिा घट. 
4. कीि ि रोगाचा व्यापक प्रमाणातील प्रादुभाि.  
5. नैसर्भगक आपत्ती ज्या मध्ये परुासंह विविध आपवत्त ज्यामळेु व्यापक प्रमाणािर वपकांचे नुकसान झालेले असणे 

5. लागिि क्षेत्रातील तफाित  : विमा सरंक्षीत क्षेत्र हे परेणी क्षते्रापेक्षा जा्त नोंदविणे ि जा्तीचे विमा संरक्षण 
टाळण्यासाठी भागधारकांनी सुंदूर योजनेतील समाविष्ट्ट सिध भवुम अवभलेख द्तािजे, बकँ द्तािजे, महसुल 
द्तािजे आवण कजध प्र्ताि  इत्सयादी बाबीची पिताळणी करुन योग्य ती कायधिाही करािी. योजनेमध्ये पीक 
बदलाची तसचे ्िावनक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीला संरक्षण देण्याची तरतूद आहे. अस ेअसतांनाही जर 
पेरणी केलेले क्षेत्र आवण विमा संरक्षीत क्षेत्र यामध्ये तफाित आढळली तर असे विमा प्र्ताि रद्दबातल केले 
जातील. यासंदभात खालील पध्दती अिलंवबण्यात येईल.  



 
शासन वनणधय क्रमांकःप्रपीवियो-2020/प्र.क्र. 40/11-अ े

 

पृष्ठ 46 पैकी 17  
 

1) ज्या मुख्य वपकासंाठी एमएनसीएफसी किुन सुदूर संिदेन िा अन्य तंत्रज्ञाचा िापर करुन तालुका 
्तरािरील सिधसाधारण पेरणी क्षते्राची आकिेिारी राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलला उपलब्ध होईल त्सयाच 
वपकांना लागिि क्षेत्रातील तफाितीची तरतूद लागू होईल. याबाबतीत राज्य शासनासह इतर कोणत्सयाही 
स्त्रोताकिुन उपलब्ध होणारी आकिेिारी ग्राय धरली जाणार नाही. 
तिावप, तालुका्तरािरािरुन कळविलेल्या पेरणी / लागिि क्षेत्रापके्षा जा्त प्रमाणािर क्षेत्र विमा संरवक्षत 
झाले असेल तर अशी अवनयवमतता / विसंगती,  सहभागाच्या अंवतम तारखेनंतर परंत ुबकँांनी प्राप्त अजध 
आवण कागदपत्रांचा ताळमेळ अंवतम करण्यापिुी वलवखत ्िरूपात भारत सरकारचा कृवर्ष विभाग ि 
शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  यांना वनदशधनास आणनु द्याि ेलागेल.  त्सया सोबत संबवंधत बकँ 
शाखांची यादी सुध्दा कळविणे आिश्यक राहील.  जणेेकरुन, शासनास या प्रकरणांची शहावनशा करता 
येईल आवण सबवंधत बकँा हंगामाची आकिेिारी अंवतम करण्यापिुी योग्य त्सया सुधारणा करतील. 
2) विमा क्षेत्रातील विसंगती बाबतीत भारत सरकारचा वनणधय अंवतम राहील. एमएनसीएफसी द्वारा 
कळविलेले पेरणी क्षेत्र आवण विमा संरवक्षत क्षेत्र यातील फरक तालुका्तरािर 30% पेक्षा अवधक 
असल्यास,  अशा तालुकयातील सिध विमा क्षेत्र घटक हे क्षेत्र विसंगती श्रेणी अंतगधत येतील. 
3) तदनुसार सदर अवतवरक्त क्षेत्र विमा संरक्षीत म्हणनू ग्राहय धरले जाणार नाही आवण संबवंधत 
शेतकऱयांचा  विमा हप्ता रक्कम जप्त करण्यात येऊन ती भारत सरकारच्या तंत्रज्ञान वनधीला समर्भपत 
केली जाईल. 
4) क्षेत्र सुधारणा घटकानुसार, विमा कंपनींद्वारे परत वदलेली विमा हप्ता रक्कम कें द्र / राज्य शासनाकिे 
50:50 या प्रमाणात िगध केली जाईल.  
5)  विमा नुकसान भरपाईतील पवरगणना केलेला  क्षते्र सुधार गुणाकं संबवंधत तपशील राष्ट्रीय पीक विमा 
संकेत्िळािर उपलब्ध करण्यात येईल. 

13.नुकसान भरपाईच ेदावयत्त्ि : 

 योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे दावयत्सि सबंधंीत विमा कंपनीिर राहणार आहे. या योजनेअतंगधत 
एकुण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या 3.5 पट ककिा एकुण विमा संरक्षीत रक्कमेच्या 35 टक्के यापैकी जी रक्कम जा्त 
असेल तेिढी नुकसान भरपाई ही संबधंीत विमा कंपनीमाफध त वदली जाईल. त्सयापेक्षा जा्त येणारी नुकसान भरपाई 
रक्कम ही कें द्र ि राज्य शासनामाफध त 50:50 म्हणजचे समप्रमाणात वदली जाईल.   
14. शेतकऱयांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची पध्दती: 
 

1) विमा कंपन्यांनी त्सयानंा प्राप्त झालेला शेतकरी विमा हप्ता आवण शासनाकिुन प्राप्त अवग्रम विमा हप्ता (पवहला 
हप्ता) या रकमेतून प्रवतकूल हिामानामुळे पेरणी/लािणी होऊ न शकणे/हंगामाच्या मध्ये प्रवतकूल 
पवरल््िती/्िावनक आपत्तीच्या दाव्यांची पतुधता अंवतम विमा हप्ता (दुसरा हप्ता)अदा होण्याची िाट न बघता करणे 
आिश्यक आहे. विमा कायद्याचे कलम 64 बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी वह्सा आवण 
राज्य शासनाने अदा केलेला अवग्रम विमा हप्ता (पवहला हप्ता) या वनधीचा िापर करुन विमा कंपनीने सदर 
प्रकरणांतील नुकसान भरपाई अदा करणे बधंनकारक आहे. 

2) उत्सपन्नाच्या आकिेिारीिर आधारीत आवण काढणीपिात नुकसानीच ेदाि ेशासनाकिुन विमा हप्त्सयाचा दुसरा 
हप्ता प्राप्त झाल्यािर करणे आिश्यक आहे. विमा नोंदणीच्या अंवतम मुदतीनंतर 15 वदिसांत पोटधलिरील अजांना 
मंजूरी वमळताच प्राप्त होणा-या अंतवरम विमा सहभागाच्या आकिेिारीच्या आधारे शासनाने सदर दुसरा हप्ता 
वितरीत करणे आिश्यक आहे. उिधवरत विमा हप्ता हंगामातील विमा नोंदणीच्या आकिेिारीची पणुध पिताळणी 
झाल्यािर, लागू असल्यास शासनाने अदा कराियाचा आहे. 

3) हंगामाच्या शेिटी नुकसानभरपाई वनवित करण्याच्या तरतुदीमध्ये राज्य शासनाकिून विवहत िळेापत्रकानुसार 
उत्सपन्नाची आकिेिारी प्राप्त झाल्यानंतर बकँ / विमा प्रवतवनधी याचंे किून प्राप्त झालेल्या विमा प्र्तािानुसार 
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अवधसुवचत क्षेत्रातील अवधसुवचत वपकांची नुकसान भरपाई विमा कंपनीच्या सक्षम प्रावधकाऱयाकिून वनवित 
करण्यात येईल.  

4) वित्तीय सं्िेमाफध त योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शेतकऱयांची नुकसान भरपाई इलेक्रॉवनक वनधी ह्तांतर 
पध्दतीद्वारा संबधंीत बकँ / वित्तीय सं्िांकिे िगध केली जाईल ि तद्नंतर वलखीत ्िरुपात नुकसान भरपाईची 
वि्तृत मावहती विमा कंपनीमाफध त वदली जाईल. नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर बकँ / वित्तीय 
सं्िा नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱयांच्या खात्सयािर एक आठिियाच्या आत नुकसान भरपाई जमा 
करेल ि त्सयाबाबतच े प्रमाणपत्र विमा कंपनीस सादर करेल. तसेच बकेँमाफध त सुचना फलकािर ि विमा 
संकेत्िळािर ही मावहती प्रवसध्द करणे आिश्यक राहील.  

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

6) हिामान घटकाच्या प्रवतकुल पवरल््ितीमुळे परेणी / लािणी न झाल्यास होणारे नुकसान, ्िावनक नैसर्भगक 
आपत्तींमुळे होणारे नुकसान ककिा काढणी पिात होणारे नुकसान या बाबींअतगधत वनवित होणारी नुकसान 
भरपाई सुध्दा िर नमुद केल्याप्रमाणेच शेतकऱयांना अदा करण्यात येईल.  

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

8) उत्सपादकता चकुीची नोंदिली आहे ककिा इतर कारणा्ति आक्षपेातील विमा  नुकसान भरपाईचे दाव्यांच्या 
बाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून 1 मवहन्यांपके्षा अवधक कालािधी नंतर राज्य शासन कोणत्सयाही 
पवरल््ितीत पनुगधणना करू शकणार नाही ककिा विमा दाि े प्रकरणे पनुः विचारािध पाठिू शकणार नाही. या 
कालािधीच्या राज्य्तरीय समन्िय सवमती /राज्य्तरीय तांवत्रक सल्लागार सवमती किे पाठिून तदनंतर 
कृवर्ष, सहकार ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार च्या अखत्सयावरतील तांवत्रक सल्लागार सवमतीकिे 
विचारािध ि वनणधयािध  पाठविण्यात येतील. 

 

15. राज्य्तरीय समन्िय सवमती: 
  योजनेचे राज्य्तरीय संवनयंत्रण मुख्य सवचि यांचे अध्यक्षतेखाली ्िापन करण्यात आलेल्या राज्य्तरीय 

पीक विमा समन्िय सवमतीतफे (SLCCCI) करण्यात येईल. या सवमतीची रचना ि काये पढुीलप्रमाणे असतील.  
1. मुख्य सवचि       : अध्यक्ष 

2. अपर मुख्य सवचि (वित्त)     : सद्य 

3. अपर मुख्य सवचि (वनयोजन)     : सद्य 

4 अपर मुख्य सवचि (कृवर्ष)     : सद्य 

5. प्रधान सवचि  (महसुल)      : सद्य 

6. प्रधान सवचि (सहकार)     : सद्य  
7. आयुक्त (कृवर्ष), महाराष्ट्र राज्य     : सद्य 

8. सहकार आयकु्त ि वनबधंक, महाराष्ट्र राज्य    : सद्य 

9. विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी     : सद्य  
10. संचालक (अिध ि सांल्ख्यकी संचालनालय, मंुबई)        : सद्य 

11. वरझिध बकँ ऑफ इंवियाचे प्रवतवनधी      : सद्य 

12. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकेँचे प्रवतवनधी              : सद्य 
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13. नाबािध च ेप्रवतवनधी       : सद्य 

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

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

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

17. ्कायमेट िदेर सर्व्व्हसेस वल. यांच ेप्रवतवनधी                        : सद्य 

18. उपसवचि (कृवर्ष) महाराष्ट्र शासन          : सद्य सवचि 
 

राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीची काये: 
1. योजनेच्या अंमलबजािणीिर देखरेख ठेिणे.  

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

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

4. कें द्र शासनाने मागधदशधक सूचनेद्वारे िळेोिळी विवहत केलेली जबाबदारी पार पािणे. 
योजनेचे संवनयंत्रण : 

राज्य्तरािर योजनेच े सवनयंत्रण आयकु्त, कृवर्ष यांच्यामाफध त राज्य्तरीय पीक विमा योजना समन्िय 
सवमतीद्वारे करण्यात येईल. योजनेचा लाभ जा्तीत जा्त शेतकऱयांना होण्याच्या दृल्ष्ट्टने खालील बाबीच्या 
अनुरं्षगाने वजल्हा ्तरीय सवमतीच्या ि क्षेत्रीय यंत्रणेच्या सहायाने  आयुक्त, कृवर्ष  याचंेकिून उपाययोजना केल्या 
जातील.  
अ) संबवंधत बकेँमाफध त योजनेत सहभागी होणाऱया कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी मावहती ्ितंत्रपणे 

संकवलत केली जाईल. उदा. शेतकऱयाच ेसंपणूध नाि, बकँ खाते क्रमाकं, गािाच ेनाि, शेतकऱयाचंी िगधिारी (अल्प 
ि अत्सयल्प भधूारक शेतकरी/अनुसुवचत जाती ि जमाती / स्त्री, परुुर्ष ), विमा संरवक्षत क्षेत्र, वपकांचा तपशील, 
विमा संरवक्षत रक्कम, जमा विमा हप्ता, विमा हप्ता अनुदान इत्सयादी तपशील बकेँमाफध त सकंवलत करून विवहत 
मुदतीमध्ये विमा प्र्ताि ि विमा हप्ता रकमेचा तपशील संबवंधत विमा कंपनीस सॉफ्् ि हािध कॉपी मध्ये सादर 
केली जाईल. राज्य शासनामाफध त पीक कापणी प्रयोगाचा सवि्तर तपशील संबवंधत विमा कंपनीस विवहत 
कालािधीत सादर केला जाईल. 

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

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

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

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

ई) 1 ते 2 टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या मुख्य कायालयामाफध त अििा कें द्र शासनाने नेमलेल्या ्ितंत्र 
यंत्रणेमाफध त केली जाईल ि त्सयाचा अहिाल कें द्र शासनास सादर केला जाईल.  
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उ) क्षेत्र गुणाकं पवरगणना पीक संरवक्षत क्षेत्र ि पेरणी क्षेत्राचा तपशील प्राप्त होताच मात्र पीक कापणी प्रयोग सुरू 
होण्यापिूी करण्यात यािी. त्सयाचप्रमाणे उत्सपादकता नोंदी मधील त्रटुी त्सिवरत राज्य शासनाच े वनदशधनास 
आणाव्यात. तिावप, अंवतम पीक उत्सपादकता आकिेिारी प्राप्त झाल्यानंतर 15 वदिसानंतर सदर त्रटुी कळिता 
येणार नाहीत. 

   

16. वजल्हा्तरीय आढािा सवमती: 
प्रत्सयेक हंगामाच्या िळेी कृवर्ष विभागातफे राज्यातील कृवर्ष विर्षयक पवरल््ितीचे सुक्ष्म वनवरक्षण ि संवनयंत्रण 

करण्यात येईल. वजल्हा्तरािर खालीलप्रमाणे सवमती ्िापन करण्यात येत आहे.  
1. वजल्हावधकारी      :  अध्यक्ष 

2. सरव्यि्िापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँ  :  सद्य 

3. व्यि्िापक, अग्रणी बकँ    :  सद्य 

4. कृवर्ष विकास अवधकारी वजल्हा पवरर्षद   :  सद्य 

5. वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी    :  सद्य सवचि 

सदर सवमती दर पधंरिियास प्रत्सयेक वपकाचे पेरणी क्षेत्र, हिामान पवरल््िती, वकिी ि रोगाचा प्रादुभाि, 
वपकांच्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सवि्तर अहिाल अंमलबजािणी करणा-या सं्िेस (संबधंीत विमा 
कंपनी ) सादर करेल. ियैल्क्तक्तरािर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची वनयकु्ती करणे,  लाभािी तपासणी इ. बाबत 
कायधिाही करेल. योजनेच्या यश्िी अंमलबजािणीची जबाबदारी सदर सवमतीिर राहील.  

त्सयाच प्रमाणे वजल्हयाचे मा. पालकमंत्री याचंे अध्यक्षतेखाली वजल्हा्तरािर योजनेच्या अंमलबजािणीचा 
आढािा घेईल . 

17. वजल्हा्तरीय सकुाण ूसवमतीः- 

वपकांच्या उत्सपन्नाची आकिेिारी कृवर्ष विभागाला अचकू ि िळेेिर उपलब्ध होण्यासाठी पीक कापणी 
प्रयोगांच ेवनयोजन, अंमलबजािणी आवण पयधिके्षणासाठी प्रत्सयेक वजल्यात खालीलप्रमाणे सुकाण ूसवमती ्िापन 
करण्यात येत आहे. 

1. वनिासी उपवजल्हावधकारी     :  अध्यक्ष 

2. उप मुख्य कायधकारी अवधकारी (विकास), वजल्हा पवरर्षद  :  सद्य  

3. कृवर्ष विकास अवधकारी वजल्हा पवरर्षद    :  सद्य 

4. सरम्पल सि ेऑगधनायझेशनचे प्रवतवनधी    :  सद्य 

5. विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी     :  सद्य 

6. तंत्र अवधकारी, वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी कायालय  :  सद्य सवचि 

सदर सवमतीिर विमा कंपनीच्या प्रवतवनधीची उपल््िती अवनिायध असेल, जणेेकरुन विमा कंपनीला संपणूध 
पवरल््ितीची मावहती होईल, पीक कापणी प्रयोगांच ेवनयोजन, िळेापत्रक, पीक कापणीसाठीच्या प्लॉटची वनिि, फॉमध 
2 प्रत प्राप्त करणे आवण प्रत्सयेक प्लॉटच ेउत्सपन्न इ. मावहती प्राप्त करुन घेता येईल.  
पीक कापणी प्रयोगांच े वनयोजन, पीक कापणीच ेअहिाल इ. सिध मावहती राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलिर अपलोि करणे 
आवण संबवंधत कमधचा-यांचे प्रवशक्षणाची जबाबदारी सवमतीच्या अध्यक्षांची असेल. सकुाण ूसवमतीच्या बठैकाचंे इवतिृत्त 
वजल्हा्तरीय आढािा सवमतीकिे आवण राज्य्तरीय नोिल अवधकारी म्हणनु कृवर्ष आयुक्तांना सादर करणे 
बधंनकारक राहील. संबवंधत विमा कंपनीने दैनंवदन एक जबाबदार अवधकारी वपक काढणीच्या कालािधीत वकमान तीन 
मवहन्यांसाठी सकुाण ू सवमतीच्या अध्यक्षांच्या कायालयात प्रवतवनयकु्त करणे समन्िय आवण पीक कापणीबाबतची 
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मावहती प्राप्त करुन घेण्यासाठी बधंनकारक असेल. याकवरता विमा कंपनीच्या प्रवतनीधीला आिश्यकतेनुसार परेुशी 
जागा ि सुविधा वजल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन देणे आिश्यक असेल ि याची खातरजमा वजल्हा सकुाण ूसवमतीच े
अध्यक्ष करतील  
18. योजनेंतगधत शेतकऱयांच्या प्राप्त होणाऱया तक्रारीबाबत कराियाची कायधिाही :- 

18. योजनेंतगधत शेतकऱयांच्या प्राप्त होणाऱया तक्रारीबाबत कराियाची कायधिाही :- 

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

कृवर्ष विभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारींिर तातिीने कायधिाही होणेच े दृष्ट्टीने सतत पाठपरूािा होत असतो. 
त्सयानुसार, प्राप्त होणाऱया विविध तक्रारींच ेवनरसन अनुक्रमे तालुका्तर, वजल्हा्तर, विभाग्तर, ि राज्य्तरािरील 
सवमतीमाफध त करणे आिश्यक आहे.सदर प्रयोजनािध यापिुी शासनाने शासन वनणधय क्र. प्रवपवियो-2019/प्र.क्र.01  / 11 
- अ,े वद.  12 जुलै 2019 ि वद.  06 ऑग्ट 2019  अन्िये वदलेल्या सुचना विचारात घेऊन तालुका्तरािर सबंवंधत 
तहसीलदार, वजल्हा्तरािर संबवंधत वजल्हावधकारी, विभावगय्तरािर विभागीय आयुक्त, तसचे राज्य्तरािर सवचि 
कृवर्ष याचंे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सवमती ्िापन करणेत येत आहेत.  

तालकुा ्तरािरील सवमती 
योजनेसंदभात ्िावनक ्तरािरील विविध लोकप्रवतवनधी शेतकरी याचंेकिून प्राप्त होणाऱया तक्रारींच े

वनराकरण ्िावनक ्तरािरच होण्याच्या दृल्ष्ट्टकोनातून तालुका्तरािर तहसीलदार यांच े अध्यक्षतेखाली खालील 
प्रमाणे तक्रार वनिारण सवमती गवठत करण्यात आल्या आहेत.  
 

1) तहसीलदार      : अध्यक्ष  
2) गटविकास अवधकारी, पंचायत सवमती    : सद्य  
3) संबवंधत मंिळ कृर्षी अवधकारी    : सद्य  
4) शेतकरी प्रवतवनधी (2)     : सद्य 

5) अग्रणी बकँचे तालुका ्तरीय प्रवतवनधी   : सद्य 

6) वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँ प्रवतवनधी  : सद्य  
7) संबवंधत विमा कंपनीचे प्रवतवनधी    : सद्य 

8) आपले सरकार सेिा कें द्र चालक यांचे प्रवतवनधी  : सद्य  
9) तालुका कृर्षी अवधकारी     : सद्य सवचि 

तालकुा्तरीय सवमतीने पार पािाियाची कतधव्ये ि जबाबदाऱया :  
1) योजनेच्या अंमलबजािणी सदंभात प्राप्त होणाऱया शेतकऱयांच्या वनिारणासाठी योजनेच्या मागधदशधक 

सूचनेच्या अधीन राहून कायधिाही करणे. 
2) योजनेसंबधंी प्राप्त तक्रारींचे अनुरं्षगाने कायधिाही करणे. 
3) योजने संबवंधत आपले सरकार सेिा कें द्राच्या कामकाजािर तालुका्तरीय वनयंत्रण ठेिणे. 
4) तालुक्यातील सिध राष्ट्रीयीकृत / खाजगी / सहकारी बकेँच्या शाखांमाफध त करण्यात येणार् या 

योजनेच्या सहभागाबाबत सवनयंत्रण करणे. 
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5) नोंदणी संदभातील तक्रारींबाबत पिताळणी करून आिश्यकतेनुसार विभाग्तरीय / वजल्हा्तरीय 
सवमतीस वशफारस करणे. 

वजल्हा ्तरािरील सवमती 
1) वजल्हावधकारी        : अध्यक्ष 

2) वजल्हयाच ेवजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी    : सद्य 

3) विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी       : सद्य 

4) वजल्हा अग्रणी बकँ अवधकारी     : सद्य 

5) वजल्हा उप व्यि्िापक, नाबािध     : सद्य  

6) वनमंत्रीत तज्ञ (कृवर्ष विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / संशोधन सं्िा प्रवतवनधी)  : सद्य 

7) शेतकरी प्रवतवनधी (जा्तीत जा्त 3)    : सद्य 

8) कृवर्ष उप सचंालक, वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी कायालय  : सद्य सवचि 

विभागीय आयकु्त ्तरािरील सवमती 
1) विभागीय आयकु्त       : अध्यक्ष 

2) संबवंधत वजल्हयाच ेवजल्हावधकारी     : सद्य 

3) विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी       : सद्य 

4) कृवर्ष विद्यापीठ शास्त्रज्ञ       : सद्य 

5) शेतकरी प्रवतवनधी (जा्तीत जा्त 2)    : सद्य 

6) संबवंधत विभागीय कृवर्ष सह संचालक     : सद्य सवचि 

राज्य ्तरािरील सवमती 
1) सवचि / प्रधान सवचि /अपर मुख्य सवचि (कृर्षी)   : अध्यक्ष 
2) आयकु्त कृर्षी        : सद्य 
3) आयकु्त सहकार                   : सद्य 
4) समन्ियक, राज्य्तरीय बकँसध कवमटी    : सद्य 
5) मुख्य सरव्यि्िापक, नाबािध     : सद्य 
6) शेतकरी प्रवतवनधी  ) जा्तीत जा्त  2(     : सद्य 
7) विधानमंिळ सद्य (तक्रार प्राप्त विभागामधील) (जा्तीत जा्त 2) : सद्य 
8) उप सवचि         : सद्य सवचि 
* सवमती आिश्यकतेनुसार विद्यावपठे / हिामानशास्त्र विभाग / संशोधन सं्िा/कमोिीटी बोिध/महाराष्ट्र राज्य 
सुदूर संिदेन उपयोवगता कें द्र / राज्य टेल्क्नकल सपोटध युवनट मधील तज्ञांना वनमंत्रीत करु शकेल.    

वजल्हा ्तरािरील सवमतीने तक्रारींच े वनरसन कराि.े वजल्हा ्तरािरील सवमतींकिे केलेल्या तक्रारींच े
योग्य वनरसन न झाल्यास विभागीय ्तरािरील सवमतीने त्सया तक्रारींचे वनरसन कराि.े विभागीय ्तरािर वनरसन न 
झालेल्या तक्रारी राज्य्तरीय सवमतीसमोर सादर करण्यात याव्यात. गंभीर ्िरुपाच्या तक्रारी, एकाहुन अवधक 
वजल्यांशी संबधंीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती रु. 25 लाखांहून अवधक असेल अशा तक्रारी राज्य्तरीय सवमतीकिे 

सादर करतील. राज्य्तरीय सवमती तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तात्सकाळ वनकाली काढेल. सवमतीचा वनणधय सिध 
घटकांना मान्य असेल.   
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प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेसंदभात न्यायालयीन प्रकरणी दाव्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी, शासनाचे ितीने 
संपणुध कायधिाही करणेसाठी तसेच वजल्हा ग्राहक तक्रार वनिारण न्यायमंच येिे दाखल केल्या जाणाऱया तक्रारीच्या 
अनुरं्षगाने सपंणूध कायधिाही करणेसाठी संबवंधत वजल्हयाच्या वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी यांना प्रावधकृत करण्यात 
येत आहे. 

  तालुका, वजल्हा्तरािर योजनेच्या अंमलबजािणी संदभात प्राप्त होणाऱया शेतकऱयांचे तक्रार वनिारणासाठी 
उपरोक्त सवमत्सयांनी मागधदशधक सुचनेच्या अवधन राहुन कायधिाही करािी. वजल्हा, विभाग्तरािर तक्रारींच ेयोजनेच्या 
मागधदशधक सुचनेनुसार वनरसन न झाल्यास कृवर्ष आयुक्तालय ्तरािर सदर प्रकरण संपणूध तपशीलांसह विभागीय 
कृवर्ष सह संचालक यांनी अवभप्रायांसह सादर कराि.े राज्य्तरािर सदर योजनेच्या प्रभािी अंमलबजािणीसाठी 
आयुक्त, कृवर्ष हे सवनयंत्रण ि पयधिके्षण करतील.  

19.  आयकु्त, कृवर्ष, महाराष्ट्र राज्य, पणेु यांनी अवधसूवचत क्षेत्रातील खरीप वपकाचंी  पीक कापणी प्रयोगािर आधावरत 
uसरासरी उत्सपन्नाची आकिेिारी संबवंधत विमा कंपनीस  मुग ि उविद वपकाची वद. 15 नोव्हेंबर ि उिधरीत खरीप 
वपकांची वदनाकं 31 जानेिारी  ( तरु,कांदा ि कापसु िगळुन) कापसु- 28 फेब्रिुारी  पयंत, कांदा ि  तुर 31 माचध 
पयंत सादर करािी. तसेच अवधसूवचत क्षेत्रातील रबी वपकांची (उन्हाळी भात ि उन्हाळी भईुमूग िगळून) पीक 
कापणी प्रयोगािर आधावरत uसरासरी उत्सपन्नाची आकिेिारी संबवंधत विमा कंपनीस वदनाकं 31 जुलै 
पयंत,उन्हाळी भात ि कांदा 31 ऑग्ट  ि उन्हाळी भईुमूग 31 ऑक्टोबर पयंत सादर करािी. सदरची आकिेिारी 
कृवर्ष आयकु्तालयास िळेेत सादर करण्याची जबाबदारी ही संबवंधत वजल्हयाच्या वजल्हा्तरीय पीक कापणी 
सुकाण ूसवमवत यांची राहील. 

२0. विमा क्षेत्र घटक म्हणनू अवधसूवचत केलेल्या मंिळ/मंिळगटामध्ये वकमान 10 पीक कापणी प्रयोग आवण 
अवधसूवचत तालुक्यामध्ये वकमान 16 पीक कापणी प्रयोग घेण्यात यािते. या योजनेअतंगधत नुकसान भरपाई वनवित 
करण्यासाठी मंिळ ककिा मंिळगट आवण तालुका यापकैी लागू असणाऱया अवधसूवचत क्षते्रािर आधावरत पीक 
कापणी प्रयोग ग्राय धरण्यात यािते. 

२1. या योजनेअंतगधत नुकसान भरपाई वनवित करतांना पैसेिारी, दुष्ट्काळ, टंचाई पवरल््िती आवण परुामुळे झालेल्या 
नुकसानी संदभात कोणत्सयाही शासकीय विभाग/सं्िेमाफध त घोवर्षत करण्यात आलेली आकिेिारी ग्राय धरण्यात 
येिू नये. यासाठी पीक कापणी प्रयोगादं्वारे संकवलत  ि राज्य शासनाच्या पीक उत्सपादनाच्या अंदाजासाठी क्षेवत्रय 
्तरािर घेण्यात येणाऱया पीक सिके्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगािर आधावरत सरासरी उत्सपन्नाची 
आकिेिारीच ग्राय धरण्यात यािी.  

22. पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेवत्रय काम मंिळ अवधकारी, कृवर्ष सहाय्यक ि ग्रामसेिक या अनुक्रमे महसूल, कृवर्ष ि 
ग्रामविकास विभागाच्या क्षेवत्रय कमधचाऱयाकंिे सोपविण्यात आले आहे. अवधसूवचत विमा क्षेत्रामध्ये वनधावरत 
करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी वजल्हावधकारी, मुख्य कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद ि 
वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी यांनी त्सयांच्या कायधक्षेत्रात पीक कापणी प्रयोगाची प्रभािी अंमलबजािणी 
करण्यासाठी संबवंधत तालुक्यातील अनुक्रमे तहवसलदार, गट विकास अवधकारी ि तालुका कृवर्ष अवधकारी यांच े
माफध त सवनयंत्रण कराि.े या योजनेअतंगधत वपक कापणी प्रयोगांसाठी मोबाईल ॲपचा िापर करणे कें द्र शासनाने 
बधंनकारक केले आहे. अन्यिा विमा हप्ता अनुदानामध्ये कें द्र वहश्याची रक्कम वितरीत केली जाणार नसल्याच े
कें द्र शासनाने ्पष्ट्ट केले आहे. ही बाब सिध क्षेत्रीय अवधकारी ि कमधचारी यांच ेवनदशधनास आणनु द्यािी ि त्सयानुसार 
अंमलबजािणी करण्यात यािी.  

23. विमा प्रकरणे ि विमा हप्ता जमा करणे : 

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

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

3. ज्या शेतक-यांचा विमा अजांचा तपवशल राष्ट्रीय विमा पोटधलिर अपलोि केलेला असेल तेच शेतकरी विमा 
संरक्षणासाठी पात्र असतील आवण राज्य ि कें द्र शासनाचे विमा हप्ता अनुदान त्सयानुसारच अदा केले जाईल. 

 

कजधदार शेतकरी: 
1. कजधदार शेतकऱयानंा योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पयाय या तत्सिािर कायधरत आहे. 
2. कजधदार शेतकरी योजनेत सहभागी व्हायचे ककिा नाही याबाबत वनणधय घेऊ शकतात. शेतकऱयांनी योजनेत 

सहभागी न होणे बाबत घोर्षणापत्र हंगामाच्या आधी ककिा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंवतम मुदतीच्या सात 
वदिस अगोदर देणे अपेवक्षत आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात वदिस आगोदर शेतकऱयांचे 
घोर्षणापत्र प्राप्त झाल्यास कजधदार शेतकऱयांना पढुील हंगामाकवरता योजनेच्या सहभागातून िगळण्यात येईल. 

3. बकँा योजनेत सहभागी होण्याच्या सात वदिस अगोदर पासून ते अंवतम वदनाकंापयंत शेतकरी वहश् श् याची रक्कम 
िजा करून घेऊ शकतात. त्सयानंतर बकँानंी शेतकरी सहभागाची अंवतम यादी वनवित करताना ज े सहभागी 
होऊ इल्च्ित नाहीत असे शेतकरी िगळुन ज ेसहभागी होऊ इल्च्ितात अशा पात्र कजधदार शेतकऱयांचा समािशे 
असणे आिश्यक आहे. पात्र कजधदार शेतकऱयांविर्षयी बकँांची इतर कायधपद्धती पिूी प्रमाणेच चालू राहतील.  

4. योजनेत सहभागी होणे बाबत अििा न होणे बाबत घोर्षणापत्र शेतकऱयांनी ज्या बकेँमध्ये वकसान के्रविट कािध 
खाते आहे अििा ज्या बकँाकंिून वपक कजध घेतले आहे त्सया बकेँच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेवक्षत आहे. 

5. कजधदाररशेतकऱयानंााायोजनेत सहभागी होणेसाठी ि सहभागी न होणेसाठीाी्ितंत्र अजध असािते. 
6. ज े शेतकरी ्ितःच्या ्िाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र देणार नाहीत त्सया सिध 

शेतकऱयांना योजनेमध्ये सहभाग बधंनकारक समजला जाईल.  
7. शेतकऱयांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र वदल्यानंतर संबवंधत अजामधील पोहोच पािती त्सया 

शाखेच्या जबाबदार अवधकारी यांच्या ्िाक्षरी वशक्कासह शेतकऱयांनी प्राप्त करुन घेणे आिश्यक आहे. 
8. एखाद्या शेतकऱयाने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र वदले होते, मात्र चालू 

हंगामामध्ये योजनेत सहभागी होणेबाबत घोर्षणा पत्र वदले असल्यास संबवंधत शेतकऱयाची नोंद करून घेणे 
आिश्यक आहे.  

9. जर शेतकऱयाचे वकसान के्रविट कािध खात्सयामध्ये काही बदल झाल्यास संबवंधत शेतकऱयाकंिून प्रधानमंत्री 
वपक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्िुक नसल्यास बकँांना तशी संमती देणे आिश्यक राहील. 

10. प्रधानमंत्री वपक विमा योजना, PM वकसान, वकसान के्रविट कािध या योजनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी 
शेतकऱयाच ेबकँ खाते असणे ही पिूधअट आहे. 

11. अवधसुवचत वपकांसाठी ि अवधसुवचत केलेल्या क्षेत्रासाठी कजध मंजूर केलेल्या शेतकऱयांसाठी कें द्र शासनाच्या 
सुधावरत मागधदशधक सुचनानूंसार कजधदार शेतकऱयांना योजना ऐल्च्िक करण्यात आली आहे. कजधदार 
शेतकऱयाला योजनेत सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कजध घेतलेल्या अवधसूवचत वपकांकरीता नोंदणीच्या 
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अंवतम मुदतीच्या सात वदिस आधी पयधन्त संबवंधत  बकेँस त्सयानुरं्षगाने विमा हप्ता कपात न करणेबाबत कळविणे 
आिश्यक राहील. ज ेकजधदार शेतकरी विवहत मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बकँानंा कळविणार नाहीत अस े
शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृवहत धरण्यात येईल ि या शेतकऱयांचा विमा हप्ता विवहत पध्दतीने 
कजधखात्सयातनु िजा करण्यात येईल. योजनेच्या िळेापत्रकानूसार कजध मंजूर करणारी बकँ शाखा / प्रािवमक 
कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िा ही (नोिल बकेँमाफध त) विमा संरक्षीत रक्कमेनूसार मवहनािार पीकवनहाय, 

विमा क्षेत्रवनहाय, विमा हप्ता दराची विवहत प्रपत्रात मावहती तयार करुन संबधंीत विमा कंपनीस सादर करेल. 

कजध वितरण करणाऱया बकँ / प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िा शेतक-यांनी भराियाच्या विमा 
हप्त्सयाची रक्कम जादा कजध रक्कम म्हणनू मंजूर करतील.  

12. राज्य्तरीय सवमतीने वनवित केलेल्या िळेापत्रकानुसार अंवतम वदनांकापयंत व्यापारी बकेँच्या शाखा / 

प्रादेवशक ग्रामीण बकेँच्या शाखा/ नोिल बकँ (प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िेच्या बाबतीत) विमा 
प्र्ताि जमा करून ते सवि्तर तपशीलासह, पीक विमा हप्त्सयाच्या रकमेसह विमा कंपनीस पाठितील. 

वबगर-कजधदार शेतकरी : 
13. योजनेत सहभागी होऊ इल्च्िणारे वबगर कजधदार शेतकरी आपल्या विमा प्र्तािाची आिदेन पत्रे भरून व्यापारी 

बकँांच्या ्िावनक शाखेत / प्रादेवशक ग्रामीण बकेँत / प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िा / आपले 
सरकार सेिा कें द्र/ विमा कंपनीच्या अवधकृत विमा प्रवतवनधी ककिा विमा मध्य्िामाफध त विमा हप्ता रकमेसह 
सादर करतील.  

14. योजनेत सहभागी होणारा शेतकरी विवहत प्रपत्रातील विमा प्र्ताि भरून व्यापारी बकेँच्या शाखेत/प्रादेवशक 
ग्रामीण बकेँच्या शाखेत / प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िेत विमा हप्ता भरुन सादर करेल. संबधंीत 
शेतकऱयांना संबवंधत बकेँत आपले बचत खाते उघिणे आिश्यक राहील. बकेँतील अवधकारी, शेतकऱयानंा 
आिदेनपत्रे भरणे ि इतर बाबतीत सहाय्य ि मागधदशधन करतील.  शेतकऱयाच ेविमा प्र्ताि ल््िकारताना त्सयानंी 
विमा संरवक्षत केलेली रक्कम ि लागू होणारी विमा हप्ता रक्कम इत्सयादी बाबी तपासनू पाहण्याची जबाबदारी 
संबवंधत बकँाचंी रावहल. बकेँची शाखा वपकिार ि विवहत प्रपत्रामधील पीक विमा प्र्ताि / घोर्षणापत्र तयार 
करून विमा हप्ता रक्कमेसह अमंलबजािणी करणाऱया विमा कंपन्यांना विवहत कालािधीत पाठिले. 

15. भारतीय विमा वनयामक आवण विकास प्रावधकरणाने ि संबवंधत विमा कंपनीने मान्यता वदलेल्या सं् िा, विमा 
कंपनीने वनयुक्त केलेले प्रवतवनधी शेतकऱयाकिून विमा हप्ता ल््िकारतेिळेी शेतकऱयांचे पीकाखालील क्षेत्र, 

विमा संरवक्षत रक्कम इत्सयादी बाबत सबंधंीत भवुम अवभलेख द्तऐिज तपासून पाहतील, त्सयाचप्रमाणे 
भािेतत्सिािर ककिा कुळाने असलेल्या शेतकऱयांच्या करारनामा / सहमती पत्राची प्रत अवभलेखात जतन 
करतील. प्रावधकृत केलेल्या सं्िा / विमा प्रवतवनधी जमा झालेल्या विमा हप्त्सयाची रक्कम ि सकंवलत प्र्ताि 
7 वदिसात विमा कंपनीस पाठितील. अशा शेतकऱयांच्या बाबतीत त्सयाचंे बकँ खाते असल्याबाबतची खातरजमा 
करतील ि याचा तपशील विमा कंपनीस पाठितील.  

वबगर-कजधदार शेतकऱयांचा योजनेत सहभाग- िेट विमा कंपनी माफध त: 
 

16. शासनाने प्रावधकृत केलेल्या पीक विमा सकेंत्िळाद्वारे ककिा विमा कंपनीच्या सकेंत्िळाद्वारे देखील वबगर 
कजधदार शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱया वबगर 
कजधदार शेतकऱयांजिळ योजनेत सहभागी झाल्याचा परुािा उदा. अजाची झेरॉक्स ककिा विमा हप्ता भरल्याची 
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पािती असणे बधंनकारक आहे. विमा प्र्तािात भरलेली मावहती चकुीची असल्याचे वनदशधनास आल्यास 
शेतकऱयांचा विमा हप्ता जप्त केला जाईल ि शेतकऱयांस नुकसान भरपाई वमळणेचा अवधकार राहणार नाही. 

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

18. वपक बदलाचा पयाय - वबगर कजधदार शेतकरी पीक परेणीच्या वनयोजनानुंसार परेणीच्या अगोदर योजनेत 
सहभागी होिू शकतात. परंत ुपीक वनयोजनात काही कारणा्ति बदल झाल्यास त्सयाबाबतची मावहती योजनेत 
सहभागी होण्याच्या अंवतम वदनांकाच्या 2 कायालयीन वदिस अगोदर संबवंधत विमा कंपनीस वित्तीय सं्िेच्या 
माध्यमातून ककिा विमा प्रवतवनधीद्वारे कळविणे आिश्यक आहे. तसेच बदललेल्या अवधसुवचत वपकाचा पीक 
पेरणीचा ्ियंघोर्षणा पत्र ि आिश्यकता असल्यास जा्तीची विमा हप्ता रक्कम संबवंधत विमा कंपनीस अदा 
करणे आिश्यक आहे. अगोदर भरलेला विमा हप्ता हा पेरणी केलेल्या वपकाच्या विमा हप्त्सयापेक्षा जा्त 
असल्यास अवतवरक्त विमा हप्ता रक्कम विमा कपंनीमाफध त परत केली जाईल. 

i. कजधदार शेतकरी देखील पीक वनयोजनामध्ये काही बदल झाल्यास विमा संरवक्षत वपकाच ेनाि बदलू शकतात 
परंत ु त्सयासाठी कजधदार शेतकऱयानंी पीक बदलाबाबत संबवंधत बकेँस योजनेत सहभागी होण्याच्या अंवतम 
वदनांकाच्या 2 कायालयीनवदिस अगोदर लेखी ्िरूपात कळविणे आिश्यक आहे जणेेकरून त्सयांचे प्र्तावित 
पीक विमा सरंवक्षत होऊ शकेल. परंतु अवधसुवचत नसलेले पीक बदलून त्सया ऐिजी अवधसुवचत पीक विमा 
संरवक्षत कराियाचे झाल्यास त्सयासाठी अवधसुवचत वपकाची पेरणी केलेले ्ियं घोर्षणापत्र बकेँस सादर करणे 
आिश्यक आहे.  

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

19. नोिल बकँांनी / प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं् िांनी विवहत कालािधीनंतर सादर केलेले सिध विमा 
प्र्ताि विमा कंपनीमाफध त नाकारण्यात येतील ि सदर सिध विमा प्र्तािांच ेदावयत्सि हे सबंवंधत बकँाचंे राहील 
त्सयामुळे नोिल बकँानंी / प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िांनी विवहत कालािधीनंतर कोणताही विमा 
प्र्ताि ल््िकारू नये. सिध नोिल बकँानंी / प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िानंी जमा विमा हप्त्सयासह 
योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयांचा एकवत्रत अहिाल विवहत कालमयादेत संबवंधत विमा कंपनीकिे 
पाठविण्याची दक्षता घ्यािी. जर बकेँने विवहत कालमयादेत विमा प्र्ताि विमा कंपनीकिे सादर केले नाही तर 
त्सयाची जबाबदारी सिध् िी सबंवंधत बकेँची राहील. 

20. बकँांच्या सिध शाखा, सिध नोिल बकँा, वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयांची 
(कजधदार ि वबगर कजधदार) यादी ि इतर आिश्यक मावहती जसे की, शेतकऱयाचे संपणूध नाि, बकँ खाते क्रमांक, 

गािाच ेनाि, अल्प - अत्सयल्प भधुारक अशी िगधिारी, अनुसूवचत जाती / जमाती, परुुर्ष / स्त्री िगधिारी, विमा 
संरवक्षत क्षेत्र, वपकाचे नाि, जमा विमा हप्ता, शासवकय अनुदान इ. मावहती सबंवंधत प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा 
सहकारी सं्िा / बकेँची शाखा याचंेकिून सॉफ्ट कॉपीमध्ये घेऊन सदरची मावहती तपासून अंवतम मुदत 
संपल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत संबवंधत विमा कंपनीकिे पाठविण्याची कायधिाही करतील ि पीक विमा 
योजनेच्या सकेंत्िळािर प्रवसध्द करतील.  
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21. वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी मावहती विमा कंपन्या मध्य्ि सं्िाकंिून विवहत प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बकँा 
/ वित्तीय सं्िा, विमा मध्य्ि सं्िा यांच्या माध्यमातनू योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयांची (कजधदार ि 
वबगर कजधदार) मावहती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सिध् िी संबवंधत विमा कंपनीची आहे ि सदरची 
मावहती पीक विमा योजनेच्या सकेंत्िळािर प्रवसध्द करण्यास संबवंधत विमा कंपनीही बकेँस मदत करेल.  

22. सिध विमा कंपन्या त्सयांच्याकिे प्राप्त झालेली योजनेतील सहभागी शेतकऱयाचंी मावहती तपासतील ि 
योजनेअंतगधत शासनाकिून देण्यात येणाऱया अनुदानाचा अंवतम विमा हप्ता वमळणेच्या 1 मवहना अगोदर विमा 
कंपनीच्या सकेंत्िळािर प्रवसध्द करतील.  

24. प्रचार, प्रवसध्दी ि प्रवशक्षण : 
1) सदर योजनेस क्षेत्रीय ्तरािर परेुशी प्रवसध्दी देणे आिश्यक आहे. दृकश्राव्य माध्यम, राज्याच े कृवर्ष वि्तार 

अवधकारी यांच्या सेिा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसचे विमा हप्ता गोळा करणे, विमा प्रकरणांची 
िाननी करणे, इत्सयादी कामे करणाऱया व्यक्तींना प्रवशक्षण देणेही आिश्यक आहे. अंमलबजािणी करणाऱया 
सं्िेने याची व्यि्िा करािी.  

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

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

 

25. योजनेमध्ये वनरवनराळया सं्िांच्या भवुमका ि जबाबदा-या: 
  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत कें द्र सरकार, राज्य शासनाकिील विविध विभाग तसेच विविध सं्िाचा म्हणज,े 

सहभागी शासकीय ि खाजगी विमा कंपनी आवण विविध आर्भिक सं्िा यांचा सहभाग रावहल. प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेच्या सुलभ आवण पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी प्रत्सयेक सं्िेने त्सयांना नेमुन वदलेले काम जा्तीत जा्त 
चांगल्या प्रकारे पार पािणे बधंनकारक आहे.  
अ) कें द्र शासनाच्या भवुमका ि जबाबदाऱया: 

1. कें द्र शासनामाफध त प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पवरणामकारक अंमलबजािणीसाठी िळेोिळेी 
मागधदशधक सचुना जाहीर केल्या जातील. तसेच राज्य शासनाला जनजागृती / प्रवसध्दी करण्यासाठी 
समन्िय ि मदत केली जाईल.  

2. कें द्र शासनामाफध त वित्तीय सं् िा / बकँा यांना वरझिध बकँ ऑफ इंविया ि नाबािधद्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या पवरपतुधतेसाठी मागधदशधक सुचना देण्यात येतील. 

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

परुविणे. 
5. तांत्रीक सल्लागार सवमतीची ्िापना / पनुरधचना. 
6. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या कें द्र शासनाच्या वहश्याच्या 80 टक्के रकमेच्या 50 टक्के रक्कम आगािू 

विमा हप्ता रक्कम म्हणनू वपक विमा नोंदणीच्या अंवतम तारखेनंतर 15 वदिसांच्या आत विमा कंपन्यांना अदा करणे.  
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7. शेतकरी सहभागाची वजल्हावनहाय आकिेिारी राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिर अंवतम होताच 15 वदिसांच्या 
आत उिधवरत विमा हप्ता रक्कम अदा करणे. 

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

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

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

िळेेिर वमळािी यासाठी आिश्यक तंत्रज्ञानाच्या िापरासाठी सहाय्य, मागधदशधन आवण संसाधने उपलब्ध 
करुन देणे. 

 

ब) राज्य शासनाच्या भवुमका ि जबाबदाऱया 
 

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

आलेल्याविमा कंपनीच्या सहाय्याने अवधसचुनेतील आिश्यक मावहती वपक विमा योजनेच्या संकेत्िळािर 
प्रवसध्द करण्यात यािी. 

2. वजल्हावनहाय ि वपकवनहाय पेरणी ि काढणीच्या अंदाजीत तारखा कृवर्ष विद्यापीठांकिून/कें वद्रय सं्िांकिून  प्राप्त 
करून कृवर्ष विभागाच ेसंकेत्िळािर कृवर्ष आयुक्तालायमाफध त  प्रदर्भशत करण्यात याव्यात. 

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

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

5. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतगधत अवधसुवचत करण्यात आलेल्या वपकांची मागील 10 िर्षांतील विमा क्षेत्र 
घटक वनहाय उत्सपन्नाची आकिेिारी विमा कंपनीस देण्यात येईल.  

6. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या राज्य शासनाच्या वहश्याच्या 80 टक्के रकमेच्या 50 टक्के रक्कम 
आगािू विमा हप्ता रक्कम म्हणनू वपक विमा नोंदणीच्या अंवतम तारखेनंतर 15 वदिसांच्या आत विमा 
कंपन्यानंा अदा करणे. तसेच उिधवरत विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम खरीप ि रब्बी हंगामासाठी अनुक्रमे 
पढुील िर्षाच्या 31 माचध ि 30 सप्टेंबर पिुी अदा करणे आिश्यक आहे.  

7. शेतकरी सहभागाची वजल्हावनहाय आकिेिारी राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिर अंवतम होताच 15 वदिसांच्या 
आत उिधवरत विमा हप्ता रक्कम अदा करणे. 

8. राज्य शासनाने खरीप ि रब्बी हंगामाच्या विमा हप्ता अनुदान अनुक्रमे पढुील िर्षाच्या 31 माचध ि 30 
सप्टेंबर पिुी देणे आिश्यक आहे. राज्य सरकारने देय वदनांकाच्या 3 मवहन्यांपेक्षा जा्त कालािधी नंतर 
राज्य वह्सा विमा हप्ता अनुदानाची रक्कम अदा केली तर राज्य सरकारला विलंब कालािधीस 12% 
िार्षीक दराने दंिव्याज द्याि ेलागेल.  

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

10. पीक विमा योजनेत शेतकऱयांचा सहभाग िाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृवर्ष आवण इतर संबधंीत 
विभागामाफध त मोठया प्रमाणािर जनजागृती ि प्रवसध्दी करण्यात येईल.  

11. िळेापत्रकानुसार विवहत नमुन्यात अवधसुवचत वपकांच्या उत्सपन्नाची आकिेिारी विमा कंपनीस सादर करणे. 
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12. ् िावनक नैसर्भगक आपत्ती ि काढणी पिात नुकसान या बाबींअंतगधत ियैल्क्तक ्तरािर नुकसान भरपाई 
वनवित करण्यासाठी विमा कंपनीस मदत करणे. 

13. अवधसुवचत क्षते्रात आिश्यकतेनुसार पीक कापणी प्रयोगांची अंमलबजािणी करण्यात यािी ि विमा 
कंपनीस विवहत कालािधीत पीक कापणी प्रयोगांचे आधारे उत्सपन्नाची आकिेिारी पाठविण्यात यािी. 

14. पीक कापणी प्रयोगाचे िळेी विमा कंपनीच्या प्रवतवनधींना उपल््ित राहणे तसचे पीक कापणी प्रयोगाची 
आकिेिारी भरण्यासाठी क्षते्रीय / वजल्हा / राज्य ्तरािर िापरण्यात येणाऱया तक्ता क्र. 2 तपासण्याची 
मुभा देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगांद्वारे वमळणारे उत्सपन्नाच े अंदाज हे अचकू ि वदलेल्या 
कालमयादेमध्ये प्राप्त होणेसाठी दृकश्राव्य माध्यमादं्वारे मुद्रण केले जाईल. 

15. योजनेसाठीच्या एकुण तरतूदीपैकी वकमान 3 टक्के तरतूद राज्य शासनाने प्रशासवकय खचध, वपक कापणी 
प्रयोग, आधुवनक  तंत्रज्ञानाचा िापर, राज्य टेल्क्नकल सपोटध युवनट, प्रिासखचध आवण आकल््मक 
खचासाठी िापरण्यात यािा.   

16. योजनेअंतगधत कोरििाहू  वजल्हयातील ज्या वपकांसाठी विमा कंपनीने िा्तिदशी विमा हप्ता दर 30 
टक्के पके्षा जा्त ि बागायती वजल्हयातील ज्या वपकांसाठी विमा कंपनीने िा्तिदशी विमा हप्ता दर 25 
टक्के पेक्षा नमुद केला आहे, त्सयावपकांसाठी िाढीि विमा हप्ता अनुदान भार राज्य शासनािर  राहणार 
आहे. 

 

क) विमा कंपनीच्या भवुमका ि जबाबदाऱया:  

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

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

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

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

जाहीर करणे आिश्यक आहे. 
9. सेिाशुल्क अंमलबजािणी यंत्रणांना देणे. 
10. योजनेची पारदशधक पध्दतीने प्रभािी अंमलबजािणी करण्यासाठी निीन तंत्रज्ञानाचा िापर करुन 

पिदशधक प्रकल्प राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पढुाकार घ्यािा. 
11. वबगर कजधदार शेतक-यांच्या सहभागामध्ये वकमान 10 टक्के िाढ करण्याच्या दृष्ट्टीने योजनेची मावहती 

शेतक-यांपयंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती ि प्रवसध्दीसाठी प्रयत्सन करणे, त्सयासाठी आिश्यक ते 
मनुष्ट्यबळ ि साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणे तसेच राज्य शासन ि इतर सं्िामंध्ये जनजागृती ि 
प्रवसध्दीसाठी समन्िय साधणे. 

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

13. अवधकृत बकँा आवण प्रवतवनधी याचंेकिून विमा धारक शेतकऱयांची / लाभार्थ्यांची मावहती संकवलत करुन 
ती सकेंत्िळािर प्रसावरत करणे. 
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14. विमा वनयामक प्रावधकरणाने वनवित केलेल्या विवहत कालािधीत योजनेसंदभातील विविध तक्रारींच े
वनिारण करण्यात याि े तसचे शेतकऱयांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी भारतीय कृवर्ष विमा कंपनीच्या 
वनयंत्रणाखाली िॉकेट सुविधेिर आधावरत टोल फ्री नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यािा. 

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

16. ज्या वजल्हयासाठी विमा कंपनीची वनयुक्ती करण्यात आलेली आहे, त्सया वजल्हयासाठी वजल्हा मुख्यालयी 
दुरध्िनी सुविधा असलेले कायालय सुरु करणे आिश्यक आहे. तसचे सदर वजल्हा कायालयात कृवर्ष 
पदिीधारक  प्रवतवनधींची वनयुक्ती करणे आिश्यक आहे. ज्या वजल्हयात काम देण्यात आलेले आहे, त्सया 
वजल्हयातील तालुका ्तरािर uफसल विमा कायालयय ची ्िापना करािी ि कमीत कमी एका 
प्रवतवनधीची नेमणकु करािी. सदर कायालय ि प्रवतवनधीचा तपशील कृवर्ष विमा सकेंत्िळािर उपलब्ध 
करण्यात यािा. ज्या वठकाणी  काही तांवत्रक कारणा्ति विमा कंपनीस कायालय उघिण्यासाठी जागा 
उपलब्ध होऊ शकली नाही तेिे वजल्हा / तालुका कृवर्ष अवधकारी यांच्या कायालयात विमा कंपनीच्या 
प्रवतवनधीस जागा उपलब्ध करुन वदली जाईल.    

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

18. योजनेत शेतकरी सहभागाची मावहती विमा कंपनीमाफध त शेतकरी सहभागाचा वपकवनहाय अंवतम तपवशल 
वजल्हा कायालयास उपलब्ध करुन वदला जाईल. त्सयानंतर वजल्हावधकारी यांनी महसूल विभागाकिील 
हंगामातील विमा कंपनीला उपलब्ध करुन वदलेल्या महसूल मंिळवनहाय, वपकवनहाय परेणी क्षेत्राच्या 
नोंदी ि विमा योजनेत सहभागी शेतकऱयाचंा तपवशलाच्या नोंदीची पिताळणी करािी ि यामध्ये काही 
तफाित असल्यास तातिीने वनदशधनास आणाि.े अन्यिा विमा कंपनीस उपलब्ध करुन वदलेला परेणी 
अहिालच अंवतम समजण्यात येऊन त्सयानुसार विमा नुकसान भरपाई वनवित करण्यात येईल. 

19. नोिल बकँा / व्यापारी बकँा / ग्रामीण बकँांनी पोटधलिर अपलोि केलेले विमा प्र्ताि आवण विमा हप्ता 
ऑनलाईन जमा केल्याचा तपवशलिार गोर्षिारा प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. 

20. विमा कंपनीमाफध त अवधसूवचत क्षेत्रातील अवधसूवचत वपकाच्या  पेरणी क्षेत्राचा तपवशल ि नुकसान भरपाई 
वनवित करणेसाठी  आधुवनक तंत्रज्ञान, वरमोट सेन्सीग, उपग्रह िायावचत्र, ड्रोन इत्सयादीचा िापर करण्यात 
यािा.  

21. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेच्या प्रभािी  अंमलबजािणी्ति नोिल बकँा/ वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँा 
यांचेकिून विमा प्र्ताि प्राप्त झाल्यानंतर, त्सयाचप्रमाणे, अवधसूवचत वपकाचं े सरासरी उत्सपनाची 
आकिेिारी,विमा हप्ता अनुदान, तसचे,  महसूल मंिळवनहाय पेरणी क्षेत्राची आकिेिारी, शासनाकिून 
प्राप्त झाल्यानंतर, विमा कंपनीने 2 आठिियामध्ये नुकसान भरपाई रक्कम वनवित करुन शेतकऱयांना 
अदा करणे आिश्यक आहे. अन्यिा, विमा कंपनीस 12 टक्के दराने विलंब शुल्कासवहत नुकसान 
भरपाईची रक्कम लाभािी शेतकऱयानंा अदा करािी लागेल.  

22. विमा कंपन्यांनी हंगामामध्ये नमुद केलेले टोल फ़्री क्रमाकंािर शेतकऱयांना सपंकध  साधणे सुलभ व्हाि े
यासाठी टोल फ़्री क्रमाकंाची क्षमता िाढिुन टोल फ्री क्रमांक विना तक्रार कायधरत राहील याची दक्षता 
घ्यािी. त्सयाचप्रमाणे, विहीत टोल फ़्री क्रमांक व्यिल््ित कायान्िीत नसल्यास फोन,पत्र,ईमेलद्वारे प्राप्त 
शेतकऱयांच्या पीक नुकसानीबाबतच्या सूचना, तक्रारींची नोंद घेिुन योजनेच्या मागधदशधक सूचनेनुसार 
पढुील कायधिाही संबधंीत विमा कंपनीने करणे आिश्यक राहील.  

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

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

25. वपक कापणी प्रयोगाच्या सह-पयधिके्षणासाठी परेुशा प्रमाणात मनुष्ट्यबळ उपलब्ध करणे आवण वपक कापणी 
प्रयोग ॲपचा अवनिायधपणे िापर करणे. 

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

27. विमा कंपन्याकंिे प्राप्त झालेल्या कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयांचा अजध जर अपणूध असेल, आिश्यक 
प्रमाणपत्राची प्रत जोिली नसेल, आधार नंबर ककिा आधार नोंदणी क्रमाकं/ पोचपािती वकिा विमा हप्ता 
भरला नसेल तर सदर अजध अनुक्रमे 15 वदिस ककिा 1 मवहन्याच्या आत ्िीकारणे अििा फेटाळण्याचा 
अवधकार विमा कंपन्यानंा राहील. अजध फेटाळला गेल्यास विमा कंपनी सदर शेतकऱयाचा भरलेला संपणूध 
विमा हप्ता परत करेल. अजध तपासणीसाठी कें द्र शासनाने ठरिलेली कायधपद्धती बधंनकारक राहील. 

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

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

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

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

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

5. योजनेत सहभागी होऊ इल्च्िणाऱया शेतकऱयानंा सिध बकँांनी योग्य ते मागधदशधन ि मदत करणे आिश्यक 
आहे. जसे, शेतकऱयांच े बकेँत खाते उघिणे, योग्य तो विमा हप्ता घेिून त्सयांना विमा प्र्ताि भरण्यास मदत 
करणे ि त्सयाबाबतचे अहिाल अद्ययाित करणे इ. 

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

7. सिध नोिल बकँानंी कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंा जमा विमा हप्ता रक्कम, विमा प्र्ताि  ि 
अनुरं्षवगक माहीती विहीत मुदतीत ्ितंत्रपणे संबवंधत विमा कंपनीस सादर करणे आिश्यक आहे. 

8. सिध अग्रणी बकँा / नोिल बकँांनी त्सयांच्या कायधक्षेत्रातील अवधसुवचत वपकांसाठी  घेतलेली सिध कज े ि 
योजनेत सहभागी होऊ ईल्च्िणारे कजधदार शेतकरी योजनेअंतगधत विमा संरवक्षत केले जातील 
त्सयाबाबतच्या सचुना बकँानंी आपल्या अवधन्त सिध शाखांना देण्यात याव्यात. संबवंधत बकँाच्या त्रटुीमुळे / 
वदरंगाईमुळे / हलगजीपणामुळे काही कजधदार शेतकऱयानंा विमा संरक्षण न वमळाल्यास  ि त्सया हंगामात 
नुकसान भरपाई मंजूर झाल्यास विमा सरंवक्षत न झालेल्या सिध शेतकऱयांना मंजूर नुकसान भरपाई 
देण्याची  जबाबदारी सिध् िी त्सया बकेँची / शाखेची राहील. 
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9. घोर्षणापत्र / प्र्ताि आवण विमा हप्ताविमा कंपनीला बकेँमाफध त/ प्रािवमक कृर्षी पत परुिठा सं्िा 
यांच्याकिून विवहत मुदतीनंतर जमा झाला तर ते तात्सकाळ नाकारले जातील ि अशा कोणत्सयाही 
घोर्षणापत्राबाबत संबधंीत बकँ जबाबदार राहील. त्सयानुसार विवहत मुदतीनंतर राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिर 
अजध दाखल करण्याची सुविधा बदं केली जाईल. तिावप या संबधंी काही तक्रारी उदभिल्यास त्सयांचे 
वनराकरण विवहत तक्रार वनिारण सवमतीच्या कायधपद्धतीनुसार करण्यात येईल. अवधसूवचत वपकासंाठी 
हंगामी पीककजध घेणा-या ि योजनेत सहभागी होऊ ईल्च्िणारे कजधदार शेतक-यांना प्रािवमक कृवर्ष 
सहकारी सं्िासंह कोणत्सयाही वित्तीय सं्िेने विमा योजनेतून सूट देण्याचा वनणधय घेतलेला असेल 
तरीदेखील अशा कोणत्सयाही वनणधयािर हे कलम प्रचवलत राहील ि अशा शेतक-यांचा पीक विमा 
योजनेतील सहभाग बधंनकारक राहील.  

10. सिध नोिल बकँा / व्यापारी बकँा ि ग्रामीण बकँांच्या सिध शाखांनी वपकिार ि अवधसुवचत क्षेत्रिार वपक विमा 
प्र्ताि विहीत वििरण पत्रात (वबगर कजधदार शेतकऱयासंाठी िगेळे) भरून विमा हप्ता रकमेसह विहीत 
िळेेत सबंवंधत विमा कंपनीकिे पाठविणे अत्सयंत आिश्यक आहे. जर एखाद्या बकेँने जमा विमा हप्ता रक्कम 
विहीत िळेेत विमा कंपनीकिे सादर केले नाही तर उवशराच्या कालािधीतील जमा विमा हप्ता रकमेिरील 
व्याजासह  (बचत खात्सयािर देय असलेला प्रचवलत व्याज दर) विमा हप्ता रक्कम विमा कंपनीकिे भरणेची 
जबाबदारी संबवंधत बकेँची राहील. 

11. सिध नोिल बकँा / व्यापारी बकँा / ग्रामीण बकँानंी शेतकरीवनहाय वपक विमा प्र्ताि ि विमा हप्ता जमा 
केल्याचा तपवशल (NEFT/RTGS/UTR) राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलिर ऑनलाईन अपलोि करणे 
आिश्यक आहे. तसचे सिध प्र्तािांचा गोर्षिारा विवहत िळेेत विमा कंपनीलाही पाठिणे आिश्यक आहे.  

12. योजनेंतगधत िेट पद्धतीने नुकसान भरपाई अदा करण्यात येते. मात्र योजनेअतंगधत अपिादात्समक 
पवरल््ितीमध्ये सबंवंधत विमा कंपनीमाफध त मंजूर झालेली नुकसान भरपाई रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर सिध 
बकँांनी संबवंधत लाभािी शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयािर 7 वदिसांच्या आत जमा करणे आिश्यक आहे. जर 
एखाद्या बकेँने नुकसान भरपाईची रक्कम विहीत िळेेत शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयािर जमा केली नाही तर 
संबवंधत बकेँने व्याजासह (बचत खात्सयािर देय असलेला प्रचवलत व्याज दर) नुकसान भरपाईची रक्कम 
शेतकऱयांच्या खात्सयािर जमा करणे बधंनकारक राहील.   

13. नोिल बकँ / प्रशासकीय कायालये योजनेत भाग घेणाऱया शेतकऱयांची अनुरं्षवगक माहीती शेतकऱयाच े
संपणूध नाि, अचकु बकँ खाते क्रमांक, गािाच ेनाि, अल्प - अत्सयल्प भधुारक अशी िगधिारी, अनुसूवचत जाती 
जमाती, महीला शेतकरी अशी िगधिारी, विमा संरवक्षत क्षेत्र, वपकाच े नाि, जमा विमा हप्ता, शासवकय 
अनुदान इ. माहीती संबवंधत प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िा / बकेँची शाखा याचंेकिून Soft 
Copy मध्ये घेऊन सदरची माहीती तपासून अंवतम मुदत संपल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत सबंवंधत विमा 
कंपनीकिे पाठविण्याची कायधिाही करेल. 

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

15. संबवंधत बकेँने नुकसान भरपाई वमळालेल्या शेतकऱयाचंी यादी नोटीस बोिािर प्रवसध्द करणे आिश्यक 
आहे. तसचे प्राप्त झालेली नुकसान भरपाई रक्कम सिध शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयात जमा केले असल्याचे 
प्रमाणपत्र विमा कंपनीस पाठविणे आिश्यक आहे तसचे नुकसान भरपाई पात्र शेतकऱयांची यादी विमा 
कंपनीच्या सहाय्याने वपक विमा पोटधलिर प्रवसध्द करणे आिश्यक आहे. 

16. सिध बकँांना विमा प्र्तािाशी संबवंधत असलेले सिध द्तऐिज सबंवंधत विमा कंपनीस तपासणीसाठी 
आिश्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्याि ेलागतील. 
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17. बकेँने कोणताही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून िवंचत राहणार नाही याची खात्री करािी जर एखादा 
शेतकरी वित्तीय सं्िेच्या चकुीमुळे योजनेच्या लाभापासून िवंचत राहीला तर सदर शेतकऱयाला देय 
असणारी नुकसान भरपाई अदा करणेची जबाबदारी संबवंधत बकेँची राहील. 

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

19. प्रवतकूल हिामानामुळे परेणी/लािणी होऊ न शकणे (सदर बाब रब्बी हंगामाकवरता लागू नाही), प्रवतकूल 
पवरल््ितीत हंगामाच्या मध्यािर द्याियाची मदत आवण ्िावनक आपत्ती या घटकाचं्या बाबतीत ज्या 
शेतक-यांचा विमा हप्ता संबवंधत घटकाची अवधसचूना जारी होण्याच्या आत जमा झाला असेल / बकँ 
खात्सयातून िगध केलेला असले त्सयांनाच पात्र समजले जाईल. सबब बकँांनी योजनेत सहभागी होऊ 
ईल्च्िणारे कजधदार शेतक-याचा विमा हप्ता पीक कजध मंजूरी/वकसान के्रिीट कािधचे नुतनीकरण 
केल्यापासून 15 वदिसांच्या आत विमा कंपनीकिे देणे बधंनकारक आहे, अन्यिा अशा शेतक-यांच्या 
बाबतीत संभाव्य नुकसानभरपाईची सम्पणूध जबाबदारी सबंधंीत बकेँची राहील. अशी पवरल््िती उद्भिू नये 
यासाठी बकँानंी विमा नोंदणीच्या अंवतम तारखेपिुी वकमान एक मवहना आधीच कजधदार शेतक-यांचा विमा 
हप्ता विमा कंपनीकिे जमा करािा आवण त्सयानंतर मंजूर केलेल्या कजधखात्सयांच्या बाबतीत दररोज  विमा 
हप्ता जमा करािा. 

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

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

22. बकँ / नोिल बकँ यांचकेिून सबंवंधत विमा कंपनीस विमा घोर्षणापत्र े (Declaration) पाठविण्यास विलंब 
झाल्यास बकेँला द्याियाच्या सेिा शुल्कामध्ये कपात करण्यात येईल. 

23. कजधदार शेतकऱयानंा योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पयाय या तत्सिािर कायधरत आहे. 
24. बकँांनी कजधदार शेतकरी सहभागाची अंवतम यादी वनवित करताना ज ेसहभागी होऊ इल्च्ित नाहीत अस े

शेतकरी िगळून ज े सहभागी होऊ इल्च्ितात अशा पात्र कजधदार शेतकऱयाचंा समािशे असणे आिश्यक 
आहे. पात्र कजधदार शेतकऱयावंिर्षयी बकँाचंी इतर कायधपद्धती पिूी प्रमाणेच चालू राहतील.  

25. कजधदाररशेतकऱयानंााायोजनेत सहभागी होणेसाठी ि सहभागी न होणेसाठी बकेँने त्सयांच्या बकेँच े फॉमध 
तयार करून शेतकऱयांना उपलब्ध करून देणे आिश्यक आहे. 

26. ज ेकजधदार शेतकरी ्ितः च्या ्िाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र देणार नाहीत त्सया 
सिध शेतकऱयांना योजनेमध्ये सहभागी करून घेणे हे बकँानंा बधंनकारक आहे. जर बकँानंी सदर 
शेतकऱयांना सहभागी करून नाही घेतले तर त्सयांना द्याि ेलागणारे नुकसान भरपाईची सिध् िी जबाबदारी 
संबवंधत बकँ शाखेची राहील. 

27. बकँांनी कजधदार शेतकऱयांना अजध भरणे बाबत सहकायध कराि.े 
28. कजधदार शेतकऱयांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र वदल्यानंतर संबवंधत अजामधील पोहोच 

पािती त्सया शाखेच्या जबाबदार अवधकारी यांच्या ्िाक्षरी वशक्कासह शेतकऱयांना देणे आिश्यक आहे. 
29. शेतकऱयांनी वदलेले घोर्षणापत्र बकँांनी भौवतक ि विवजटल ्िरूपात जतन करणे आिश्यक आहे. 

शेतकऱयांकिून जमा केलेले संबवंधत फॉमध हे भविष्ट्यामध्ये योजनेत शेतकऱयांमाफध त काही तक्रारी आल्यास 
परुाि ेम्हणनू िापरता येतील.  

30. एखाद्या शेतकऱयाने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र वदले होते, मात्र चालू 
हंगामामध्ये योजनेत सहभागी होणेबाबत घोर्षणा पत्र वदले असल्यास संबवंधत शेतकऱयाची नोंद करून घेणे 
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आिश्यक आहे. जर बकँांनी सदर संदभात नोंद करताना काही त्रटुी आढळल्या तर त्सयाची सिध् िी 
जबाबदारी संबवंधत बकेँच्या शाखेचे राहील. 

31. जर शेतकऱयाचे वकसान के्रविट कािध खात्सयामध्ये काही बदल झाल्यास बकँांनी संबवंधत शेतकऱयाकंिून 
प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्िुक नसल्यास तशी शेतकऱयांकिून संमती घेणे 
आिश्यक राहील. याबाबतीत वकसान के्रविट कािध नूतनीकरण करण्याच्या अजामध्ये एखादा मुद्दा बकँा 
समािशे करू शकतात, त्सयाचबरोबर योजनेत सहभागी न होणे बाबतचे घोर्षणापत्र संबवंधत शेतकऱयाला 
देण्यास सांगणे आिश्यक आहे. जोपयंत शेतकरी ्ितः च्या ्िाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत 
घोर्षणा पत्र देत नाही तोपयंत संबवंधत बकेँने शेतकऱयाला योजनेमध्ये सहभागी करून घेणे बधंनकारक 
राहील. 

32. बकँांनी प्रधानमंत्री वपक विमा योजना पोटधल वकसान के्रविट कािध पोटधल िरती शेतकऱयांनी योजनेत 
सहभागी होण्याच ेअििा न होण्याबाबत घोर्षणापत्र वदले आहे असे नमूद करणे आिश्यक राहील. 

33. शेतकऱयाने योजनेत सहभागी न होण्याच ेघोर्षणापत्र देऊन सुद्धा जर बकेँने नजरचकुीने सदर शेतकऱयाचा 
विमा हप्ता िजा करून विमा कंपनीत पाठिल्याच े वनदशधनात आले, तर बकेँने विमा हप्त्सयाची रक्कम 
शेतकऱयांच्या बकँ खात्सयात परत जमा करणे आिश्यक आहे. जर अशा प्रकरणी विमा कंपनीकिून विमा 
नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाली असेल तर सदरची नुकसान भरपाईची रक्कम 30 वदिसांच्या आत 
विमा कंपनीस परत कराियाची आहे. 

34. बकँांच्या दृष्ट्टीने विचार करता जा्तीत जा्त शेतकऱयांचा सहभाग नोंदिण्यासाठी बकँांनी शेतकऱयांना 
योजनेसंदभात मावहती देऊन त्सयानंा सहभाग नोंदिण्यासाठी पे्रवरत करणे योजनेच्या दृष्ट्टीने फायद्याच े
आहे. बकँा यासंदभात मोहीम हाती घेऊ शकतात यामध्ये संबवंधत विमा कंपनी ि राज्य शासनाच े कृर्षी 
विभाग यांची मदत घेऊन जा्तीत जा्त शेतकऱयांपयंत पोहोचण्याचा प्रयत्सन करतील.  

35. बकँांनी वबगर कजधदार शेतकऱयांना योजनेमध्ये सहभागी होणे बाबत ककिा वकसान के्रविट कािध खाते 
काढण्यासंदभात बकँ ्तरािरून आिश्यक ती मदत देणे बधंनकारक आहे. 
 

 

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

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

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

करण्यात येणाऱया िाननी / पिताळणीसाठी विमा पॉवलसी प्र्ताि ि इतर आिश्यक कागदपत्रांच ेजतन 
कराि.े 

6. आपल्या कायधक्षते्रामधील नोिल बकँ आवण त्सयाअंतगधत सेिा परुविणाऱया इतर बकँाच्या कायालयामधील 
संबवंधत अवभलेख ि नोंदी या विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

7. विमा संरक्षण घेणाऱया कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाचंी क्षते्र ि वपकासंंबधी आकिेिारीची नोंद ठेिणे. 
8. पोटधलिर विमा प्र्ताि अपलोि करण्याच्या अंवतम तारखेपासून 15 वदिसांच्या आत आवण विमा कंपनीने 

मागणी केल्यापासून 7 वदिासांच्या आत विमा प्र्तािांची मावहती सकंवलत ि प्रमावणत करुन देणे. 
9. ज्या अवधसूवचत क्षेत्रामध्ये परेणी/लािणी होऊ न शकलेले क्षेत्र/हंगामातील प्रवतकूल पवरल््िती अििा 

्िावनक आपत्ती आढळून आलेली आहे त्सया विमा क्षेत्रातील विमा हप्ता भरलेले मात्र पोटधलिर प्र्ताि 
अपलोि होउ न शकलेल्या शेतक-यांची यादी उपलब्ध करुन देणे. 
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10. विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापिुी शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात करुन घेणे ि ती रक्कम संबवंधत विमा 
कंपनीला िेट इलेक्रॉवनक प्रणालीद्वारे ह्तातंरीत करणे. 

11. विमा कंपनीकिुन प्राप्त विमा नुकसानभरपाई रक्कम शेतक-यांच्या खात्सयािर 7 वदिसांच्या आत जमा 
करणे ि जी रक्कम अदा होऊ शकली नाही ती रक्कम प्राप्त झाल्यापासनू 10 कायालयीन वदिसांच्या आत 
कारणांसह संबवंधत विमा कंपनीला परत करणे ि त्सयाची मावहती कें द्र ि राज्य शासनाला कळिणे. 

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

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

 

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

करणा-या संबंधीत वपक विमा कंपनीव्दारे वपक विम्याविर्षयी प्रवशक्षण देणे. 
3. जनसुविधा कें द्रामाफध त शेतक-यांकिून जमा केलेली विमा हप्त्सयाची रक्कम संबंधीत विमा कंपनीकिे शेतक-

यांकिून प्राप्त झाल्याच्या वदनांकापासून तीन वदिसांच्या आत ऑनलाईन जमा करणे. 
4. जनसुविधा कें द्रामध्ये जमा झालेल्या विमा हप्त्सयांचा अहिाल ि शेतकरी सहभागाच्या गोर्षिा-यासह संबंधीत विमा 

कंपन्यांना दररोज सादर करणे. 
5. राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलिर भरण्यात आलेली शेतकरी सहभागाची मावहती आवण संबंधीत विमा कंपनीला अदा 

केलेली विमा हप्ता रक्कम यांची पिताळणी विमा नोंदणीची अंवतम मुदत संपल्यािर 7 वदिसांच्या आत करणे.  
6. हंगामासाठी वनवित करण्यात आलेल्या प्रती शेतकरी सेिाशुल्काच्या दरानुसार सेिा शुल्काच ेदेयक संबंधीत विमा 

कंपनी किे पुढील मवहन्यातील  10 तारखेस अििा त्सयापुिी सादर करणे.   
7. विमाधारक शेतक-यांच्या तक्रार वनिारण करणेसाठी ि विमा पिात सेिा सुवनवित करणे. 
8. राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलिर भरण्यात आलेली ियैल्क्तक शेतक-यांची मावहती ि सादर केलेली 

कागदपत्रे यामध्ये त्रटुी अििा चकुा आढळून आल्यास संबंधीत सेिा कें द्र जबाबदार असेल ि अशा चकुांमुळे देय 
वपक विमा दाव्यांना जबाबदार राहील. 

9. विमा सहभाग नोंदिलेले शेतकरी काही त्रटुी,  चकुा अििा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून िवंचत 
राहणार नाही यांची जनसुविधा कें द्रािरील गािपातळी सेिक (ल्व्हएलईज) यांनी खात्री करणे. जनसुविधा 
कें द्रािरील गािपातळी सेिक (ल्व्हएलईज) यांचे सेितेील त्रटुी, गैरव्यिहार यामुळे योजनेच्या फायदयापासून 
शेतकरी िवंचत राहील्यास त्सयाचंा अहिाल सादर करुन त्सयांच ेिर प्रशासकीय ि कायदेशीर कायधिाही करणे. 

10. योजना अंमलबजािणीत काही वजल्यात बनािट नोंदणी पाित्सया आढळून येतात. याला आळा 
घालण्यासाठी तांवत्रक उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. तरीसुद्धा बनािट पाित्सयाद्वारे नुकसान 
भरपाई दाि े काही प्रमाणात प्राप्त होतात. याबाबत आपले सरकार कें द्र चालकाकिून फसिणकू 
केल्याबाबत तक्रारीसुद्धा प्राप्त होतात. आपले सरकार कें द्र चालकाकिून चकुीची मावहती भरल्यामुळे 
नोंदणी संदभात प्रकरणे उद्भितात. यानुरं्षगाने चकुीची जबाबदारी वनविती, नुकसान भरपाई पवरगणना ि 
अशा प्रकरणात नुकसान भरपाईची जबाबदारी वनविती करणे अत्सयंत वजवकरीच े होते. यानुरं्षगाने अजध 
नोंदणी करतांना आपले सरकार कें द्र चालकाने शेतकरी सादर कवरत असलेले नोंदणी अजध ि सोबतची 
आिश्यक कागदपत्र ेनुकसान भरपाई अदायगी ककिा दोन िर्षध ज ेनंतर असेल त्सयाप्रमाणे ्ित: जिळ जतन 
करणे बधंनकारक आहे. बनािट पािती संदभात तक्रार आल्यास पोवलस चौकशीचे आधारे नुकसान 
भरपाई अनुदेयतेची जबाबदारी सबंवंधत आपले सरकार सं् िेिर वनवित करण्यात येईल. अशा गैरव्यिहार 
प्रकरणात नुकसान भरपाई जबाबदारी राज्य शासनाची असणार नाही.  
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प) जन-सुविधा कें द्रािरील गािपातळी सेिक (ल्व्ह.एल.ई.) 
1. शेतकरी विशेर्षतः वबगर कजधदार शेतक-यांना योजने बाबत वशवक्षत करणे ि योजनेची िवैशष्ट्ये समजािून सांगणे. 
2. विमाकंपनी / राज्यशासना माफध त योजनेच्या प्रचार ि प्रवसध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीराती,  प्रचार सावहत्सय, 

बरनर, पो्टर, पत्रके इ. शेतक-या ंपयंत पोहचिण्यासाठी कायधक्षेत्रामध्ये ठळकपणे प्रवसद्ध  करणे. 
3. फक्त वबगर कजधदार शेतक-यांचे विमा प्र्ताि विवहत प्रपत्रात आिश्यक कागदपत्रासह ल््िकारणे ि ऑनलाईन 

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

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

6. विमा सहभाग नोंदिलेले शेतकरी काही त्रटुी, चकुा अििा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून 
िवंचत राहणार नाही यांची जनसुविधा कें द्रािरील गािपातळी सेिक (ल्व्हएलईज) यांनी खात्री करणे. 
जनसुविधा कें द्रािरील गािपातळी सेिक (ल्व्हएलईज) यांचे सेितेील त्रटुी, गैरव्यिहार यामुळे योजनेच्या 
फायदयापासनू शेतकरी िवंचत राहील्यास त्सयांचा अहिाल सादर करुन त्सयांच े िर प्रशासकीय ि 
कायदेशीर कायधिाही करण्यात येईल.यानुरं्षगाने अजध नोंदणी करतानंा आपले सरकार कें द्र चालकाने 
शेतकरी सादर कवरत असलेले नोंदणी अजध ि सोबतची आिश्यक कागदपत्र े नुकसान भरपाई अदायगी 
ककिा दोन िर्षध ज े नंतर असेल त्सयाप्रमाणे ्ित: जिळ जतन करणे बधंनकारक आहे. बनािट पािती 
संदभात तक्रार आल्यास पोवलस चौकशीच े आधारे नुकसान भरपाई अनुदेयतेची जबाबदारी संबवंधत 
आपले सरकार सं्िेिर वनवित करण्यात येईल. अशा गैरव्यिहार प्रकरणात नुकसान भरपाई जबाबदारी 
राज्य शासनाची असणार नाही.  

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

8. जनसुविधा कें द्र शेतक-यांच्या ितीने विमा अजध भरतांना विमा प्र्तािासाठी आिश्यक / गरजेची सिध कागदपत्रे 
अपलोि करेल. राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलिर संपणूध ि आिश्यक ती सिध मावहती वबनचकु भरण्याची 
प्रािवमक जबाबदारी ही गािपातळीिरील सेिकाची आहे. आिश्यक कागदपत्रांवशिाय असलेले अजध विमा 
नुकसान भरपाईसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत ि कागदपत्रांतील त्रटुींसाठी जनसुविधा कें द्राचे चालक 
जबाबदार असतील.  

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

 

     इ) विमा कंपनीच्या प्रवतवनधींच्या भवुमका ि जबाबदारी    
 

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

आधार क्रमाकं आवण मोबाईल क्रमांकासह विविध कागदपत्र सकंलीत करणे. 
3. प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेच्या मागधदशधक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रवतवनधी म्हणनू विमा हप्ता गोळा 

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

करणे. अशा प्रकारे िळेेत मावहती सादर केलेले ि विमा हप्ता रक्कम राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिर विवहत 
मुदतीत ईलेक्रॉवनक पध्दतीने जमा केलेले अजधच विमा सरंक्षणास पात्र असतील.  
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5. संबधंीत विमा प्रवतवनधींनी येाजनेत सहभागी झालेला शेतकरी योजनेतील लाभापासून िवंचत राहणार 
नाही याची दक्षता घ्यािी. विमा प्रवतवनधीच्या त्रटुींमुळे/ वदरंगाईमुळे/हलगजीपणामुळे या योजनेच्या 
लाभापासून योजनेत सहभागी शेतकरी िवंचत राहील्यास या संबधंात काही नुकसान भरपाई दयाियाची 
झाल्यास संबधंीत विमा कंपनीची जबाबदारी राहील. विमा प्रवतवनधीच्या सेिमेध्ये काही त्रटूी/चकुा 
आढळल्यास त्सयािर प्रशासकीय / कायदेशीर कायधिाही करण्यात येईल.  

 

     य) विमाधारक शेतकऱयांची कतधव्ये ि जबाबदाऱया  
कजधदार शेतकऱयांची कतधव्ये ि जबाबदाऱया  
1. कजधदार शेतकऱयानंा योजनेत सहभागी होण्याचा / न होण्याचा पयाय या तत्सिािर कायधरत आहे. 
2. कजधदार शेतकरी योजनेत सहभागी व्हायच े ककिा नाही याबाबत वनणधय घेऊ शकतात. शेतकऱयानंी 

योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणापत्र हंगामाच्या आधी ककिा योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंवतम 
मुदतीच्या सात वदिस अगोदर देणे अपेवक्षत आहे. योजनेत सहभागी होण्याच्या मुदतीच्या सात वदिस 
आगोदर शेतकऱयांचे घोर्षणापत्र प्राप्त झाल्यास कजधदार शेतकऱयानंा पढुील हंगामाकवरता योजनेच्या 
सहभागातून िगळण्यात येईल. 

3. बकँा योजनेत सहभागी होण्याच्या सात वदिस अगोदर पासून ते अंवतम वदनांकापयंत शेतकरी वहश् श् याची 
रक्कम िजा करून घेऊ शकतात. त्सयानंतर बकँांनी शेतकरी सहभागाची अंवतम यादी वनवित करताना ज े
सहभागी होऊ इल्च्ित नाहीत अस े शेतकरी िगळून ज े सहभागी होऊ इल्च्ितात अशा पात्र कजधदार 
शेतकऱयांचा समािशे असणे आिश्यक आहे. पात्र कजधदार शेतकऱयांविर्षयी बकँाचंी इतर कायधपद्धती पिूी 
प्रमाणेच चालू राहतील.  

4. योजनेत सहभागी होणे बाबत अििा न होणे बाबत घोर्षणापत्र शेतकऱयांनी ज्या बकेँमध्ये वकसान के्रविट 
कािध खाते आहे अििा ज्या बकेँकिून वपक कजध घेतले आहे त्सया बकेँच्या शाखेमध्ये जमा करणे अपेवक्षत 
आहे. 

5. कजधदाररशेतकऱयानंा योजनेत सहभागी होणेसाठी ि सहभागी न होणेसाठीाी्ितंत्र अजध असािते. 
6. ज े शेतकरी ्ितःच्या ्िाक्षरीसह योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र देणार नाहीत त्सया सिध 

शेतकऱयांना योजनेमध्ये सहभाग बधंनकारक समजला जाईल.  
7. शेतकऱयांनी योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र वदल्यानंतर संबवंधत अजामधील पोहोच पािती 

त्सया शाखेच्या जबाबदार अवधकारी यांच्या ्िाक्षरी वशक्कासह शेतकऱयानंी प्राप्त करुन घेणे आिश्यक 
आहे. 

8. एखाद्या शेतकऱयाने मागील हंगामात योजनेत सहभागी न होणे बाबत घोर्षणा पत्र वदले होते, मात्र चालू 
हंगामामध्ये योजनेत सहभागी होणेबाबत घोर्षणा पत्र वदले असल्यास संबवंधत शेतकऱयाची नोंद करून घेणे 
आिश्यक आहे.  

9. जर शेतकऱयाचे वकसान के्रविट कािध खात्सयामध्ये काही बदल झाल्यास संबवंधत शेतकऱयांकिून प्रधानमंत्री 
वपक विमा योजनेत सहभाग नोंदणीबाबत इच्िुक नसल्यास बकँांना तशी संमती देणे आिश्यक राहील. 

10. प्रधानमंत्री वपक विमा योजना, वकसान के्रविट कािध या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱयाच ेबकँ 
खाते असणे ही पिूधअट आहे. 

11. अवधसुवचत वपकांसाठी ि अवधसुवचत केलेल्या क्षेत्रासाठी कजध मंजूर केलेल्या शेतकऱयांसाठी कें द्र 

शासनाच्या सुधावरत मागधदशधक सुचनानूंसार कजधदार शेतकऱयांना योजना ऐल्च्िक करण्यात आली आहे. 

कजधदार शेतकर् याला योजनेत सहभागी न होण्यासाठी (Opt Out) कजध घेतलेल्या अवधसूवचत 
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वपकांकरीता नोंदणीच्या अंवतम मुदतीच्या सात वदिस आधी पयधन्त संबवंधत  बकेँस त्सयानुरं्षगाने विमा हप्ता 
कपात न करणेबाबत कळविणे आिश्यक राहील. ज े कजधदार शेतकरी विवहत मुदतीत सहभागी न 
होण्यासाठी बकँांना कळविणार नाहीत असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत अस ेगृवहत धरण्यात येईल ि 
या शेतकऱयाचंा विमा हप्ता विवहत पध्दतीने कजधखात्सयातुन िजा करण्यात येईल. योजनेच्या 
िळेापत्रकानूसार कजध मंजूर करणारी बकँ शाखा / प्रािवमक कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं्िा ही (नोिल 
बकेँमाफध त) विमा संरक्षीत रक्कमेनूसार मवहनािार पीकवनहाय, विमा क्षेत्रवनहाय, विमा हप्ता दराची विवहत 
प्रपत्रात मावहती तयार करुन संबधंीत विमा कंपनीस सादर करेल. कजध वितरण करणाऱया बकँ / प्रािवमक 
कृवर्ष पत परुिठा सहकारी सं् िा शेतक-यांनी भराियाच्या विमा हप्त्सयाची रक्कम जादा कजध रक्कम म्हणनू 
मंजूर करतील.  

12. कजधदार शेतकऱयाचंे विमा प्र्ताि सधु्दा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंवतम वदनांकापिुीच ल््िकारल े
जातील. 

13. कजधदार शेतकऱयांनी वपक वनयोजनामध्ये काही कारणा्ति बदल झाल्यास पेरणी नंतर तात्सकाळमात्र वपक 
विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापिुी वकमान दोन वदिस आधी संबवंधत बकेँस कळिाि े ि सोबत पेरणी 
प्रमाणपत्र सादर कराि.े 

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

15. विमा प्र्ताि पिुधवनवित तारखेपयंतच ल््िकारले जातात. सबब सिध कजधदार शेतक-यांनी आपल्या 
बकेँकिे चौकशी करुन विमा प्र्ताि दाखल झाल्याची खात्री करुन घेणे आिश्यक आहे. 

16. ् िावनक नैसर्भगक आपत्तीमुळे वपकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीिादळ, िादळी पाऊस ि अिळेी 
पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात िाळविण्यासाठी ठेिलेल्या वपकांच े नुकसान झाल्यास त्सयाबाबतची  
माहीती 48 तासांच्या आत सबंवंधत बकँ /वित्तीय सं्िा / विमा कंपनी यानंा देणे आिश्यक आहे. 

17. कजधदार शेतक-यांनी एकाच जमीनीिर विविध बकँांकिुन कजध घेणे, एकाहुन अवधक बकँांकिुन विमा 
प्र्ताि दाखल करणे अििा वबगर कजधदार म्हणनुदेखील त्सयाच वपकाचा विमा हप्ता भरणे असे प्रकार करु 
नयेत. असे आढळल्यास विमा संरक्षण नाकारले जाऊन विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल तसेच योग्य 
प्रशासकीय कायधिही देखील करण्यात येईल. 
वबगर कजधदार शेतकऱयांची कतधव्ये ि जबाबदाऱया: 

1. योजनेत सहभागी होऊ इल्च्िणाऱया वबगर कजधदार शेतकऱयांनी जिळच्या प्रावधकृत बकँा / प्रािवमक कृवर्ष 
पत परुिठा सहकारी सं्िा / संबवंधत विमा कंपनीची कायालये ककिा विमा प्रवतवनधींशी संपकध  साधून 
विमा प्र्ताि विहीत प्रपत्रात योग्य त्सया विमा हप्त्सयासह तसेच आिश्यक त्सया कागद पत्रासह विहीत िळेेत 
सादर करािीत. 

2. अजधदाराने आपल्या अजासोबत आधार कािध/आधार नोंदणीची प्रत, 7/12 उतारा, भािेपट्टा करार 
असलेल्या शेतकऱयांच्या करारनामा / सहमती पत्र, पेरणी घोर्षणापत्र आवण बकँ पासबकुाची प्रत सादर 
करुन प्रत्सयक्ष ईलेक्रॉवनक साक्षाकंन करणे बधंनकारक आहे. राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलला महाभलेुख 
संकेत्िळाच े एकवत्रकरण कायाल्न्ित झाल्यािर विमा पोटधलिर संबवंधत शेतकऱयाचं्या जमीन धारणेची 
पिताळणी होणार असल्याने पनु्हा अजासोबत 7/12 उतारा अपलोि करण्याची आिश्यकता राहणार 
नाही.  

3. आपले सरकार सेिा कें द्रादं्वारे नोंदणी करणा-या शेतक-यांनी प्र्तािासोबत आपला मोबाईल क्रमांक 
नमुद करुन आधार क्रमाकंाच े्ियंसाक्षांकन करणे बधंनकारक आहे. 

4. वबगर कजधदार शेतकऱयानंी संबवंधत बकेँत ्ित:च्या नाि ेखाते उघिणे आिश्यक आहे. 
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5. शेतकऱयांनी विमा प्र्तािामध्ये आपल्या जवमनीचा सव्हे नं. नमूद करािा. 
6. शेतकऱयांनी धारण केलेल्या जवमनीचा परुािा म्हणनू 7/12 उतारा तसेच शेतात अवधसवुचत वपकाची परेणी 

केलेले ्ियंघोर्षणा पत्र विमा प्र्तािा सोबत देणे आिश्यक आहे. राष्ट्रीय वपक विमा पोटधलला महाभलेुख 
संकेत्िळाच े एकवत्रकरण कायाल्न्ित झाल्यािर विमा पोटधलिर संबवंधत शेतकऱयाचं्या जमीन धारणेची 
पिताळणी होणार असल्याने पनु्हा अजासोबत 7/12 उतारा अपलोि करण्याची आिश्यकता राहणार 
नाही.  

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

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

9. वबगर कजधदार शेतकरी विमा संरक्षणासाठी िबे पोटधलदिारे िेट अजध भरू शकतील. त्सयासाठी वपक विमा 
पोटधलिर (www.pmfby.gov.in) शेतक-यांसाठी ऑनलाईन अजध उपलब्ध करून वदलेला आहे. विमा 
हप्त्सयाची रक्कम ही पेमेंट गेटि े द्वारे ऑनलाईन भराियाची आहे. अजध सदरच्या प्रणालीिर पणूध 
भरल्यानंतर विशेर्ष ओळख क्रमांकासह पोचपािती वमळेल. तसेच शेतकऱयांच्या नोदणी केलेल्या मोबाईल 
नंबर िर ही एसएमएस दिारा सूवचत केले जाईल.. 

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

11. अजध भरतानंा चकुीची मावहती भरल्यामुळे नोंदणी सदंभात प्रकरणे उद्भितात. यानुरं्षगाने चकुीची 
जबाबदारी वनविती, नुकसान भरपाई पवरगणना ि अशा प्रकरणात नुकसान भरपाईची जबाबदारी वनविती 
करणे अत्सयंत वजवकरीच ेहोते. यानुरं्षगाने अजध नोंदणी केल्यानंतर शेतकऱयानंी सादर केलेल्या प्रोपोजल 
फॉमध ( नोंदणी अजध) ची पोच पाितीिरुन वपक विमा योजनेच्या पोटधलिर जाऊन सहभागाची पिताळणी 
करणे आिश्यक आहे. त्सयासाठी शेतकऱयांच्या पोच पाितीिर कें द्र शासनाने बारकोि अििा Farmers ID 
ची सुविधा देण्यात आली आहे. सदर पिताळणीमध्ये काही त्रटुी आढळून आल्यास शेतकऱयाने 30 
वदिसांच्या आत संबवंधत आपले सरकार सेिा कें द्र / विमा कंपनी / कृवर्ष विभाग याचंेकिे लेखी हरकत 
नोंदविणे बधंनकारक आहे.  

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

याकवरता राज्यात सी.एस.सी. ई. गव्हनधस सर्व्व्हसेस इंविया वलवमटेि द्वारे कायान्िीत “आपले सरकार सेिा 
कें द्र” (विजीटल सेिा कें द्र) सुविधा शेतक-यांना प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेचे अजध भरण्याकरीता उपलब्ध 
करण्यात आले आहेत. राज्यात कायान्िीत आपले सरकार प्रावधकृत सेिा कें द्र, कृवर्ष विभागाने वनयकु्त केलेल्या 
विमा कंपनीच्या ितीने शेतक-यांचे वपक विमा अजध भरण्यास मदत करतील ि विमा हप्ता ल््िकारतील या कवरता 
प्रावधकृत आपले सरकार सिेा कें द्राच े चालक विमा योजनाचे अजध ऑन लाईन पध्दतीने भरतील. विमा अजा 
कवरता आिश्यक कागदपत्र े जस े की, ७/१२ उतारा, आधार कािध, बकँखात्सयाच े तपवशल इत्सयादी अजास ऑन 
लाईन पध्दतीने जोितील. शेतक-यांना विमा अजाची प्रत, पोहोच उपलब्ध करुन देतील. त्सयादृल्ष्ट्टने संबवंधत विमा 
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कंपन्यानंी CSC माफध त करार करणे बधंनकारक आहे. यासंदभात कृवर्ष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार याचंे्तरािरुन कळविण्यात येणा-या सूचना बधंनकारक राहतील.  

नुकसान भरपाईचे प्रमाण ि देय नुकसान भरपाई वनवित करणे, ऑन अकाऊंट क्लेम्स, आवण प्रवतबवंधत 
पेरणीच े दाि े वनवितीसाठी आिश्यक हिामानाची आकिेिारी ि विजीटल मावहती घेण्यासाठी विमा कंपन्यांना 
खालील स्त्रोताचंा िापर करता येईल.  
 मानिरवहत यान (ड्रोन) / उपग्रहाद्वारे उपलब्ध सुदूर संिदेन मावहती. 
 ्ियंचवलत हिामान कें दे्र )एिब्ल्युएस / (्ियंचवलत पजधन्यमापन कें दे्र (एआरजी) 
 महालनोवबस नरशनल क्रॉप फोरका्ट सेंटर (एमएनसीएफसी) च ेअहिाल / दुष्ट्काळ मुल्यांकन अहिाल 
 ्ियंचवलत पजधन्यमापन कें दे्र (एआरजी) यांचा दजा संबवंधत वनयंत्रक सं्िेच्या प्रचवलत मानकानुंसार असणे 

आिश्यक रावहल. 

राज्य शासनामाफध त राज्यात प्रत्सयेक महसुल मंिळ्तरािर ्ियंचवलत हिामान कें द्र उभारण्यासाठी महािधे 
प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतगधत हिामानाची आकिेिारी उपलब्ध होणार असुन त्सयामुंळे नुकसान 
भरपाई वनवित होण्यास मदत होणार आहे. त्सयानुसार  प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेंतगधत लागणारी 
हिामानविर्षयक मावहती महािधे प्रकल्पातंगधत राज्य शासन ि ्कायमेट िदेर सर्व्व्हसेस वल. यांचेदरम्याने 
झालेल्या कराराच्या अटी ि शतीनुसार घेणे बधंनकारक असेल.  

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

योजनेत सहभागासाठी शेतकऱयांच े आधारकािध सक्तीचे करण्यात आले  असल्यामुळे  सिध बकँांनी आपल्या 
शेतक-यांचे आधार क्रमांक प्राप्त करणे आिश्यक आहे.सदर बाब बकेँमाफध त तसेच विमा कंपन्या ि विमा 
मध्य्िांमाफध त नोंदणी करणा-या वबगर कजधदार शेतक-यांनाही लागू राहील. आधारकािध उपलब्ध नसल्यास 
वपक विमा योजनेत सहभागासाठी आधार नोंदणी करुन त्सयाचा परुािा सादर करणे आिश्यक आहे. 
 

सिध बकँांनी आधार कायद्याच्या अवधसूचनेनुसार व्याजदर सिलत योजनेखाली पीक कजध / वकसान के्रिीट कािध 
मंजूर करतानंा आधार / आधार नोंदणी क्रमाकं घेणे बधंनकारक आहे.जणेेकरुन प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेत 
आधार वशिाय कजधदार शेतकरी सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भित नाही.संबधंीत बकँ शाखांनी अशा खातेदाराचंा 
िळेोिळेी आढािा घेणे आिश्यक आहे. 

28. वनधी वितरणासाठी संगणकीय प्रणालीचा िापर 

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

बकँा, सीएससी आवण विमा एजटंांना विमा हप्त्सयाचा भरणा राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलच्या पेमेंट-गेटि े(पे-
जीओिी) च्या माध्यमातून ककिा आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारे विमा कंपनीला करणे आिश्यक आहे. त्सयानंतर 
विवहत कालमयादेत सदर भरण्याचा तपशील  राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिर अपलोि करणे अवनिायध रावहल. विमा 
कंपन्याचं ेबकँ तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोटधलिरच उपलब्ध केले जातील. त्सयानुसार, विमा कंपन्या, बकँ शाखा, 
सीएससी आवण विमा एजटं्ससह सिध भागधारकांनी या उदे्दशासाठी समर्भपत बकँ खाती अवनिायधपणे राखून ठेिली 
पावहजते. बकँसध चके / विमांि ड्राफ्टच्या ्िरूपात कोणत्सयाही पे्रर्षणाची / आर्भिक व्यिहाराची परिानगी नाही. 
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29. सेिाशुल्क: 
1. कजधदार ि वबगर कजधदार शेतकऱयाकिून जमा केलेल्या विमा हप्त्सयाच्या 4 टक्के रक्कम संबंवधत विमा कंपनीकिून बँक 

सेिा शुल्क म्हणनू बँकाना पर्पर देय होईल. पोटधलिरील आकिेिारी वनवित झाल्यानंतर 15 वदिसांच्या आत विमा 
कंपनीने सदर रक्कम अदा करािी.  

2. विमा कंपनीकिुन सेिा शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्यास िार्भर्षक 12 टक्के व्याज देय राहील. 
3. ज्या विमा प्र्तािांच्या बाबतीत अपणुधता/चकुा/विसंगती आढळुन येतील त्सयासाठी सेिा शुल्क देय असणार नाही. 
4. आपल ेसरकार सेिा ंकें द्रांना कें द्र शासनाने वनवित केलेल्या दरानुसार विमा कंपन्यांनी सेिाशुल्क अदा कराि.े    

30. ि्तू ि सेिा कर (Goods and Service Tax-GST) : 
 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला ि्त ुि सेिा करातून िगळण्यात आले आहे.  
31. वनयंत्रण अवधकारी ि आहरण संवितरण अवधकारी : 
 या योजनेसाठी आयुक्त  (कृवर्ष) कृवर्ष आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु हे वनयंत्रण अवधकारी राहतील. तसेच 
सहाय्यक सचंालक (लेखा-1), कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-1 यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू 
घोर्षीत करण्यात येत आहे. यावशिाय कें द्र शासनाने सदर योजनेकवरता िळेोिळेी विवहत केलेल्या मागधदशधक सचुना 
मधील सिध अटी ि शती योजनेतील सिध सहभागीदाराकवरता लागू राहील.   
32. सदर शासन वनणधय मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य याचंे अध्यक्षतेखालील वदनांक 04/05/2020 ि 
15/06/2020 रोजी झालेल्या राज्य्तरीय पीक विमा समन्िय सवमतीच्या सभेत वदलेल्या मंजूरीनूसार ि कें द्र 
शासनाच्या मागधदशधक सुचनाच्या अनुरं्षगाने वनगधवमत करण्यात येत आहे.  
33. योजनेसंदभात कें द्र शासनाकिून िळेोिळेी प्राप्त होणाऱया सूचना योजनेच्या अंमलबजािणीसाठी लागू राहतील. 
  

 सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सकेंत्िळािर उपलब्ध असून 
त्सयाचा साकेंताकं क्रमाकं  202006291548320001 हा आहे. हा आदेश विजीटल ्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन 
काढण्यात येत आहे.  
 
 महाराष्ट्राच ेमा. राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने,  

 

 

सहपत्र: पवरवशष्ट्ट. 
(बा. वक.रासकर )  

                उप सवचि,महाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 

1. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचि. 
2. मा. मंत्री (कृवर्ष) यांचे खाजगी सवचि. 
3. मा. राज्यमंत्री (कृवर्ष) यांचे खाजगी सवचि. 
4. सवचि, कृवर्ष ि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृवर्ष ि सहकार विभाग, कृवर्षभिन, निीवदल्ली. 
5. मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई - 32. 
6. अपर मुख्य सवचि, वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
7. अपर मुख्य सवचि,वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
8. सवचि, कृवर्ष ि फलोत्सपादन विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
9. अपर मुख्य सवचि (महसूल) महसूल ि िनविभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
10. अपर मुख्य सवचि (सहकार), सहकार,पणन ि िस्त्रोद्योगविभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032.  
11. आयुक्त (कृवर्ष), महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 (5 प्रती). 

BALASAH

EB K 

RASKAR

Digitally signed by BALASAHEB K RASKAR 

DN: c=IN, st=Maharashtra, 
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postalCode=400032, 

street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

serialNumber=2cf78d68ceeac33ca63c8a2f2b36

0ebf1c6ac77c6a1ad4c5bfb24951806af0a8, 

ou=AGRICULTURE DIARY AND FISHERTES DEPT, 

o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

cn=BALASAHEB K RASKAR 

Date: 2020.06.29 19:06:38 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. सहकार आयकु्त ि वनबधंक, सहकारीस ं्िा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001. 
13.  अध्यक्ष ि कायधकारी सचंालक, भारतीय कृवर्ष विमा कंपनी, अंबावदप वबन्ल्िग, कर नॉट प्लेस, निी वदल्ली. 
14. विभागीय महसूल आयकु्त (सिध) 
15. वजल्हावधकारी (सिध) 
16. मुख्य कायधकारी अवधकारी, वजल्हा पवरर्षद (सिध) 
17. कृवर्ष संचालक, (वि्तार ि प्रवशक्षण ), कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु  
18. महासंचालक, माहीती ि जनसंपकध  विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (प्रवसध्दीकवरता) 
19. अवतवरक्त वनबधंक, सहकारी सं्िा, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 
20. विमा संचालक, म्हािा वबल्िींग, पहीला मजला, बांद्रा(पिूध), मंुबई-400 051 
21. महालेखापाल, महाराष्ट्र, 1/2, (लेखापरीक्षा/ लेखा ि अनुज्ञेयता), मंुबई/नागपरू 
22. विभागीय व्यि्िापक, भारतीय कृवर्ष विमा कंपनी वल., मंुबई 
23. विभागीय व्यि्िापक, भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.वल., मंुबई  
24. विभागीय व्यि्िापक, वरलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनी वल. मंुबई  
25. विभागीय व्यि्िापक, एचिीएफसी इगो जनरल इन्शुरन्स कंपनी वल., मंुबई 
26. विभागीय व्यि्िापक, इफ्को टोकीओ जनरल इंशुरन्स कं. वल., मंुबई.   
27. विभागीय व्यि्िापक, बजाज अवलयांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. वल., पणेु    
28. सरव्यि्िापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ मयावदत, 9 नवगनदास ्रीट, मंुबई-400 023 
29. मुख्य अवधकारी, सेन्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ मयावदत, मंुबई-23 
30. सहायक महाप्रबधंक, रुरल प्लरनींग अँि के्रविट िीपाटधमेंट, वरझव्हध बकँ ऑफ इंविया, फोटध, मंुबई- 400 001. 
31. व्यि्िापक, वरझव्हध बकँ ऑफ इंविया, वरजनल ऑफीस, िॉ.ॲनी बझंेट रोि, िरळी, मंुबई-400 018. 
32. सरव्यि्िापक, नाबािध, पनुमचेंबसध, वशिसागर इ्टेट, िॉ.ॲनी बझंेट रोि, िरळी, मंुबई-400 018. 
33. उप सरव्यि्िापक, नाबािध, 54 िले्ली रोि, वशिाजीनगर, पणेु-411 005. 
34. उपसरव्यि्िापक, एस.एल.बी.सी., बकँ ऑफ महाराष्ट्र, 1501, वशिाजीनगर, पणेु-411 005. 
35. व्यि्िापक, वजल्हा मध्यिती सहकारी बकँ, (सिध). 
36. विभागीय कृवर्ष सह संचालक (सिध). 
37. मुख्य सांल्ख्यक, कृवर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु-411 001 (10 प्रती). 
38. वजल्हा अवधक्षक कृवर्ष अवधकारी (सिध). 
39. विभागीय सांल्ख्यक, व्दारा- विभागीय कृवर्ष सह संचालक कायालय (सिध). 
40. सहसवचि (11-अे), कृवर्ष ि पदुम विभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
41. के्रविट ्पेशावल्ट, वनयोजन विभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
42. गं्रिपाल, महाराष्ट्र विधान मंिळ सवचिालय, विधानभिन, मंुबई. 
43. संचालक, लेखा ि कोर्षागारे, मंुबई. 
44. अवधदान ि लेखावधकारी, लेखा ि कोर्षागारे संचालनालय, मंबई 32. 
45. सिध विधानसभा सद्य. 
46. सिध विधान पवरर्षद सद्य. 
47. सिध मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कायालये.  
48. वनििन्ती, 11-अे. 
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प्रपत्र 1 
प्रधानमंत्री वपक विमा योजना 

कजधदार शेतकऱयांनी सहभागी न होण्याबाबत घोर्षणापत्र / अजध 
 

बँकेच ेनाि   : ----------------------------------- 

बँक शाखेच ेनाि  :  ------------------------- --------                          

बँक शाखेचा कोि नंबर  : ---------------------- ------------ 

 
अजधदाराचा तपशील : 
 

1. वकसान के्रविट कािध धारकाच ेनाि  : ------------------------------------------- 

2. वकसान के्रविट कािधचा खाते क्रमाकं : ------------------------------------------- 

3. मोबाईल नंबर    : ------------------------------------------- 

 

        प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची तरतुदी मला ज्ञात आहेत. या आिदेन या घोर्षणा पत्राद्वारे मी हे घोवर्षत 
करू इल्च्ितो की मला वकसान के्रविट कािध या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे परंतु प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेमधून खरीप /रब्बी हंगाम सन --------------- मध्ये मी ्िचे्िेने सहभागी होऊ इल्च्ित नाही. तरी 
योजनेमध्ये माझी नोंदणी करू नय ेही विनंती. 
 

खाते धारकाची ्िाक्षरी : ---------------------------------------- 
 

(सूचना: जर शेतकऱयानंा काही वपकासंाठी योजनेत भाग घ्यायची इच्िा असल्यास त्सयानंा योजनेमध्ये 
समाविष्ट्ट होणारे होण्यासाठी िगेिगेळ्या माध्यमात जशी की आपले सेिा कें द्र ,वपक विमा कंपनीच ेप्रवतवनधी 
,पी एम एफ बी िाय ऑनलाइन पोटधल ककिा क्रॉप इन्शुरन्स मोबाईल ॲल्प्लकेशन द्वारे या योजनेत सहभाग 
घेता येईल) 
 
(कायालयीन िापराकवरता : िरील घोर्षणापत्र योग्य ती कारिाई करण्यासाठी बकँ कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे) 
 
 
शाखा प्रबंधक याचंी वदनावंकत ्िाक्षरी :  ---------------------------- 
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शेतकरी पािती 

प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेत कजधदार शेतकऱयांनी सहभागी न होण्याबाबत घोर्षणापत्र / अजध 
                                                                                                     वदनाकं: --/---/20---u 

 
 

बँकच ेनाि    : -------------------------                           
बँक शाखेच ेनाि  : -------------------------                           
शाखेचा कोि नंबर  : -------------------------        
                                                                                   
अजधदाराचा तपशील 
 

1. वकसान के्रविट कािध धारकाच ेनाि  : -------------------------------------- 

2. वकसान के्रविट कािधचा खाते क्रमाकं  : -------------------------------------- 

3. मोबाईल नंबर    :-------------------------------------- 

4. योजनेत सहभागी न होण्याचा हंगाम : खरीप /रब्बी हंगाम सन ----------------- 

सूचना: जर शेतकऱयानंा काही वपकासंाठी योजनेत भाग घ्यायची इच्िा असल्यास त्सयानंा योजनेमध्ये 
समाविष्ट्ट होणारे होण्यासाठी िगेिगेळ्या माध्यमात जशी की आपले सेिा कें द्र ,वपक विमा कंपनीचे प्रवतवनधी, 
पीएमएफबीिाय ऑनलाइन पोटधल ककिा क्रॉप इन्शुरन्स मोबाईल ॲल्प्लकेशन द्वारे या योजनेत सहभाग घेता 
येईल 
 
(कायालयीन िापराकवरता : िरील घोर्षणापत्र योग्य ती कारिाई करण्यासाठी बकँ कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे) 
 
शाखा प्रबंधक याचंी वदनावंकत ्िाक्षरी   : ---------------------------- 
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प्रपत्र 2 
प्रधानमंत्री वपक विमा योजना 

कजधदार शेतकऱयांनी योजनेत सहभागी होण्याबाबत घोर्षणापत्र / अजध 
 

बँकेच ेनाि  :------------------------- 

बँक शाखेच ेनाि  : -------------------------                           

शाखेचा कोि नंबर : -------------------------  

 
अजधदाराचा तपशील: 
 

1. वकसान के्रविट कािध धारकाच ेनाि  : ----- ------------------------------------------- 

2. वकसान के्रविट कािधचा खाते क्रमाकं : ------------------------------------------------ 

3. मोबाईल नंबर    :------------------------------------------------- 

        प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची तरतुदी मला ज्ञात आहेत. या आिदेन या घोर्षणा पत्राद्वारे मी हे घोवर्षत 
करू इल्च्ितो की मला वकसान के्रविट कािध या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे परंतु प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेमधून खरीप /रब्बी हंगाम सन ------- मध्ये मी ्िचे्िेने सहभागी होऊ इल्च्ितो. तरी योजनेमध्ये माझी 
नोंदणी करािी ही विनंती. 
 
खाते धारकाची वदनांवकत ्िाक्षरी : ---------------------------- 
 
(कायालयीन िापराकवरता : िरील घोर्षणापत्र योग्य ती कारिाई करण्यासाठी बकँ कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे) 
 
शाखा प्रबंधक याचंी वदनावंकत ्िाक्षरी  : --------------------------- 
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शेतकरी पािती 

प्रधानमंत्री वपक विमा योजनेत कजधदार शेतकऱयांनी सहभागी होण्याबाबत घोर्षणापत्र /अजध 
                                                                                                     वदनाकं: --/---/20 

 
 बँकेच ेनाि  :------------------------- 

बँक शाखेच ेनाि  : -------------------------                           

शाखेचा कोि नंबर : -------------------------  

 

अजधदाराचा तपशील 
 

1. वकसान के्रविट कािध धारकाच ेनाि  :  --------------------------------------- 

2. वकसान के्रविट कािधचा खाते क्रमाकं : --------------------------------------- 

3. मोबाईल नंबर    :--------------------------------------- 

4. योजनेत सहभागी  होण्याचा हंगाम : -------------------------------------- 

 
(कायालयीन िापराकवरता : िरील घोर्षणापत्र योग्य ती कारिाई करण्यासाठी बकँ कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे) 
 
शाखा प्रबंधक याचंी वदनावंकत ्िाक्षरी   : ---------------------------- 
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जोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तरजोखीम�तर
((((ट�केट�केट�केट�के))))

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70 45500 18.00 8190.00 2.00 910.00 8.000 3640.00 8.000 3640.00

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

47474747
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020

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

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  5                       5                       5                       5                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                            .                                                            .                                                            .                                                            िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा :  :  :  :  ठाणेठाणेठाणेठाणे

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त))))



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 45500 5.00 2275.00 2.00 910.00 1.50 682.50 1.50 682.50

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

3 उडीद 70 20000 20.00 4000.00 2.00 400.00 9.00 1800.000 9.00 1800.000

48484848
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 2222
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   6                        6                        6                        6                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                  .                                  .                                  .                                  िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा :  :  :  :  पालघरपालघरपालघरपालघर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 45500 5.00 2275.00 2.00 910.00 1.50 682.50 1.50 682.50

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

49494949
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 3333
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  6                                           6                                           6                                           6                                           िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                               .                                                               .                                                               .                                                               िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा :  :  :  :  रायगडरायगडरायगडरायगड

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त))))



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 45500 10.00 4550.00 2.00 910.00 4.00 1820.00 4.00 1820.00

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

50505050
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 4444
   समुह 7   समुह 7   समुह 7   समुह 7. :  . :  . :  . :  5                            5                            5                            5                            िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                        .                                        .                                        .                                        िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : रDनािगरीरDनािगरीरDनािगरीरDनािगरी

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1.00 भात (तांदुळ) 70 45500 10.00 4550.00 2.00 910.00 4.00 1820.00 4.00 1820.00

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

51515151

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

,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 4444
   समुह 7   समुह 7   समुह 7   समुह 7. : . : . : . : 5                             5                             5                             5                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                   .                                                   .                                                   .                                                   िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : LसधुदुगFLसधुदुगFLसधुदुगFLसधुदुगF

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक
िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अअअअननननुुुुददददाााानननन    

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70 45000 15.00 6750.00 2.00 900.00 6.500 2925.000 6.500 2925.000

2 :वारी 70 25000 30.00 7500.00 2.00 500.00 14.000 3500.000 14.000 3500.000

3 बाजरी 70 22000 8.00 1760.00 2.00 440.00 3.000 660.000 3.000 660.000

4 नाचणी 70 12500 30.00 3750.00 2.00 250.00 14.000 1750.000 14.000 1750.000

5 भईुमूग 70 35000 15.00 5250.00 2.00 700.00 6.500 2275.000 6.500 2275.000

6 सोयाबीन 70 45000 10.00 4500.00 2.00 900.00 4.000 1800.000 4.000 1800.000

7 कारळे 70 12500 30.00 3750.00 2.00 250.00 14.000 1750.000 14.000 1750.000

8 मूग 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.000 2800.000 14.000 2800.000

9 उडीद 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.000 2800.000 14.000 2800.000

10  तुर 70 35000 30.00 10500.00 2.00 700.00 14.000 4900.000 14.000 4900.000

11 कापूस 70 45000 15.00 6750.00 5.00 2250.00 5.000 2250.000 5.000 2250.000

12 मका 70 30000 2.00 600.00 2.00 600.00 0.000 0.000 0.000 0.000

13 कांदा 70 65000 23.00 14950.00 5.00 3250.00 9.000 5850.000 9.000 5850.000

52525252
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 6666
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   1                        1                        1                        1                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                                   .                                                                   .                                                                   .                                                                   िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : नािशकनािशकनािशकनािशक

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 37500 8.00 3000.00 2.00 750.00 3.00 1125.00 3.00 1125.00

2 :वारी 70 25000 15.00 3750.00 2.00 500.00 6.50 1625.00 6.50 1625.00

3 बाजरी 70 22000 15.00 3300.00 2.00 440.00 6.50 1430.00 6.50 1430.00

4 नाचणी 70 12500 20.00 2500.00 2.00 250.00 9.00 1125.00 9.00 1125.00

5 भईुमूग 70 35000 15.00 5250.00 2.00 700.00 6.50 2275.00 6.50 2275.00

6 सोयाबीन 70 45000 15.00 6750.00 2.00 900.00 6.50 2925.00 6.50 2925.00

7 तीळ 70 24000 15.00 3600.00 2.00 480.00 6.50 1560.00 6.50 1560.00

8 मूग 70 20000 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.50 1300.00 6.50 1300.00

9 उडीद 70 20000 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.50 1300.00 6.50 1300.00

10 तूर 70 35000 14.00 4900.00 2.00 700.00 6.00 2100.00 6.00 2100.00

11 कापूस 70 45000 15.00 6750.00 5.00 2250.00 5.00 2250.00 5.00 2250.00

12 मका 70 30000 8.00 2400.00 2.00 600.00 3.00 900.00 3.00 900.00

13 कांदा 70 65000 6.00 3900.00 5.00 3250.00 0.50 325.00 0.50 325.00

53535353
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 7777
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  8                                         8                                         8                                         8                                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                        .                                                        .                                                        .                                                        िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : धुळेधुळेधुळेधुळे

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 37500 9.00 3375.00 2.00 750.00 3.50 1312.50 3.50 1312.50

2 :वारी 70 25000 16.00 4000.00 2.00 500.00 7.00 1750.00 7.00 1750.00

3 बाजरी 70 22000 30.00 6600.00 2.00 440.00 14.00 3080.00 14.00 3080.00

4 भईुमूग 70 35000 6.00 2100.00 2.00 700.00 2.00 700.00 2.00 700.00

5 सोयाबीन 70 45000 9.00 4050.00 2.00 900.00 3.50 1575.00 3.50 1575.00

6 मूग 70 20000 9.00 1800.00 2.00 400.00 3.50 700.00 3.50 700.00

7 उडीद 70 20000 8.00 1600.00 2.00 400.00 3.00 600.00 3.00 600.00

8 तूर 70 35000 12.00 4200.00 2.00 700.00 5.00 1750.00 5.00 1750.00

9 कापूस 70 45000 11.40 5130.00 5.00 2250.00 3.20 1440.00 3.20 1440.00

10 मका 70 30000 9.00 2700.00 2.00 600.00 3.50 1050.00 3.50 1050.00

54545454
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020

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

समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 7                       7                       7                       7                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                        िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                        िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                        िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                        िज@हा : : : : नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 :वारी 70 24000 30.00 7200.00 2.00 480.00 14.000 3360.00 14.000 3360.00

2 बाजरी 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.000 2800.00 14.000 2800.00

3 सोयाबीन 70 36000 24.00 8640.00 2.00 720.00 11.000 3960.00 11.000 3960.00

4 भईुमूग 70 32000 30.00 9600.00 2.00 640.00 14.000 4480.00 14.000 4480.00

5 तीळ 70 22000 30.00 6600.00 2.00 440.00 14.00 3080.00 14.00 3080.00

6 मूग 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.00 2800.00 14.00 2800.00

7 उडीद 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.00 2800.00 14.00 2800.00

8 तूर 70 25000 30.00 7500.00 2.00 500.00 14.00 3500.00 14.00 3500.00

9 कापसू 70 40000 33.00 13200.00 5.00 2000.00 12.500 5000.00 15.500 6200.00

10 मका 70 26200 10.00 2620.00 2.00 524.00 4.000 1048.00 4.000 1048.00

55555555
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 9999
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :. :. :. :2                  2                  2                  2                  िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                                                             .                                                                                             .                                                                                             .                                                                                             िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : जळगावजळगावजळगावजळगाव

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

((((����....))))

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70 45000 25.00 11250.00 2.0 900.00 11.5 5175.00 11.5 5175.00
2  बाजरी 70 22000 20.00 4400.00 2.0 440.00 9.0 1980.00 9.0 1980.00
3 भईुमूग 70 30000 15.00 4500.00 2.0 600.00 6.5 1950.00 6.5 1950.00
4  सोयाबीन 70 37500 21.00 7875.00 2.0 750.00 9.5 3562.50 9.5 3562.50
5  मुग 70 20000 30.00 6000.00 2.0 400.00 14.0 2800.00 14.0 2800.00
6  तुर 70 35000 18.00 6300.00 2.0 700.00 8.0 2800.00 8.0 2800.00
7  उिडद 70 20000 20.00 4000.00 2.0 400.00 9.0 1800.00 9.0 1800.00
8  कापुस 70 45000 18.00 8100.00 5.0 2250.00 6.5 2925.00 6.5 2925.00
9  मका 70 30000 6.00 1800.00 2.0 600.00 2.0 600.00 2.0 600.00

10  कांदा 70 65000 8.00 5200.00 5.0 3250.00 1.5 975.00 1.5 975.00

56565656
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

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

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 1               1               1               1               िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                                        .                                                                        .                                                                        .                                                                        िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 45500 9.00 4095.00 2.00 910.00 3.50 1592.50 3.50 1592.50

2 :वारी 70 25000 19.00 4750.00 2.00 500.00 8.50 2125.00 8.50 2125.00

3 बाजरी 70 22000 12.00 2640.00 2.00 440.00 5.00 1100.00 5.00 1100.00

4 नाचणी 70 20000 9.00 1800.00 2.00 400.00 3.50 700.00 3.50 700.00

5 भईुमूग 70 35000 8.00 2800.00 2.00 700.00 3.00 1050.00 3.00 1050.00

6 सोयाबीन 70 45000 27.00 12150.00 2.00 900.00 12.50 5625.00 12.50 5625.00

7 मूग 70 20000 35.00 7000.00 2.00 400.00 14.00 2800.00 19.00 3800.00

8 उडीद 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.00 2800.00 14.00 2800.00

9 तूर 70 35000 16.00 5600.00 2.00 700.00 7.00 2450.00 7.00 2450.00

10 कांदा 70 65000 11.00 7150.00 5.00 3250.00 3.00 1950.00 3.00 1950.00

57575757
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 11111111
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  8                         8                         8                         8                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                              .                                              .                                              .                                              िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : पुणेपुणेपुणेपुणे

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 :वारी 70 23000 30.00 6900.00 2.00 460.00 14.00 3220.00 14.00 3220.00

2 बाजरी 70 16500 23.00 3795.00 2.00 330.00 10.500 1732.50 10.500 1732.50

3 भईुमूग 70 17500 24.00 4200.00 2.00 350.00 11.000 1925.00 11.000 1925.00

4 सोयाबीन 70 34000 24.00 8160.00 2.00 680.00 11.00 3740.00 11.00 3740.00

5 मूग 70 18000 22.00 3960.00 2.00 360.00 10.000 1800.00 10.000 1800.00

6 उडीद 70 19000 24.00 4560.00 2.00 380.00 11.000 2090.00 11.000 2090.00

7 तूर 70 27500 24.00 6600.00 2.00 550.00 11.000 3025.00 11.000 3025.00

8 कापूस 70 22000 30.00 6600.00 5.00 1100.00 12.50 2750.00 12.50 2750.00

9 मका 70 5500 24.00 1320.00 2.00 110.00 11.00 605.00 11.00 605.00

10 कांदा 70 55000 24.00 13200.00 5.00 2750.00 9.50 5225.00 9.50 5225.00

58585858
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 12121212
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 2                       2                       2                       2                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                                                 .                                                                                 .                                                                                 .                                                                                 िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



53

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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 33000 35.00 11550.00 2.00 660.00 14.000 4620.00 19.000 6270.00

2 :वारी 70 16000 30.00 4800.00 2.00 320.00 14.000 2240.00 14.000 2240.00

3 बाजरी 70 14000 24.00 3360.00 2.00 280.00 11.000 1540.00 11.000 1540.00

4 नाचणी 70 16000 30.00 4800.00 2.00 320.00 14.00 2240.00 14.00 2240.00

5 भईुमूग 70 31500 30.00 9450.00 2.00 630.00 14.000 4410.00 14.000 4410.00

6 सोयाबीन 70 26000 24.00 6240.00 2.00 520.00 11.000 2860.00 11.000 2860.00

7 मूग 70 20000 24.00 4800.00 2.00 400.00 11.000 2200.00 11.000 2200.00

8 उडीद 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.000 2800.00 14.000 2800.00

9 कांदा 70 36000 24.00 8640.00 5.00 1800.00 9.500 3420.00 9.500 3420.00

59595959
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 13131313
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  2                       2                       2                       2                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                                                        .                                                                                        .                                                                                        .                                                                                        िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : सातारासातारासातारासातारा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुु ुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

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

1 भात (तादुंळ) 70 30000 9.00 2700.00 2.00 600.00 3.500 1050.00 3.500 1050.00

2 :वारी 70 25000 27.00 6750.00 2.00 500.00 12.500 3125.00 12.500 3125.00

3 बाजरी 70 22000 30.00 6600.00 2.00 440.00 14.000 3080.00 14.000 3080.00

4 भईुमूग 70 30000 17.00 5100.00 2.00 600.00 7.500 2250.00 7.500 2250.00

5 सोयाबीन 70 40000 17.40 6960.00 2.00 800.00 7.700 3080.00 7.700 3080.00

6 मूग 70 18000 30.00 5400.00 2.00 360.00 14.000 2520.00 14.000 2520.00

7 तूर 70 25000 30.00 7500.00 2.00 500.00 14.000 3500.00 14.000 3500.00

8 कापसू 70 35000 18.00 6300.00 5.00 1750.00 6.500 2275.00 6.500 2275.00

9 उडीद 70 18000 30.00 5400.00 2.00 360.00 14.000 2520.00 14.000 2520.00

10 मका 70 30000 16.00 4800.00 2.00 600.00 7.000 2100.00 7.000 2100.00

60606060
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 14141414
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 7                         7                         7                         7                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा : : : : सांगलीसांगलीसांगलीसांगली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त))))



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70 45500 21.00 9555.00 2.00 910.00 9.500 4322.50 9.500 4322.50

2 :वारी 70 25000 29.00 7250.00 2.00 500.00 13.500 3375.00 13.500 3375.00

3  नाचणी 70 18500 15.00 2775.00 2.00 370.00 6.500 1202.50 6.500 1202.50

4 भईुमूग 70 35000 15.00 5250.00 2.00 700.00 6.500 2275.00 6.500 2275.00

5 सोयाबीन 70 45000 15.00 6750.00 2.00 900.00 6.500 2925.00 6.500 2925.00

61616161
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 15151515
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 4                         4                         4                         4                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                          िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                          िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                          िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                          िज@हा :  :  :  :  को@हापुरको@हापुरको@हापुरको@हापुर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 :वारी 70 25000 35.00 8750.00 2.00 500.00 14.00 3500.00 19.00 4750.00

2 बाजरी 70 22000 25.00 5500.00 2.00 440.00 11.50 2530.00 11.50 2530.00

4 सोयाबीन 70 45000 35.00 15750.00 2.00 900.00 14.00 6300.00 19.00 8550.00

5 मूग 70 20000 35.00 7000.00 2.00 400.00 14.00 2800.00 19.00 3800.00

6 उडीद 70 20000 25.00 5000.00 2.00 400.00 11.50 2300.00 11.50 2300.00

7 तूर 70 35000 30.00 10500.00 2.00 700.00 14.00 4900.00 14.00 4900.00

8 कापसू 70 45000 30.00 13500.00 5.00 2250.00 12.50 5625.00 12.50 5625.00

9 कांदा 70 65000 30.00 19500.00 5.00 3250.00 12.50 8125.00 12.50 8125.00

10 मका 70 30000 26.00 7800.00 2.00 600.00 12.00 3600.00 12.00 3600.00

62626262
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 16161616
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 6                          6                          6                          6                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                            .                                            .                                            .                                            िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 बाजरी 70 22000 30.00 6600.00 2.00 440.00 14.0000 3080.00 14.00 3080.00

2 सोयाबीन 70 45000 32.50 14625.00 2.00 900.00 14.0000 6300.00 16.50 7425.00

3 मूग 70 20000 35.00 7000.00 2.00 400.00 14.0000 2800.000 19.00 3800.000

4 उडीद 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.0000 2800.00 14.00 2800.00

5 तूर 70 35000 35.00 12250.00 2.00 700.00 14.0000 4900.00 19.00 6650.00

6 कापूस 70 45000 32.50 14625.00 5.00 2250.00 12.5000 5625.00 15.00 6750.00

7 मका 70 30000 26.00 7800.00 2.00 600.00 12.0000 3600.00 12.00 3600.00

63636363
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 17171717
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 4                     4                     4                     4                     िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                     िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                     िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                     िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                     िज@हा : : : : जालनाजालनाजालनाजालना

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1  बाजरी 70 22000 20.00 4400.00 2.00 440.00 9.00 1980.00 9.000 1980.00

2  :वारी 70 25000 22.39 5597.50 2.00 500.00 10.20 2548.75 10.195 2548.75

3  सोयाबीन 70 45000 26.67 12001.50 2.00 900.00 12.34 5550.75 12.335 5550.75

4 मूग 70 20000 23.48 4696.00 2.00 400.00 10.74 2148.00 10.740 2148.00

5 उडीद 70 20000 24.11 4822.00 2.00 400.00 11.06 2211.00 11.055 2211.00

6 तूर 70 35000 35.00 12250.00 2.00 700.00 14.00 4900.00 19.000 6650.00

7 कापूस 70 45000 34.90 15705.00 5.00 2250.00 12.50 5625.00 17.400 7830.00

64646464
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 18181818
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 11                     11                     11                     11                     िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई                    िज@हा मुंबई                    िज@हा मुंबई                    िज@हा मुंबई                    िज@हा : : : : लातुरलातुरलातुरलातुर

पीकपीकपीकपीक
िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....

अअअअ....7777....



61

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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 :वारी 70 25000 22.00 5500.00 2.00 500.00 10.00 2500.00 10.000 2500.00

2 बाजरी 70 22000 22.00 4840.00 2.00 440.00 10.00 2200.00 10.000 2200.00

3 सोयाबीन 70 45000 33.00 14850.00 2.00 900.00 14.00 6300.00 17.000 7650.00

4 मूग 70 20000 25.00 5000.00 2.00 400.00 11.500 2300.00 11.500 2300.00

5 उडीद 70 20000 22.00 4400.00 2.00 400.00 10.000 2000.00 10.000 2000.00

6 तूर 70 35000 29.00 10150.00 2.00 700.00 13.500 4725.00 13.500 4725.00

7 कापसू 70 45000 18.00 8100.00 5.00 2250.00 6.50 2925.00 6.500 2925.00

8 मका 70 30000 10.00 3000.00 2.00 600.00 4.00 1200.00 4.000 1200.00

65656565
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 19191919
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 10                       10                       10                       10                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  बजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कंबजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कंबजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कंबजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                        .                                                        .                                                        .                                                        िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : उ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबाद

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक
िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुु ुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

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

1 :वारी 70 25000 24.0 6000.00 2.0 500.00 11.0 2750.00 11.0 2750.00

2 सोयाबीन 70 45000 30.0 13500.00 2.0 900.00 14.0 6300.00 14.0 6300.00

3 मूग 70 20000 24.0 4800.00 2.0 400.00 11.0 2200.00 11.0 2200.00

4 उडीद 70 20000 26.0 5200.00 2.0 400.00 12.0 2400.00 12.0 2400.00

5 तूर 70 35000 27.0 9450.00 2.0 700.00 12.5 4375.00 12.5 4375.00

6 कापसू 70 45000 19.0 8550.00 5.0 2250.00 7.0 3150.00 7.0 3150.00

66666666
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 20202020
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  5                        5                        5                        5                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                                    .                                                                    .                                                                    .                                                                    िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त))))



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 :वारी 70 25000 18.0 4500.00 2.0 500.00 8.00 2000.00 8.00 2000.00

2 बाजरी 70 22000 12.0 2640.00 2.0 440.00 5.00 1100.00 5.00 1100.00

3 सोयाबीन 70 45000 18.0 8100.00 2.0 900.00 8.00 3600.00 8.00 3600.00

4 मूग 70 20000 18.0 3600.00 2.0 400.00 8.00 1600.00 8.00 1600.00

5 उडीद 70 20000 16.0 3200.00 2.0 400.00 7.00 1400.00 7.00 1400.00

6 तूर 70 35000 25.0 8750.00 2.0 700.00 11.50 4025.00 11.50 4025.00

7 कापसू 70 45000 18.0 8100.00 5.0 2250.00 6.50 2925.00 6.50 2925.00

67676767
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 21212121
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  3                         3                         3                         3                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                   िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                   िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                   िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                   िज@हा : : : : परभणीपरभणीपरभणीपरभणी

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

2 :वारी 70 25000 17.00 4250.00 2.0 500.00 7.50 1875.00 7.50 1875.00

3 सोयाबीन 70 45000 15.50 6975.00 2.0 900.00 6.75 3037.50 6.75 3037.50

5 मूग 70 20000 16.00 3200.00 2.0 400.00 7.00 1400.00 7.00 1400.00

6 उडीद 70 20000 16.00 3200.00 2.0 400.00 7.00 1400.00 7.00 1400.00

7 तूर 70 35000 15.00 5250.00 2.0 700.00 6.50 2275.00 6.50 2275.00

8 कापसू 70 45000 14.00 6300.00 5.0 2250.00 4.50 2025.00 4.50 2025.00

68686868
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 22222222
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  8                         8                         8                         8                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                              .                                              .                                              .                                              िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : LहगोलीLहगोलीLहगोलीLहगोली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 :वारी 70 25000 22.00 5500.00 2.00 500.00 10.00 2500.00 10.00 2500.00

2 सोयाबीन 70 45000 17.40 7830.00 2.00 900.00 7.70 3465.00 7.70 3465.00

3 मूग 70 20000 12.00 2400.00 2.00 400.00 5.00 1000.00 5.00 1000.00

4 उडीद 70 20000 11.00 2200.00 2.00 400.00 4.50 900.00 4.50 900.00

5 तूर 70 35000 20.00 7000.00 2.00 700.00 9.00 3150.00 9.00 3150.00

6 कापूस 70 45000 18.40 8280.00 5.00 2250.00 6.70 3015.00 6.70 3015.00

7 मका 70 30000 19.00 5700.00 2.00 600.00 8.50 2550.00 8.50 2550.00

69696969
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 23232323
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 7                           7                           7                           7                           िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                      िज@हा : : : : बुलढाणाबुलढाणाबुलढाणाबुलढाणा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 :वारी 70 25000 18.00 4500.00 2.0 500.00 8.0 2000.00 8.0 2000.00

2 सोयाबीन 70 45000 16.50 7425.00 2.0 900.00 7.3 3262.50 7.3 3262.50

3 मूग 70 19000 20.00 3800.00 2.0 380.00 9.0 1710.00 9.0 1710.00

4 उडीद 70 19000 20.00 3800.00 2.0 380.00 9.0 1710.00 9.0 1710.00

5 तूर 70 31500 21.00 6615.00 2.0 630.00 9.5 2992.50 9.5 2992.50

6 कापसू 70 43000 12.00 5160.00 5.0 2150.00 3.5 1505.00 3.5 1505.00

70707070
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 24242424
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 8                        8                        8                        8                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                         .                                                         .                                                         .                                                         िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : अकोलाअकोलाअकोलाअकोला

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

2 :वारी 70 25000 30.00 7500.00 2.00 500.00 14.00 3500.00 14.00 3500.00

4 सोयाबीन 70 45000 13.50 6075.00 2.00 900.00 5.75 2587.50 5.75 2587.50

6 मूग 70 19000 8.00 1520.00 2.00 380.00 3.00 570.00 3.00 570.00

7 उडीद 70 19000 11.00 2090.00 2.00 380.00 4.50 855.00 4.50 855.00

8 तूर 70 31500 11.40 3591.00 2.00 630.00 4.70 1480.50 4.70 1480.50

9 कापूस 70 43000 10.40 4472.00 5.00 2150.00 2.70 1161.00 2.70 1161.00

71717171
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 25252525
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 7                                  7                                  7                                  7                                  िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                               िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                               िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                               िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                               िज@हा : : : : वािशमवािशमवािशमवािशम

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कमर�कमर�कमर�कम((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 38000 15.00 5700.00 2.00 760.00 6.50 2470.00 6.50 2470.00

2 :वारी 70 25000 12.00 3000.00 2.00 500.00 5.00 1250.00 5.00 1250.00

3 सोयाबीन 70 40000 17.00 6800.00 2.00 800.00 7.50 3000.00 7.50 3000.00

4 मूग 70 20000 19.00 3800.00 2.00 400.00 8.50 1700.00 8.50 1700.00

5 उडीद 70 20000 25.00 5000.00 2.00 400.00 11.50 2300.00 11.50 2300.00

6 तूर 70 32000 15.50 4960.00 2.00 640.00 6.75 2160.00 6.75 2160.00

7 कापूस 70 44000 17.00 7480.00 5.00 2200.00 6.00 2640.00 6.00 2640.00

72727272
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 26262626
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 9                        9                        9                        9                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                            .                                            .                                            .                                            िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 :वारी 70 25000 14.00 3500.00 2.00 500.00 6.00 1500.00 6.00 1500.00

2 सोयाबीन 70 40000 14.00 5600.00 2.00 800.00 6.00 2400.00 6.00 2400.00

3 मूग 70 20000 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.50 1300.00 6.50 1300.00

4 उडीद 70 20000 15.00 3000.00 2.00 400.00 6.50 1300.00 6.50 1300.00

5 तूर 70 35000 18.00 6300.00 2.00 700.00 8.00 2800.00 8.00 2800.00

6 कापूस 70 40000 11.50 4600.00 5.00 2000.00 3.25 1300.00 3.25 1300.00

73737373
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 27272727
   समुह 7   समुह 7   समुह 7   समुह 7. :  . :  . :  . :  9                          9                          9                          9                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                           .                                           .                                           .                                           िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 :वारी 70 25000 24.00 6000.00 2.00 500.00 11.00 2750.00 11.00 2750.00

2 भईुमूग 70 35000 14.00 4900.00 2.00 700.00 6.00 2100.00 6.00 2100.00

3 सोयाबीन 70 45000 14.00 6300.00 2.00 900.00 6.00 2700.00 6.00 2700.00

4 मूग 70 20000 16.00 3200.00 2.00 400.00 7.00 1400.00 7.00 1400.00

5 उडीद 70 20000 25.00 5000.00 2.00 400.00 11.50 2300.00 11.50 2300.00

6 तूर 70 35000 20.00 7000.00 2.00 700.00 9.00 3150.00 9.00 3150.00

7 कापूस 70 45000 15.20 6840.00 5.00 2250.00 5.100 2295.00 5.100 2295.00

74747474
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 28282828
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  3                   3                   3                   3                   िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा : : : : वधTवधTवधTवधT

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

िवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�ता
अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 41750 10.00 4175.00 2.00 835.00 4.00 1670.00 4.00 1670.00

2 :वारी 70 25000 17.00 4250.00 2.00 500.00 7.500 1875.00 7.500 1875.00

3 भईुमूग 70 35000 22.00 7700.00 2.00 700.00 10.000 3500.000 10.000 3500.000

4 सोयाबीन 70 45000 18.00 8100.00 2.00 900.00 8.00 3600.00 8.00 3600.00

5 मूग 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.00 2800.00 14.00 2800.00

6 उडीद 70 20000 25.00 5000.00 2.00 400.00 11.50 2300.00 11.50 2300.00

7 तूर 70 35000 25.00 8750.00 2.00 700.00 11.500 4025.000 11.500 4025.000

8 कापूस 70 45000 15.30 6885.00 5.00 2250.00 5.150 2317.50 5.150 2317.50

75757575
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
ि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 : : : : िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                           िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                           िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                           िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                           िज@हा : : : : नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70 38000 10.00 3800.00 2.00 760.00 4.00 1520.00 4.00 1520.00

2 सोयाबीन 70 27500 15.00 4125.00 2.00 550.00 6.500 1787.50 6.500 1787.50

76767676
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 30303030
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  6                         6                         6                         6                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                                     .                                                                     .                                                                     .                                                                     िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 भात (तांदुळ) 70 38000 15.00 5700.00 2.00 760.00 6.50 2470.00 6.50 2470.00

77777777
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 31313131
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :    . :    . :    . :    4                        4                        4                        4                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                 िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                 िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                 िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                 िज@हा : : : : गUिदयागUिदयागUिदयागUिदया

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 42500 8.00 3400.00 2.00 850.00 3.00 1275.00 3.00 1275.00

2 :वारी 70 25000 30.00 7500.00 2.00 500.00 14.000 3500.00 14.000 3500.00

3 सोयाबीन 70 45000 14.00 6300.00 2.00 900.00 6.00 2700.00 6.00 2700.00

4 मूग 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.00 2800.00 14.00 2800.00

5 उडीद 70 20000 30.00 6000.00 2.00 400.00 14.000 2800.00 14.000 2800.00

6 तूर 70 35000 30.00 10500.00 2.00 700.00 14.00 4900.00 14.00 4900.00

7 कापूस 70 45000 30.00 13500.00 5.00 2250.00 12.500 5625.00 12.500 5625.00

78787878
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 32323232
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   1                        1                        1                        1                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.    .                               .    .                               .    .                               .    .                               िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : चं9पूरचं9पूरचं9पूरचं9पूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक
िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 भात (तांदुळ) 70 31250 8.00 2500.00 2.00 625.00 3.00 937.50 3.00 937.50

2 सोयाबीन 70 34500 12.00 4140.00 2.00 690.00 5.00 1725.00 5.00 1725.000

3 कापूस 70 35750 8.00 2860.00 5.00 1787.50 1.500 536.2500 1.500 536.2500

79797979
,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना खरीप हंगाम 2020202020202020
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 33333333
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 9                         9                         9                         9                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                                    .                                                                    .                                                                    .                                                                    िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 उ. भात 70 50000 5.00 2500.00 1.50 750.00 1.75 875.00 1.75 875.00

2 उ. भईुमूग 70 40000 10.00 4000.00 1.50 600.00 4.25 1700.00 4.25 1700.00

80808080
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
िवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कमिवमा संरि�त र�कम, , , , िवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इिवमा ह�ता दर इ. . . . तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल

,प. अ ,प. अ ,प. अ ,प. अ - - - - 34343434
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   6                   6                   6                   6                   िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                       .                                       .                                       .                                       िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा :  :  :  :  रायगडरायगडरायगडरायगड

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 उ. भात 70 55100 10.00 5510.00 1.50 826.50 4.25 2341.75 4.25 2341.75

2 उ. भईुमूग 70 37800 10.00 3780.00 1.50 567.00 4.25 1606.50 4.25 1606.50

81818181
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 35353535
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  5                                            5                                            5                                            5                                            िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                               .                               .                               .                               िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : रDनािगरीरDनािगरीरDनािगरीरDनािगरी

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 उ. भात 70 53000 10.00 5300.00 1.50 795.00 4.25 2252.50 4.25 2252.50

2 उ. भईुमूग 70 40000 10.00 4000.00 1.50 600.00 4.25 1700.00 4.25 1700.00

82828282
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 ----36363636
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  5                                     5                                     5                                     5                                     िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                           .                                                           .                                                           .                                                           िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : LसधुदूगFLसधुदूगFLसधुदूगFLसधुदूगF

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अअअअननननुुुुददददाााानननन    

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 गहू बा. 70 38000 30.00 11400.00 1.50 570.00 14.250 5415.00 14.250 5415.00

2 :वारी बा. 70 30000 30.00 9000.00 1.50 450.00 14.250 4275.00 14.250 4275.00

3 :वारी िज. 70 28000 30.00 8400.00 1.50 420.00 14.250 3990.00 14.250 3990.00

4 हरभरा 70 30000 30.00 9000.00 1.50 450.00 14.250 4275.00 14.250 4275.00

5 उ. भईुमगू 70 40000 30.00 12000.00 1.50 600.00 14.250 5700.00 14.250 5700.00

6 र. कांदा 70 75000 30.00 22500.00 5.00 3750.00 12.500 9375.00 12.500 9375.00

83838383
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 37373737
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 1                        1                        1                        1                        िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                 .                                                 .                                                 .                                                 िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : नािशकनािशकनािशकनािशक

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    अअअअननननुुुुददददाााानननन    
र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

1 गहू बा. 70 37500 4.00 1500.00 1.50 562.50 1.25 468.75 1.25 468.75

2 :वारी िज. 70 25000 8.00 2000.00 1.50 375.00 3.25 812.50 3.25 812.50

3 हरभरा 70 35000 7.00 2450.00 1.50 525.00 2.75 962.50 2.75 962.50

4 उ. भईुमूग 70 40000 20.00 8000.00 1.50 600.00 9.25 3700.00 9.25 3700.00

5 र. कांदा 70 80000 5.00 4000.00 5.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84848484
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 38383838
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  8                               8                               8                               8                               िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                      .                                      .                                      .                                      िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : धुळेधुळेधुळेधुळे

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 37500 10.00 3750.00 1.50 562.50 4.25 1593.75 4.25 1593.75

2 :वारी िज. 70 25000 16.00 4000.00 1.50 375.00 7.25 1812.50 7.25 1812.50

3 हरभरा 70 35000 10.00 3500.00 1.50 525.00 4.25 1487.50 4.25 1487.50

4 उ. भईुमूग 70 40000 9.00 3600.00 1.50 600.00 3.75 1500.00 3.75 1500.00

85858585
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121

ि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 ----39393939

समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  7                              7                              7                              7                              िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                 िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                 िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                 िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                 िज@हा : : : : नंदुरबारनंदुरबारनंदुरबारनंदुरबार

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 गहू बा. 70 30000 24.50 7350.00 1.50 450.00 11.50 3450.00 11.50 3450.00

2 :वारी बा. 70 24000 29.50 7080.00 1.50 360.00 14.00 3360.00 14.00 3360.00

3 :वारी िज. 70 24000 29.50 7080.00 1.50 360.00 14.00 3360.00 14.00 3360.00

4 हरभरा 70 27000 10.50 2835.00 1.50 405.00 4.50 1215.00 4.50 1215.00

5 उ. भईुमूग 70 35000 29.50 10325.00 1.50 525.00 14.00 4900.00 14.00 4900.00

6 र. कादंा 70 60000 30.00 18000.00 5.00 3000.00 12.50 7500.00 12.50 7500.00

86868686
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 ----40404040
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 2                             2                             2                             2                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                    .                                    .                                    .                                    िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : जळगावजळगावजळगावजळगाव

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
  दर   दर   दर   दर 

((((ट�केट�केट�केट�के))))

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 गहू बा. 70 38000 10.00 3800.00 1.50 570.00 4.250 1615.00 4.250 1615.00

2 :वारी बा. 70 30000 30.00 9000.00 1.50 450.00 14.250 4275.00 14.250 4275.00

3 :वारी िज. 70 28000 30.00 8400.00 1.50 420.00 14.250 3990.00 14.250 3990.00

4 हरभरा 70 35000 12.00 4200.00 1.50 525.00 5.250 1837.50 5.250 1837.50

5 उ. भईुमूग 70 30000 30.00 9000.00 1.50 450.00 14.250 4275.00 14.250 4275.00

6 र. कांदा 70 75000 30.00 22500.00 5.00 3750.00 12.500 9375.00 12.500 9375.00

87878787
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 41414141
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  1                                     1                                     1                                     1                                     िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.   .   .   .                                                                                                       िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

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

1 गहू बा. 70 38000 5.00 1900.00 1.50 570.00 1.750 665.00 1.750 665.00

2 :वारी बा. 70 30000 10.00 3000.00 1.50 450.00 4.250 1275.00 4.250 1275.00

3 :वारी िज. 70 25000 10.00 2500.00 1.50 375.00 4.250 1062.50 4.250 1062.50

4 हरभरा 70 35000 10.00 3500.00 1.50 525.00 4.250 1487.50 4.250 1487.50

5 उ. भईुमूग 70 40000 10.00 4000.00 1.50 600.00 4.250 1700.00 4.250 1700.00

6 र. कांदा 70 80000 15.00 12000.00 5.00 4000.00 5.000 4000.00 5.000 4000.00

88888888
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 42424242
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  8                                     8                                     8                                     8                                     िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                 .                                                 .                                                 .                                                 िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : पुणेपुणेपुणेपुणे

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

ििििववववममममाााा    हहहह����तततताााा    
अनुदान अनुदान अनुदान अनुदान 

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

1 गहू बा. 70 31000 7.50 2325.00 1.50 465.00 3.000 930.00 3.000 930.00

2 :वारी बा. 70 28000 7.50 2100.00 1.50 420.00 3.000 840.00 3.000 840.00

3 :वारी िज. 70 22000 7.50 1650.00 1.50 330.00 3.000 660.00 3.000 660.00

4 हरभरा 70 17500 7.50 1312.50 1.50 262.50 3.000 525.00 3.000 525.00

5 उ. भईुमूग 70 30000 10.50 3150.00 1.50 450.00 4.500 1350.00 4.500 1350.00

6 र. कांदा 70 55000 15.00 8250.00 5.00 2750.00 5.000 2750.00 5.000 2750.00

89898989
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 43434343
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  2                             2                             2                             2                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                   .                                                   .                                                   .                                                   िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : सोलापूरसोलापूरसोलापूरसोलापूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 24000 29.50 7080.00 1.50 360.00 14.000 3360.00 14.000 3360.00

2 :वारी बा. 70 20000 29.50 5900.00 1.50 300.00 14.000 2800.00 14.000 2800.00

3 :वारी िज. 70 16000 29.50 4720.00 1.50 240.00 14.000 2240.00 14.000 2240.00

4 हरभरा 70 15000 29.50 4425.00 1.50 225.00 14.000 2100.00 14.000 2100.00

5 उ. भईुमूग 70 31500 29.50 9292.50 1.50 472.50 14.000 4410.00 14.000 4410.00

6 र. कांदा 70 36000 30.00 10800.00 5.00 1800.00 12.500 4500.00 12.500 4500.00

90909090
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 44444444
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  2                           2                           2                           2                           िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                  .                                                  .                                                  .                                                  िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : सातारासातारासातारासातारा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुु ुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

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

1 गहू बा. 70 30000 8.40 2520.00 1.50 450.00 3.450 1035.00 3.450 1035.00

2 :वारी बा. 70 25000 18.40 4600.00 1.50 375.00 8.450 2112.50 8.450 2112.50

3 :वारी िज. 70 20000 14.40 2880.00 1.50 300.00 6.450 1290.00 6.450 1290.00

4 हरभरा 70 20000 14.00 2800.00 1.50 300.00 6.250 1250.00 6.250 1250.00

5 उ. भईुमूग 70 36000 9.00 3240.00 1.50 540.00 3.750 1350.00 3.750 1350.00

91919191
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 45454545
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  7                          7                          7                          7                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                      िज@हा : : : : सांगलीसांगलीसांगलीसांगली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 15.00 5700.00 1.50 570.00 6.75 2565.00 6.75 2565.00

2 :वारी िज. 70 28000 15.00 4200.00 1.50 420.00 6.75 1890.00 6.75 1890.00

3 हरभरा 70 35000 15.00 5250.00 1.50 525.00 6.75 2362.50 6.75 2362.50

4 उ. भईुमूग 70 30500 15.00 4575.00 1.50 457.50 6.75 2058.75 6.75 2058.75

92929292
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 ----46464646
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 4                         4                         4                         4                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                िज@हा : : : : को@हापूरको@हापूरको@हापूरको@हापूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 10.00 3800.00 1.50 570.00 4.250 1615.00 4.250 1615.00

2 :वारी बा. 70 30000 25.00 7500.00 1.50 450.00 11.750 3525.00 11.750 3525.00

3 :वारी िज. 70 28000 30.00 8400.00 1.50 420.00 14.250 3990.00 14.250 3990.00

4 हरभरा 70 35000 20.00 7000.00 1.50 525.00 9.250 3237.50 9.250 3237.50

5 र. कांदा 70 80000 25.00 20000.00 5.00 4000.00 10.000 8000.00 10.000 8000.00

93939393
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 47474747
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 6                         6                         6                         6                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                              .                                              .                                              .                                              िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 20.00 7600.00 1.50 570.00 9.250 3515.00 9.250 3515.00

2 :वारी बा. 70 30000 20.00 6000.00 1.50 450.00 9.250 2775.00 9.250 2775.00

3 :वारी िज. 70 28000 28.00 7840.00 1.50 420.00 13.250 3710.00 13.250 3710.00

4 हरभरा 70 35000 28.00 9800.00 1.50 525.00 13.250 4637.50 13.250 4637.50

94949494
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 ----48484848
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  4                     4                     4                     4                     िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव ::::िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                             िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                             िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                             िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                             िज@हा : : : : जालनाजालनाजालनाजालना

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 20.00 7600.00 1.50 570.00 9.25 3515.00 9.25 3515.00

2 :वारी बा. 70 30000 31.92 9576.00 1.50 450.00 14.25 4275.00 16.17 4851.00

3 :वारी िज. 70 28000 22.59 6325.20 1.50 420.00 10.55 2952.60 10.55 2952.60

4 हरभरा 70 35000 34.90 12215.00 1.50 525.00 14.25 4987.50 19.15 6702.50

95959595
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 49494949
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 11                         11                         11                         11                         िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िलभारतीय कृिष िबमा कंपनी िल. . . . मुंबई    मुंबई    मुंबई    मुंबई    .                                                           .                                                           .                                                           .                                                           िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : लातूरलातूरलातूरलातूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 15.00 5700.00 1.50 570.00 6.750 2565.00 6.750 2565.00

2 :वारी बा. 70 30000 10.00 3000.00 1.50 450.00 4.250 1275.00 4.250 1275.00

3 :चारी िज. 70 28000 12.00 3360.00 1.50 420.00 5.250 1470.00 5.250 1470.00

4 हरभरा 70 35000 15.00 5250.00 1.50 525.00 6.750 2362.50 6.750 2362.50

5 उ. भईुमूग 70 40000 16.00 6400.00 1.50 600.00 7.250 2900.00 7.250 2900.00

6 र. कांदा 70 80000 12.00 9600.00 5.00 4000.00 3.500 2800.00 3.500 2800.00

96969696
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 50505050
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  10                            10                            10                            10                            िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  बजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कंबजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कंबजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कंबजाज अलाय?झ जनरल इं?शुर?स कं....िल                                                       िज@हा िल                                                       िज@हा िल                                                       िज@हा िल                                                       िज@हा : : : : उ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबादउ�मानाबाद

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक
िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता िवमा ह�ता 
अअअअननननुु ुुददददाााानननन    रररर����ककककमममम    

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

1 गहू बा. 70 38000 22.00 8360.00 1.50 570.00 10.250 3895.00 10.250 3895.00

2 :वारी िज. 70 28000 24.00 6720.00 1.50 420.00 11.250 3150.00 11.250 3150.00

3 हरभरा 70 35000 30.00 10500.00 1.50 525.00 14.250 4987.50 14.250 4987.50

97979797
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 51515151
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 5                           5                           5                           5                           िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                             .                                             .                                             .                                             िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : नांदेडनांदेडनांदेडनांदेड

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 5.00 1900.00 1.50 570.00 1.750 665.00 1.750 665.00

2 :वारी िज. 70 28000 11.00 3080.00 1.50 420.00 4.750 1330.00 4.750 1330.00

3 हरभरा 70 35000 9.00 3150.00 1.50 525.00 3.750 1312.50 3.750 1312.50

4 उ. भईुमूग 70 40000 12.00 4800.00 1.50 600.00 5.250 2100.00 5.250 2100.00

98989898
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 52525252
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  3                             3                             3                             3                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                           िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                           िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                           िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                           िज@हा : : : : परभणीपरभणीपरभणीपरभणी

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 12.00 4560.00 1.50 570.00 5.25 1995.00 5.25 1995.00

2 :वारी िज. 70 28000 12.00 3360.00 1.50 420.00 5.25 1470.00 5.25 1470.00

3 हरभरा 70 35000 12.00 4200.00 1.50 525.00 5.25 1837.50 5.25 1837.50

4 उ. भईुमूग 70 40000 15.00 6000.00 1.50 600.00 6.75 2700.00 6.75 2700.00

99999999
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 53535353
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 8                          8                          8                          8                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :   :   :   :   एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                           .                                                           .                                                           .                                                           िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : LहगोलीLहगोलीLहगोलीLहगोली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

िवमा ह�ता ि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 38000 6.40 2432.00 1.50 570.00 2.45 931.00 2.45 931.00

2 हरभरा 70 35000 6.20 2170.00 1.50 525.00 2.35 822.50 2.35 822.50

3 र. कांदा 70 80000 20.00 16000.00 5.00 4000.00 7.50 6000.00 7.50 6000.00

100100100100
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 54545454
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 7                                   7                                   7                                   7                                   िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                        िज@हा                                        िज@हा                                        िज@हा                                        िज@हा : : : : बुलढाणाबुलढाणाबुलढाणाबुलढाणा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 गहू बा. 70 35000 5.00 1750.00 1.50 525.00 1.75 612.50 1.75 612.50

2 हरभरा 70 24000 16.00 3840.00 1.50 360.00 7.25 1740.00 7.25 1740.00

3 उ. भईुमूग 70 38000 17.00 6460.00 1.50 570.00 7.75 2945.00 7.75 2945.00

4 र. कादंा 70 73000 10.00 7300.00 5.00 3650.00 2.50 1825.00 2.50 1825.00

101101101101
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 55555555
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  8                             8                             8                             8                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :    :    :    :    एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                                      .                                                                      .                                                                      .                                                                      िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : अकोलाअकोलाअकोलाअकोला

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 35000 6.40 2240.00 1.50 525.00 2.45 857.50 2.45 857.50

2 हरभरा 70 24000 6.20 1488.00 1.50 360.00 2.35 564.00 2.35 564.00

3 उ. भईुमूग 70 38000 20.00 7600.00 1.50 570.00 9.25 3515.00 9.25 3515.00

102102102102
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 56565656
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  7                             7                             7                             7                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                  िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                  िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                  िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                  िज@हा : : : : वािशमवािशमवािशमवािशम

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक
िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कमर�कमर�कमर�कम((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 35000 8.00 2800.00 1.50 525.00 3.250 1137.50 3.250 1137.50

2 हरभरा 70 25000 8.00 2000.00 1.50 375.00 3.250 812.50 3.250 812.50

3 उ. भईुमूग 70 40000 12.00 4800.00 1.50 600.00 5.250 2100.00 5.250 2100.00

4 र. कांदा 70 61000 10.00 6100.00 5.00 3050.00 2.500 1525.00 2.500 1525.00

103103103103
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 57575757
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  9                                  9                                  9                                  9                                  िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                     .                                     .                                     .                                     िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 35000 8.00 2800.00 1.50 525.00 3.250 1137.50 3.250 1137.50

2 हरभरा 70 35000 9.00 3150.00 1.50 525.00 3.750 1312.50 3.750 1312.50

3 उ. भईुमूग 70 40000 12.00 4800.00 1.50 600.00 5.250 2100.00 5.250 2100.00

104104104104
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 58585858
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 9                             9                             9                             9                             िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                       .                                                       .                                                       .                                                       िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : यवतमाळयवतमाळयवतमाळयवतमाळ

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 12.00 4560.00 1.50 570.00 5.250 1995.00 5.250 1995.00

2 हरभरा 70 35000 12.00 4200.00 1.50 525.00 5.250 1837.50 5.250 1837.50

105105105105
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 59595959
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 3                              3                              3                              3                              िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                               िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                               िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                               िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                                               िज@हा : : : : वधTवधTवधTवधT

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

िवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�तािवमा ह�ता
अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 12.00 4560.00 1.50 570.00 5.250 1995.00 5.250 1995.00

2 :वारी िज. 70 28000 12.00 3360.00 1.50 420.00 5.250 1470.00 5.250 1470.00

3 हरभरा 70 35000 12.00 4200.00 1.50 525.00 5.250 1837.50 5.250 1837.50

106106106106
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 60606060
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  3                              3                              3                              3                              िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                       िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                       िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                       िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                                                       िज@हा : : : : नागपूरनागपूरनागपूरनागपूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 गहू बा. 70 31250 5.00 1562.50 1.50 468.75 1.750 546.88 1.750 546.88

2 हरभरा 70 25000 5.00 1250.00 1.50 375.00 1.750 437.50 1.750 437.50

3 उ. भात 70 55100 5.00 2755.00 1.50 826.50 1.750 964.25 1.750 964.25

107107107107
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 61616161
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :  . :  . :  . :  6                       6                       6                       6                       िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  एचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इंएचडीएफसी इगJ जनरल इं. . . . कंकंकंकं. . . . िलिलिलिल.                                                          .                                                          .                                                          .                                                          िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : भंडाराभंडाराभंडाराभंडारा

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

((((����....))))

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))
1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212
1 हरभरा 70 25000 15.00 3750.00 1.50 375.00 6.750 1687.50 6.750 1687.50

2 उ. भात 70 55100 15.00 8265.00 1.50 826.50 6.750 3719.25 6.750 3719.25

108108108108
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 62626262
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 4                   4                   4                   4                   िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                     िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                     िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                     िज@हा िरलाय?स जनरल इ?शुर?स कंपनी िलिमटेड                     िज@हा : : : : गUिदयागUिदयागUिदयागUिदया

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 38000 30.00 11400.00 1.50 570.00 14.250 5415.00 14.250 5415.00

2 :वारी िज. 70 28000 10.00 2800.00 1.50 420.00 4.250 1190.00 4.250 1190.00

3 हरभरा 70 35000 30.00 10500.00 1.50 525.00 14.250 4987.50 14.250 4987.50

109109109109
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 63636363
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. :   . :   . :   . :   1                  1                  1                  1                  िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव :  :  :  :  भारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कंभारती ॲ�सा जनरल इंशुर?स कं. . . . िलिलिलिल.                                                                              .                                                                              .                                                                              .                                                                              िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : चं9पूरचं9पूरचं9पूरचं9पूर

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक
िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



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

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

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

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

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

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

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

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

र�कम र�कम र�कम र�कम ((((����....))))

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

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

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

1 गहू बा. 70 24000 10.00 2400.00 1.50 360.00 4.250 1020.00 4.250 1020.00

2 :वारी िज. 70 16250 20.00 3250.00 1.50 243.75 9.250 1503.13 9.250 1503.13

3 हरभरा 70 16250 8.00 1300.00 1.50 243.75 3.250 528.13 3.250 528.13

4 उ. भात 70 31875 8.00 2550.00 1.50 478.13 3.250 1035.94 3.250 1035.94

110110110110
,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम ,धानमं.ी पीक िवमा योजना रVबी हंगाम 2020202020202020----21212121
ि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 - - - - 64646464
समुह 7समुह 7समुह 7समुह 7. : . : . : . : 9                          9                          9                          9                          िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव िवमा कंपनीचे नाव : : : : ई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कंई=को टोिकओ जनरल इं?शुर?स कं....िलिलिलिल.                                                       .                                                       .                                                       .                                                       िज@हा िज@हा िज@हा िज@हा : : : : गडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोलीगडिचरोली

अअअअ....7777.... पीकपीकपीकपीक

िवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हेिवमा संर�ण ,ित हे. . . . ((((उंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?तउंबरठा उDपE पातळीपयF?त)))) शेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हेशेतकरी िह�सा ,ित हे.... क8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हेक8 9 िह�सा ,ित हे.... रा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हेरा:य िह�सा ,ित हे....



प्रधानमंत्री पिक पिमा योजना
खरीि हंगाम : 2020-21
शासन पनर्णय िपरपशष्ठे



भात
 

(ता
दंुळ

)

ख.
ज्ि

ारी

बाज
री

नाच
र्ी

भईु
मूग

सो
याब

ीन

सुय
णफूल तीळ का
रळे  मुग उपि

द

तुर  ख
रीि

 
मक

ा
 ख

रीि
 

का
दंा

का
िूस एकु
र्

1 ठारे् 30 10 40
2 िालघर 29 15 4 48
3 रायगि 60 41 101

4 रत्नापगरी 65 65 130

5 ससधुदुगण 39 35 74

223 0 0 166 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 393
6 नापशक 46 53 74 32 92 35 29 77 55 47 14 29 583

7 धुळे 6 39 39 5 39 24 17 17 31 17 39 35 308

8 नंदुरबार 25 36 21 28 35 28 32 36 29 270

9 जळगाि 86 66 80 44 86 86 86 81 86 701

77 214 200 37 239 138 0 103 29 208 204 134 86 14 179 1862
10 अहमदनगर 8 97 86 53 59 15 79 62 459

11 िुरे् 93 36 87 44 112 18 10 5 33 438

12 सोलािूर 13 73 46 12 40 19 77 25 305

101 49 257 44 244 83 0 0 0 109 39 189 0 0 87 1202
13 सातारा 54 63 32 21 81 56 23 18 348

14 सागंली 25 52 36 63 55 39 33 3 306

15 कोल्हािूर 67 45 60 72 54 298

146 160 68 81 216 165 0 0 0 62 51 0 0 0 3 952
16 औरंगाबाद 19 64 47 60 24 64 64 10 64 416

17 जालना 49 49 48 30 49 48 273

0 19 113 0 0 96 0 0 0 108 54 113 64 10 112 689
18 लातुर 60 60 60 60 60 6 306

19 उस्मानाबाद 36 42 42 42 42 42 15 261

20 नादेंि 80 80 80 80 80 78 478

21 िरभर्ी 51 40 51 51 45 51 51 340

22 सहगोली 28 30 30 30 30 30 178

0 255 82 0 0 263 0 0 0 263 257 263 0 0 180 1563
23 बुलिार्ा 90 90 90 90 90 90 540

24 अकोला 52 52 52 52 52 52 312

25 िाशीम 46 46 46 46 46 46 276

26 अमरािती 9 88 90 72 41 90 90 480

27 यितमाळ 110 110 81 58 110 110 579

9 386 0 0 0 388 0 0 0 341 287 388 0 0 388 2187
28 िधा 47 12 47 6 5 47 47 211

29 नागिूर 31 51 21 68 12 12 63 58 316

30 भिंारा 40 26 66

31 गोंपदया 41 41

32 चंद्रिूर 50 20 46 5 5 38 30 194

33 गिपचरोली 40 2 10 52

202 118 0 0 33 189 0 0 0 23 22 148 0 0 145 880
758 1201 720 328 732 1322 0 103 29 1114 918 1235 150 24 1094 9728

कोकर् पिभाग

नागिूर पिभाग

लातुर पिभाग

अमरािती पिभाग

औरंगाबाद पिभाग

एकूर् राज्य

कोल्हािूर पिभाग

िुरे् पिभाग

नापशक पिभाग

111

अ.क्र. पजल्हा
पिकपनहाय अपधसूपचत मंिळाचंी संख्या

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजना
अपधसूपचत मंिळ/तालुकयाचंी संख्या, खरीि हंगाम 2020



भात 
(तादुंळ)

बाजरी तीळ सुयणफुल भईुमूग  सोयाबीन कारळे तुर कािुस ख. मका ख. कादंा एकूर्
1 ठारे् 0
2 िालघर 0
3 रत्नापगरी 0
4 रायगि 0
5 ससधुदुगण 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 नापशक 3 6 3 10 22
7 धुळे 1 4 5
8 नंदुरबार 6 6
9 जळगािं 2 15 17

0 0 0 0 0 6 0 6 0 24 14 50
10 अहमदनगर 1 6 11 18
11 िुरे् 1 4 4 9
12 सोलािूर 3 2 6 11 22

0 0 0 0 1 8 0 2 0 12 26 49
13 सातारा 1 5 6
14 सागंली 1 9 10
15 कोल्हािूर 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 5 16
16 औरंगाबाद 1 6 7
17 जालना 6 6

0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 6 13
18 लातूर 10 6 16
19 उस्मानाबाद 1 8 9
20 नादेंि 0
21 िरभर्ी 0
22 सहगोली 0

0 10 0 0 0 0 0 0 7 8 0 25
23 बुलिार्ा 12 12
24 अकोला 0
25 िाशीम 0
26 अमरािती 0
27 यितमाळ 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
28 िधा 0
29 नागिूर 1 1 2
30 भिंारा 0
31 गोंपदया 0
32 चंद्रिूर 0
33 गिपचरोली 1 1

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3

0 10 0 0 1 17 0 10 8 71 51 168

112
प्रधानमंत्री िीक पिमा योजना

अपधसूपचत तालुकयाचंी संख्या, खरीि 2020

अ. क्र. पजल्हा
पिकपनहाय अपधसूपचत तालुकयाचंी संख्या

अमरािती पिभाग

नागिूर पिभाग
 एकूर् पिकपनहाय अपधसूपचत 

 तालुकयाचंी संख्या

कोकर् पिभाग

नापशक पिभाग

िुरे् पिभाग

कोल्हािूर पिभाग

औरंगाबाद पिभाग

लातूर पिभाग



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ

1 ठारे् 113 2 िालघर
1 ठारे् 1 ठारे् +} 1 िसई 1 िसई +}

2 मंुब्रा +} 2 पिरार }
3 दपहसर  } 3 आगाशी

4 पनमणळ
4 बालकुम +} 5 मािंिी
5 भाईंदर  } 6 मापर्किूर

2 कल्यार् 6 कल्यार् - 1 +} 2 िािा 7 िािा
7 कल्यार् - 2 +} 8 कुिूस
8 ठाकूली } 9 कंचाि

10 कोने
9 निगाि +}

10 पिििाला   } 3 िहार्ू 11 िहार्ू
12 सचचर्ी

3 मुरबाि 11 मुरबाि 13 मल्यार्
12 धसई 14 कासा
13 सरळगािं

15 सायिन
14 न्याहािी
15 देहेरी 4 िालघर 16 िालघर

17 मनोर
4 पभििंी 16 पभििंी - 1 +}

17 पभििंी - 2  } 18 तारािूर
19 बोईसर

18 आनगाि
19 ििघा 20 सफाळा

20 पदघाशी 21 आगरिािी

21 खारबािं 5 जव्हार 22 जव्हार
5 अंबरनाथ 22 कंुभाली +} 23 साखरशेत

23 अंबरनाथ  }
6 पिक्रमगि 24 पिक्रमगढ

24 गोरेगाि +}
25 बदलािूर  } 25 तलिािा

6 शहािूर 26 शहािूर 7 मोखािा 26 मोखािा
27 पकन्हिली

27 खोिाळा
28 िासशद

8 तलासरी 28 तलासरी
29 खिी 29 झरी
30 िोळखाबं

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- भात (तादुंळ)



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

3 रायगि 114 3 रायगि
1 अपलबाग 1 अपलबाग 8 मार्गाि 34 मार्गाि

2 पकहीम 35 इंदािूर
3 िोयनाि 36 गोरेगाि

4 सारळ 37 लोरे्रे
5 चरी 38 पनजामिूर
6 चौल
7 रामराज 9 तळा 39 तळा

40 मेढा
2 खालािूर 8 खोिोली

9 िािोशी 10 रोहा 41 रोहा
42 चरे्रे

10 चौक
43 कोलाि

3 उरर् 11 उरर् 44 नागोठरे्
12 कोप्रोली
13 जासई 11 िोलादिूर 45 िोलादिूर

46 िाकर्
4 सुधागि 14 िाली

15 अतोरे् 47 कोंढिी

16 जाभंळूिािा 12 मुरुि 48 मुरुि
49 नादंगाि

5 िेर् 17 िेर्
18 कामाली 50 बोली
19 हमरािूर

13 श्रीिधणन 51 श्रीिधणन
20 िाशी 52 िाळििी
21 कासु

53 बोली िंचतन
6 महाि 22 महाि

23 तुिील 14 म्हसळा 54 म्हसळा
24 करंजािी 55 खामगाि

25 पबरिािी 15 कजणत 56 कजणत
26 खरिली 57 नेरळ
27 नाते

58 किाि
7 िनिले 28 िनिले 59 कशेळे

29 ओिळे 60 कळंब
30 िोयंजे
31 कनाळा
32 मोरबे
33 तळोजे



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

4 रत्नापगरी 115 4 रत्नापगरी
1 पचिळूर् 1 पचिळूर् 6 रत्नापगरी 35 जयगि

2 खिी 36 फर्सोि
3 मागणताम्हारे् 37 कोतििे

38 मालगंुि
4 रामिूर
5 िहाळ 39 तरिळ

40 िाली
6 साििे
7 आसिे 7 संगमेश्वर 41 कििई
8 कळकिरे् 42 माखजर्
9 पशरगाि 43 मुरिि

2 दािोली 10 दािोली 44 फर्सिरे्
11 बुरोिी 45 अंगिली
12 दाभोळ
13 आंजले 46 कोिगाि

47 देििे
14 िाकिली 48 देिरुख
15 िालगि 49 तुळसर्ी
16 िळेिी

50 माभळे
3 खेि 17 खेि 51 फंुगूस

18 पशरशी 52 तये

19 आंबिली 8 राजािूर 53 राजािूर
20 कुळििंी 54 सौदळ
21 भररे् 55 कोंिि ेतफे सौदळ

22 लिले 56 जैतािूर
23 धामरं्द 57 कंुभििे

58 नाते
4 गुहागर 24 गुहागर

25 तळिली 59 ओनी
26 िाििन्हाळे 60 िाचळ

27 आबलोली 9 लाजंा 61 लाजंा
28 हेदिी 62 भाबंेि

5 मंिर्गि 29 मंिर्गि 63 िुनस
64 साििली

30 म्हाप्रळ 65 िीलििे
31 देव्हारे

5 ससधूदूगण
6 रत्नापगरी 32 रत्नापगरी 1 देिगि 1 देिगि

33 खेिशी 2 पमठबािं
34 िािस 3 पशरगाि

4 ििेल
5 िािगाि
6 बाििे



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

5 ससधूदूगण 116 6 नापशक
2 मालिर् 7 मालिर् 1 बागलार् 3 पिरगाि

8 आंबेरी 4 िागंसौदारे्
9 िेंिूर 5 जायखेिा

10 आचरे 6 ताहाराबाद
7 मुल्हेर

11 मसूरे
12 श्रािर् 2 कळिर् 8 अभोर्ा
13 िोईि 9 कनाशी

10 दळिि
3 साितंिािी 14 साितंिािी 11 मोकभर्गी

15 आजगाि 12 निीबेज

16 आंबोली 3 सुरगार्ा 13 सुरगार्ा
17 बादंा 14 बोरगाि
18 मंिूरा 15 उंबरठार्

16 बाऱ्हे
4 दोिामागण 19 तळकि 17 मानखेि

20 भिेशी
4 नापशक 18 नापशक +}

5 िेंगुला 21 िेंगूला 19 देिळाली  }
22 पशरोिा
23 म्हािर् 20 मािसागंिी +}
24 ितेोरे 21 मखमलाबाद   }

6 कर्किली 25 कर्किली 22 सातिूर +}
26 िागदे 23 िाथिी +}
27 फोंिा 24 पगरनारे   }
28 तळेरे
29 नादंगाि 5 त्र्यंबकेश्वर 25 त्र्यंबकेश्वर
30 सागंिे 26 िळंूेजे

27 हरसूल
8 कुिाळ 31 कुिाळ

32 सिगळी 6 सदिोरी 28 सदिोरी
33 िालािल 29 मोहािी
34 किािल 30 कसबेिर्ी
35 कसाल 31 िरखेि
36 मार्गाि 32 उमराळे

33 ननाशी
9 िभैििािी 37 िभैििािी 34 कोशींबे

38 येिगाि
39 भईूबािािा 7 ईगतिूरी 35 ईगतिूरी

36 ताकेि (बु.)
6 नापशक 37 घोिी
1 बागलार् 1 बागलार्

2 ब्राम्हर्गाि



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

6 नापशक 117 8 नंदुरबार
7 ईगतिूरी 38 नादंगाि (बु.) 6 अककलकुिा 20 अककलकुिा +}

39 िािीिऱ्हे 21 खािर +}
40 धारगाि 22 मोरंबा  }

8  िेठ 41  िेठ 23 मोलगी +}
42  जोगमोिी 24 िाबं +}
43  कोहोर 25 ििफली  }

9 पसन्नर 44 िािूंली +} 9 अहमदनगर
45 िुबेरे +} 1 अकोले 1 अकोले
46 नादूंर शीगोिे   } 2 समशेरिूर

3 िीरगािं
7 धुळे 4 राजूर
1 साक्री 1 पनजामिूर +} 5 साकीरिािी

2 ब्राम्हर्िले  } 6 शेंिी
7 कोतुळ

3 सििळनेर +} 8 ब्राम्हर्िािा
4 कुिाशी +}
5 उमरिािा +}
6 दहीिले  }

8 नंदुरबार
1 नंदुरबार 1 धानोरा +}

2 आष्िे  }

2 निािूर 3 निािूर
4 निागाि
5 खािंबारा
6 सचचिािा
7 पिसरिािी

3 शहादा 8 म्हसािद +}
9 ब्राम्हर्िूरी +}

10 असलोद +}
11 मंदार्ा   }

4 तळोदा 12 तळोदा +}
13 बोरद +}
14 प्रताििूर  }

15 सोमािल (बु.)

5 अक्रार्ी 16 रोशमाळ +}
17 चलुिि +}
18 खंुिामोिी +}
19 तोरर्माळ  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

10 िुरे् 118 10 िुरे्
1 हिलेी 1 खेिपशिािूर +} 3 भोर 39 भाेर

2 खिकिासला +} 40 बारे बु.
3 कोथरुि +} 41  आंबििे
4 पशिरे् +} 42 संगमनेर
5 कोंढि ेधाििे +} 43 पनघूिघर
6 कोंढिा +} 44 नसरािुर
7 धायरी +} 45 िळूे
8 िोर्जे +} 46 पककिी
9 खानािुर +} 47 हर्णस 

10 आंबेगाि बु +}
11 कात्रज   } 4 मािळ 48 लोर्ािळा +}

49 कुसगाि बु   }
12 सचचिि +}
13 कळस +} 50 काला +}
14 भोसरी +} 51 िाकि ेखु   }
15 िाघोली +}
16 खरािी } 52 खिकाळा +}

53 िाकि ेबु   }
17 उरुळीकाचंन +}
18 आष्िािुर +} 54 तळेगाि (दा.) +}
19 थेऊर +} 55 िरंदिािी   }
20 लोर्ीकंद +}
21 लोर्ीकाळभोर +} 56 काळे कॉलनी
22 पनगिी +}
23 देहु +} 57 पशिरे्
24 मोशी   }

58 ििगाि मािळ +}
2 मुळशी 25 िौि +} 59 ििेश्वर   }

26 सािरगाि   }
5 िले्हे 60 िले्हे +}

27 पिरंगूि +} 61 िासली   }
28 कासरअंबोली   }

62 िींझर
29 माले +} 63 आंबिरे्
30 िोमगाि +} 64 िानशेत
31 आंबिरे्   }

6 खेि 65 राजगुरुनगर
32 मुठे +} 66 कन्हेरसर
33 दासिे   } 67 िािा

34 घोिाििे +} 68 कुिे (बु.) +}
35 काळिर्   } 69 करंजपिहीरे   }

36 थेरगाि +} 70 किूस +}
37 मार् +} 71 ितेाळे   }
38 सुस   }

72 िाईि
73 चाकर्
74 सििळगाि
75 आळंदी



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

10 िुरे् 119 11 सातारा
7 आंबेगाि 76 घोिेगाि 1 सातारा 7 नागठारे्

77 आंबेगाि 8 आंबििे
9 दहीिि

78 कळंब +} 10 िरळी
79 मंचर +}
80 िारगाि +} 11 ििूथ
81 पनरगुिसर   } 12 तासगाि

13 अिपशगे
8 िुरंदर 82 सासिि +}

83 राजेिािी   } 2 जािळी (मेढा) 14 जािळी (मेढा)
15 आनेिािी

84 पभििी 16 कुिाळ
17 बामर्ोली

85 िाल्हा +} 18 केळघर
86  िसरचे +} 19 करहर
87 पशिरी   }

3 िािर् 20 िािर्
9  जुन्नर 88  जुन्नर +} 21 म्हािशी

89  राजुर +} 22 मल्हारिेठ
90  आििाळे  }

23 मरळी
91  ओतुर +} 24 चाफळ
92  सिगोरे +}
93 मढ   } 25 हेळिाक

11 सातारा 26  मोरपगरी
1 सातारा 1 सातारा

2 खेि 27  येराि
3 िये
4 कण्हेर 28 ढेबेिािी
5 शेंदे्र 29 तळमािले
6  कोिोली 30 कुठरे

31 तारळे
32  आििे



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

11 सातारा 120 12 सागंली
4 कराि 33 कराि 4 किेगाि 18 िागंी +}

34 उंब्रज 19 सचचर्ी   }
35 इंदोली
36 सुिने 5 पशराळा 20 पशराळा

21 मागंले
37 मसूर 22 सागाि
38 किठे 23 पशरसी
39 कोििे हिलेी
40 सैदािूर 24 चरर् आरळा

41 शेर्ोली 25 कोकरुि
42 कोळे
43 उंिाळे 13 कोल्हािूर
44 काले 1 हातकरं्गले 1 हातकरं्गले
45 मलकािूर 2 कबनूर
46  येळगाि 3 हेले

4 हूिरी
5 िाई 47 िसरर्ी 5 रुई

48 िाचिि
49 धोम 6 ििगाि (िेठ)
50 िाई 7 िाठार त. ििगाि

6 महाबळेश्वर 51 तािोळा +} 2 िन्हाळा 8 िन्हाळा
52 महाबळेश्वर +} 9 िािी - रत्नापगरी
53 लामज +} 10 कोिोली
54 िाचगर्ी }

11 कळे
12 सागंली 12 ििळ
1 िाळिा 1 िाळिा +} 13 बाजार भोगाि

2 आष्िा +} 14 कोतोली
3 कोरेगाि +}
4 ईस्लामिूर +} 3 शाहूिािी
5 िेठ +} 15 बाबंििे
6 कामेरी } 16 करंजफेर्

7 कासेगाि +} 17 मलकािूर
8 भात (तादुंळ)िािी +}
9 पचकूिे +} 18  भिेसगाि

10 ताकारी +} 19  सरूि
11 बहे +} 20 आंबा
12 कुरळूि  }

4 राधानगरी 21 राधानगरी
2 तासगाि 13 येळािी 22 सरििे

3 िलूस 14 भीलििी +}
15 अंकलखोि +}
16 िलूस +}
17 कंुिल }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

13 कोल्हािूर 121 13 कोल्हािूर
4 राधानगरी 23 कसबा तारळे 8 गिसहग्लज 46 गिसहग्लज

24 आिळी (बु.) 47 किगाि
48 दंुिगे

25 राशीििे (बु.) 49 हलकर्ी
26 कसबा िाळिे 50 कसबानूल

5 गगनबाििा 27 गगनबाििा 51 महागाि
28 साळिर् 52 नेसरी

6 करिीर 29 कसबा बाििा 9 भदुरगि 53 गारगोिी
30 पनगि े(बु.) 54 सििळगाि
31 मुिसशगी

55 किगाि
32 सागंरुळ
33 पशरोली दुमाला 56 कुर
34 बीि 57 करििािी

35 बालींगे 10 आजरा 58 आजरा
59 गिसे

36 हळदी
37 इसिूली 60 मलीगे्र
38 करे्री

61 उत्तरू
7 कागल 39 कागल

40 पसध्दनेली 11 चंदगि 62 चंदगि
41 केनििे
42 पबद्री 63 नागंनिािी

64 मार्गाि
43 कािशी
44 खिकेिािा 65 कोिाि
45 मुरगूि

66 तुरकेिािी

67 हेरे



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

14 अमरािती 122 15 नागिूर
1 धारर्ी 1 धारर्ी +} 1 कामठी 1 कामठी

2 हपरसाल } 2 कोरािी

3 धुलघाि +} 3 ििोदा
4 सािलीखेिा +} 4 पदघोरी
5  साद्रािािी  }

2 पचखलदरा 6 पचखलदरा 2 रामिेक 5 रामिेक

7 सेमािेाह +} 6 नगरधन
8 िेंभरू सोिा +} 7 मुसेिािी
9 चरु्ी }

8 देिलािार



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

15 नागिूर 123 16 भिंारा
3 िारपशिर्ी 9 िारपशिर्ी 2 मोहािी 8 मोहािी

10 निगेाि खैरी 9 िरठी
10 आंधळगाि

11 कन्हान 11 कादं्री
12 आमिी 12 कन्हाळगाि

13 करिी
4 मौदा 13 मौदा 14  िालोरा

14 धानला
15 खात 3 तुमसर 15 तुमसर
16 कोंदामेंढी 16 मीिेिार्ी

17 गरा (बघेिा)
17 पनमखेिा 18 नाकािोंगरी
18 चाचेर 19 पसहोरा

20  देव्हािी
5 उमरेि 19 उमरेि

20 हेिती 4 ििर्ी 21 ििर्ी
21 िाचगाि 22 आमगाि

23 आसगाि
6 पभिािूर 22 पभिािूर 24 अड्याळ

23 कारगाि 25 कोंढा
24 मालेिािा 26 सचचाळा
25 नादं 27  सािरला

7 कुही 26 कुही 5 साकोली 28 साकोली
27 राजोला 29 सानगिी
28 पततूर 30 एकोिी

29 िलेतूर 6 लाखर्ी 31 लाखर्ी
30 माढंळ 32 सििळगाि
31 िचखेिी 33 िालादुंर

34 िोहरा
16 भिंारा 35  मुरमािीतुि
1 भिंारा 1 भिंारा

2 बेला 7 लाखादुंर 36 लाखादुंर
37 पिरली (बु.)

3 शहािूर 38 बारव्हा
39 मासळ

4 धारगाि 40  भागिा
5 खमारी
6 िहेला

7  खोकराला



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

17 गोंपदया 124 17 गोंपदया
1 गोंपदया 1 गोंपदया +} 8 देिरी 37 देिरी

2 खमारी } 38 मुल्ला
3 दासगाि 39  ससदीपबरी
4 रतनारा 40 सचचगि
5 गंगाझरी 41  कोकोिी
6 रािर्िािी
7 कामठा 18 चंद्रिूर
8  कुििा 1 चंद्रिूर 1 चंद्रिूर - 1

2 िािोळी
2 गोरेगाि 9 गोरेगाि 3 घुग्घुस

10 कुऱ्हािी
2 बल्लारिूर 4 बल्लारिूर

11 मोहािी
12  पतल्ली 3 मुल 5 मुल

6 पचखली
3 सालेकसा 13 सालेकसा

14 साखरीिोला 7 बेंबाळ
15 कािरबाधं
16  आमगाि खु. 4 गोंिसििरी 8 गोंिसििरी

4 पतरोिा 17 पतरोिा 9 धाबा
18 ठारे्गाि

5 िोभरू्ा 10 िोभरू्ा
19 िरसिािा

6 िरोरा 11 िरोरा
20 बिेगाि 12 माढंळी

13 पचखली
21 मंुिीकोिा

14 िेंभिूा
5 आमगाि 22 आमगाि 15 खाबंािा

23 ठार्ा
16 शेगाि

24 कट्टीिार
7 भद्रािती 17 भद्रािती

25 पतगाि 18 घोििेठ

6 अजूणनी मोरगाि 26 अजूणनी मोरगाि 19 चंदनखेिा
27 बोंिगाि देिी 20 मुधोली
28 केशोरी
29 महागाि 21 मागंली (रै.)
30 निगेाि बाधं
31  गोठर्गाि 22 नंदोरी

7 सिक अजूणनी 32 सिक अजूणनी 8 पचमूर 23 पचमूर
33  शेंिा 24 मासाळ (बु.)
34 सौंदि
35  कोसमतोंिी 25 खिसंगी
36 िव्िा

26 नेरी



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

18 चंद्रिूर 125 19 गिपचरोली
8 पचमूर 27 पभसी 2 कुरखेिा 5 कुरखेिा

28 जाभंळूघाि 6 कढोली

29 शंकरिूर 7 िुरािा

9 ब्रम्हिूरी 30 ब्रम्हिूरी 3 कोरची 8 बिेगाि
31 चौगार् 9 कोिगूल (रै.)

32 अ. निरगाि 10 कोरची

33 गागंलिािी 4 ििसा 11 देसाईगंज
34 मेंिकी 12 शंकरिूर

10 नागपभि 35 नागभीि 5 आरमोरी 13 आरमोरी
36 पमिाळा

14 देऊळगाि
37 तळोदी बाळािूर

15 िरैागि
38 पकरमीिी 16 पिसे ििध

11 ससदेिाही 39 ससदेिाही 6 चामोशी 17 चामोशी
40 मोहािी (नळे)

18 कुनघिा
41 निरगाि

19 घोि
12 राजूरा 42 राजूरा 20 येनािूर

43 पिरुर (स्िे.) 21 आष्िी

13 कोरिना 44 गिचादुंर 7 मुलचेरा 22 मुलचेरा
45 कोरिना

8 पसरोंचा 23 पसरोंचा
14 सािली 46 सािली 24 ब्राम्हर्ी

25 िेिीिाका
47 िाथरी
48 व्याहाि (खु.) 26 असरल्ली

15 पजिती 49 पजिती 9 भामरागि 27 भामरागि
50 िािर् 28 तािगाि

19 गिपचरोली 10 अहेरी 29 अहेरी
1 गिपचरोली 1 गिपचरोली 30 आल्लािली

2 िोला
31 पजमलगििा

3 ब्राम्हर्ी
32 िेरीपमली

4 येिली



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भात (तादुंळ)

126
19 गिपचरोली 19 गिपचरोली
11 ईिािल्ली 33 ईिािल्ली 12 धानोरा 37 धानोरा

34 कसनसूर 38 चातगाि
35 जारििंी 39 िेंढरी

36 गट्टा 40 मुरुमगाि

एकूर् अपधसुपचत मंिळ : 758



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ

1 नापशक 127 1 नापशक
1 मालेगाि 1 कळिािी +} 7 पनफाि 37 सििळगाि बसितं +}

2 झोिगा  } 38 ओझर +}
39 रानिि }

3 करंजगव्हार् +}
4 ििनेर  } 40 लासलगाि +}

41 देिगाि +}
2 बागलार् 5 बागलार् (सिार्ा) +} 42 नादुंर (म.)  }

6 ब्राम्हर्गाि +}
7 पिरगाि +} 8 येिला 43 येिला +}
8 िागंसौदाने +} 44 सािरगाि +}
9 नामिूर +} 45 िािोदा +}

10 जायखेिा +} 46 जळगाि नेऊर +}
11 ताहाराबाद +} 47 अंदरसूल +}
12 मुल्हेर } 48 नगरसूल }

3 कळिर् 13 कळिर् +} 9 चादंिि 49 चादंिि +}
14 अभोर्ा +} 50 ििनेर भरैि +}
15 कनाशी +} 51 ििाळी भोई +}
16 दळिि +} 52 पदघिि +}
17 मोकभर्गी +} 53 रायिूर  }
18 निीबेज }

2 धुळे
4 देिळा 19 देिळा +} 1 धुळे 1 धुळे (शहर) +}

20 लोहरे्र +} 2 पशरुि +}
21 उमरारे् } 3 बोरकंुि  }

5 सुरगार्ा 22 सुरगार्ा +} 4 आिी +}
23 बोरगाि +} 5 सोनगीर +}
24 उंबरठार् +} 6 नगािं (ब.ु)  }
25 बाऱ्हे +}
26 मानखेि } 7 फागरे् +}

8 मुकिी  }
6 सदिोरी 27 सदिोरी +}

28 मोहािी +} 9 धुळे (ग्रा.) +}
29 कसबेिर्ी +} 10 कुसुंबा +}
30 िरखेिा +} 11 नेर (म.) +}
31 उमराळे +} 12 लामकानी  }
32 ननाशी +}
33 कोशींबे } 2 साक्री 13 साक्री +}

14 कासारे +}
7 पनफाि 34 पनफाि +} 15 म्हसदी (प्रा.) +}

35 चादंोरी +} 16 दुसाने  }
36 सायखेिा }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- ज्िारी



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

2 धुळे 128 3 नंदुरबार
2 साक्री 17 पनजामिूर +} 3 शहादा 13 शहादा +}

18 ब्राम्हर्िले  } 14 मोहीदेतऱ्हा +}
15 म्हसािद +}

19 सििळनेर +} 16 ब्राम्हर्िूरी  }
20 कुिाशी +}
21 उमरिािा +} 17 सारंगखेिा +}
22 दहीिले  } 18 प्रकाशा  }

3 पशरिूर 23 पशरिूर +} 19 ििाळी +}
24 बोरािी  } 20 असलोद +}

21 मंदार्ा +}
25 आथे +} 22 कळसािी }
26 जिखेिे +}
27 होळनाथें  } 4 तळोदा 23 तळोदा

28 थाळनेर +} 24 बोरि +}
29 सागंिी  } 25 प्रताििूर  }

4 सशदखेिा 30 सशदखेिा +} 26 सोमािल (ब.ु)
31 पचमठारे् +}
32 शेिाळे  } 5 आक्रार्ी 27 रोशमाळ +}

28 चलुिि  }
33 खलारे् +}
34 नरिारे्  } 29 खंुिामोिी +}

30 तोरर्माळ  }
35 बेिािद +}
36 िर्षी  } 6 अककलकूिा 31 अककलकूिा +}

32 खािर +}
37 दोंिाईचा +} 33 मोरंबा  }
38 पिखरर् +}
39 पिरदेल  } 34 मोलगी +}

35 दाब +}
3 नंदुरबार 36 ििफळी  }
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}

2 रनाळे +} 4 जळगाि
3 मािंळ  } 1 जळगाि 1 जळगाि +}

2 म्हसािद  }
4 खोंिामाळी +}
5 कोरीि  } 3 भोकर +}

4 सििराळा +}
6 धानोरा +} 5 नपशराबाद +}
7 आष्िे  } 6 असोदा }

2 निािूर 8 निािूर +} 2 भसुािळ 7 भसुािळ +}
9 निागाि  } 8 कुऱ्हे +}

9 िरर्गाि +}
10 खािंबारा +} 10 सििळगाि (ख.) }
11 सचचिािा +}
12 पिसरिािी  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

4 जळगाि 129 4 जळगाि
3 बोदिि 11 बोदिि +} 10 धरर्गाि 50 धरर्गाि +}

12 नािगाि +} 51 साळिा +}
13 करंजी  } 52 सोनिद +}

53 सििरी +}
4 यािल 14 यािल +} 54 िाळधी +}

15 भालोद +} 55 चादंसर  }
16 बामर्ोद +}
17 फैजिूर  } 11 िारोळा 56 िारोळा +}

57 बहादरिूर +}
18 साकळी +} 58 शेळािे  }
19 पकनगाि  }

59 तामसिािी +}
5 रािरे 20 रािरे +} 60 चोरिि  }

21 खानािूर  }
12 चाळीसगाि 61 चाळीसगाि +}

22 पखरोदा +} 62 खिकी +}
23 सनभोरा (ब.ु) +} 63 हातले  }
24 पखिी +}
25 ऐनिूर +} 64 मेहूर्बारे +}
26 सािदा  } 65 बहाळ  }

6 मुकताईनगर 27 मुकताईनगर 66 तळेगाि +}
67 पशरसगाि  }

28 अंतुली +}
29 कुऱ्हा +} 13 जामनेर 68 जामनेर +}
30 घोिसगाि  } 69 नेरी +}

70 मालदाभािी  }
7 अमळनेर 31 अमळनेर +}

32 पशरुि  } 71 िहूर +}
72 शेंदुर्ी +}

33 नगाि +} 73 तोंिािूर  }
34 िािोदा  }

74 फत्तेिूर +}
35 अमळगाि +} 75 िाकिी  }
36 मारिाि +}
37 भरिस +} 14 िाचोरा 76 िाचोरा +}
38 िाििे  } 77 नगरदेिळा +}

78 गाळर्  }
8 चोििा 39 चोििा +}

40 हातेि +} 79 नादंरा +}
41 लासूर } 80 कुऱ्हाि (ब.ु) +}

81 िरखेिी (ब.ु) +}
42 अिािद +} 82 सििळगाि  }
43 धानोरा (प्रा.) +}
44 गोरगािले +} 15 भिगाि 83 भिगाि +}
45 चहािी  } 84 आमदिे  }

9 एरंिोल 46 एरंिोल +} 85 कोळगाि +}
47 रींगर्गाि +} 86 कजगाि }
48 कासोदा +}
49 उतरार् (गृह)  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

5 िुरे् 130 5 िुरे्
1 हिलेी 1 खेि पशिािूर +} 3 खेि 24 राजगूरुनगर +}

2 खिकिासला +} 25 कन्हेरसर   }
3 कोथरुि +}
4 पशिरे् +} 26 किूस +}
5 कोंढि ेधाििे +} 27 िाईि +}
6 कोंढिा +} 28 ितेाळे   }
7 धायरी +}
8 िोर्जे +} 29 चाकर् +}
9 खानािुर +} 30 सििळगाि त. खेि  }

10 आंबेगाि बु +}
11 कात्रज   } 4 आंबेगाि 31 घोिेगाि +}

32 आंबेगाि +}
12 कळस +} 33 कळंब +}
13 भोसरी +} 34 मंचर +}
14 िाघोली +} 35 िारगाि +}
15 खरािी +} 36 पनरगुिसर  }
16 लोर्ीकंद +}
17 मोशी   }

2 भोर 18 भोर +}
19 अंबाििे +}
20 बारे ब.ु +}
21 संगमनेर +}
22 पनघूिघर +}
23 हर्णस   }
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अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

6 सोलािूर 131 7 सातारा
1 बाशी 1 आगलगाि +} 1 सातारा 12 शेंदे्र +}

2 िागंरी  } 13 नागठारे्  }

3 सुिी 2 जािळी (मेढा) 14 जािळी (मेढा) +}
15 आनेिािी +}

4 नारी +} 16 केळघर +}
5 उिळे (दु.) +} 17 करहर  }
6 गौिगाि   }

18 कुिाळ +}
2 अककलकोि 7 अककलकोि +} 19 बामर्ोली  }

8 जेऊर +}
9 तििळ +} 3 िािर् 20 िािर् +}

10 करजगी } 21 म्हािशी +}
22 हेळिाक +}

11 िागदरी +} 23 मरळी +}
12 चिळगाि +} 24 मोरगीरी +}
13 पकर्ी } 25 ढेबेिािी +}

26  येराि +}
7 सातारा 27 तळमािले +}
1 सातारा 1 सातारा +} 28 कुठरे }

2 खेि +}
3  कोिोली +} 29 मल्हारिेठ +}
4 िये +} 30 चाफळ +}
5 कनेर +} 31 तारळे +}
6 आंबििे +} 32  आििे }
7 दपहिि +}
8 िरळी  }

9 ििूथ +}
10 तासगािं +}
11 अिसशगे  }
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पिक- ज्िारी

7 सातारा 132 8 सागंली
4 कराि 33 कराि +} 2 खानािूर 8 पििा +}

34 उंब्रज +} 9 भाळिर्ी }
35 इंदोली +}
36 सुिने  } 10  लेंगरे

37 मसूर 3 िाळिा 11 िाळिा +}
12 आष्िा +}

38 किठे +} 13 कोरेगाि +}
39 कोििे हिलेी +} 14 इस्लामिूर +}
40 सैदािूर  } 15 िेठ +}

16 कामेरी  }
41 शेर्ोली +}
42 कोळे +} 17 कासेगाि +}
43 उंिाळे +} 18 भातिािी +}
44 काले +} 19 पचकूिे +}
45 मलकािूर +} 20 ताकारी +}
46  येळगाि } 21 बहे +}

22 कुरळूि  }
5 खिाि 47 खिाि +}

48 औेंध +} 4 तासगाि 23 तासगाि +}
49 िूसेगाि +} 24 मरे्राजूरी }
50 बुध +}
51 ििुज  } 25  पिसािूर +}

26 येळािी }
52 िूसेसािळी +}
53 मायर्ी +} 27  सािळज +}
54 पनमसोि +} 28 िायफळे }
55 कातरखिाि +}
56  कलेठोर् } 29 माजंिे

6 िाई 57 िसरर्ी +} 5  िलुस 30  पभलििी +}
58 िाचिि +} 31 अंकलखोि +}
59 धोम +} 32 िलूस +}
60 िाई  } 33 कंुिल }

 
61 भईुज +} 6 किेगाि 34 किेगाि
62 ओझिे +} 35 शाळगाि
63 सुरुर  }

36 नेिरी +}
8 सागंली 37 िागंी +}
1 पमरज 1 पमरज +} 38 सचचर्ी }

2 मालगाि  }
7 पशराळा 39 पशराळा +}

3 आरग +} 40 मागंले +}
4 किलािूर +} 41 सागाि +}
5 बुधगाि  } 42 पशरसी  }

2 खानािूर 6 खानािूर +} 43 चरर् आरळा +}
7 करंजे } 44 कोकरुि  }
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अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

8 सागंली 133 9 कोल्हािूर
8 आििािी 45 आििािी +} 6 कागल 28 कागल +}

46 खरसूंिी +} 29 पसध्दनेली +}
47 पदघंची  } 30 केनििे  }

9 किठेमहाकंाळ 48 किठेमहाकंाळ +} 31 कािशी +}
49 कुची +} 32 खिकेिािा +}
50 ढालगाि +} 33 मुरगुि +}
51 देसशग +} 34 पबद्री  }
52 सहगर्गाि  }

7 गिसहग्लज 35 गिसहग्लज +}
9 कोल्हािूर 36 किगाि +}
1 हातकरं्गले 1 हातकरं्गले +} 37 दंुिगे +}

2 कबनुर +} 38 हलकर्ी +}
3 हेले  } 39 कसबानुल  }

4 हूिरी +} 40 महागाि +}
5 रुई  } 41 नेसरी  }

6 ििगाि (िेठ) +} 8 आजरा 42 आजरा +}
7 िाठार त. ििगाि  } 43 गिसे +}

44 मलीगे्र +}
2 पशरोळ 8 पशरोळ +} 45 उत्तरू  }

9 नृससहिािी +}
10 नादंर्ी  } 10 औरंगाबाद

1 कन्नि 1 कन्नि +}
2 चािनेर +}

11 जयससगिूर +} 3 पचकलठार् +}
12 पशरढोर्  } 4 पिशोर +}

5 नाचर्िले  }
3 िन्हाळा 13 िन्हाळा +}

14 िािी रत्नापगरी +} 6 करंजखेि +}
15 कोिोली } 7 सचचोली सलबाजी +}

8 देिगाि रंगारी  }
4 शाहूिािी 16 बाबंििे

2 पसल्लोि 9 पसल्लोि +}
17 करंजफेर् +} 10 पनल्लोि +}
18 सरुि +} 11 भरािी +}
19 मलकािूर +} 12 बोरगाि बाजार  }
20 आंबा +}
21 भिेसगाि } 13 असजठा +}

14 गोळेगाि +}
5 करिीर 22 कसबा बाििा +} 15 आमठार्ा +}

23 पनगि े(ब.ु) +} 16 अंभई  }
24 मुिसशगी  }

3 सोयगाि 17 सोयगाि +}
25 हळदी +} 18 सािळदबारा  }
26 इस्िुली +}
27 करे्री  } 19 बनोिी
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अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

12 लातुर 134 12 लातुर
1 लातुर 1 लातुर +} 4 अहमदिूर 23 अहमदिूर +}

2 बाभळगाि +} 24 खंिाळी  }
3 हरंगुळ (ब.ु) +}
4 कासारखेिा  } 25 पकनगाि +}

26 आंधोरी  }
5 मुरुि +}
6 भात (तादुंळ)जा +} 27 पशरुर ताजबंद +}
7 सचचोली (ब.ु) +} 28 हािोळती  }
8 गातेगाि +}
9  करे्री } 5 पनलंगा 29 पनलंगा +}

30 िानसचचोली +}
2 रेर्ािूर 10 रेर्ािूर +} 31 अबूलगा +}

11 िानगाि +} 32 पनिूर +}
12 िोहरेगाि +} 33 कासार पसरसी +}
13 कारेिूर +} 34 मदनसूरी +}
14  िळशी } 35  भतुमुगळी }

3 औसा 15 औसा +} 36 औरादशहाजनी +}
16 पकनी थोि  } 37 कासार बालकंुदा +}

38  हलगरा }
17 भादा
18 मातोळा +} 6 पशरुर अनंतिाळ 39 पशरुर अनंतिाळ +}
19 बेलकंुि +} 40 साकोळ +}
20  उजनी } 41 पहसामाबाद  }

21 पकल्लारी +} 7 उद्गीर 42 उदगीर +}
22 लामजना  } 43 नानलगाि +}

44 हेर +}
45 देिजणन +}
46  मोघा }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

12 लातुर 135 13 उस्मानाबाद
7 उदगीर 47 िाढोर्ा +} 5 कळंब 23 कळंब +}

48 नळपगर +} 24 ईिकूर +}
49  तोंिार  } 25 येरमाळा  }

8 जळकोि 50 जळकोि +} 26 मोहा
51 घोर्शी  }

27 पशरढोर् +}
9 देिर्ी 52 देिर्ी +} 28 गोसिदिूर  }

53 बारोळ +}
54 िलािंी  } 6 उमरगा 29 उमरगा +}

30 िासळब +}
10 चाकूर 55 चाकुर +} 31 नारंगिािी +}

56 नळेगाि +} 32 मुळज +}
57 िििळ +} 33 मुरुम  }
58 झरी (ब.ु) +}
59 शेळगाि +} 7 लोहारा 34 लोहारा +}
60  आष्िा } 35 माकर्ी +}

36 जेिळी  }
13 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) +} 14 नादेंि

2 उस्मानाबाद (ग्रा.)  } 1 नादेंि 1 नादेंि (श.) +}
2 िपजराबाद +}

3 बेंबळी +} 3 नादेंि (ग्रा.) +}
4 केशेगाि +} 4 तुप्िा +}
5 िािोळी  } 5 पिष्र्िुूरी +}

6 िसरर्ी +}
6 तेर +} 7 सलबगाि +}
7 ढोकी +} 8 तरोिा (ब.ु)  }
8 जागजी  }

2 अधािूर 9 अधािूर +}
2 तुळजािूर 9 तुळजािूर +} 10 दाभि +}

10 सलगरा +} 11 माळेगाि  }
11 सािरगाि +}
12 मंगरुळ +} 3 मुदखेि 12 मुदखेि +}
13 ईिकळ  } 13 मुगि +}

14 बारि  }
14 जळकोि +}
15 नळदुगण  } 4 पबलोली 15 पबलोली +}

16 आदमिूर +}
3 भमु 16 मानकेश्वर +} 17 लोहगाि +}

17 भमु +} 18 सगरोळी +}
18 िालिि +} 19 कंुिलिािी  }
19 ईि  }

5 धमाबाद 20 धमाबाद +}
4 िाशी 20 िाशी +} 21 करखेली +}

21 तेरखेिा +} 22 जारीकोि  }
22 िारगाि  }
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पिक- ज्िारी

14 नादेंि 136 14 नादेंि
6 नायगाि 23 नायगाि +} 12 भोकर 57 भोकर +}

24 नरसी +} 58 पकनी +}
25 माजंरम  } 59 मातूळ +}

60 मोघाळी  }
26 बरबिा +}
27 कंुिुर  } 13 उमरी 61 उमरी +}

62 गोळेगाि +}
7 मुखेि 28 मुखेि +} 63 ससधी  }

29 जाबं (ब.ु)  }
14 देगलूर 64 देगलूर +}

30 जाहूर +} 65 खानािूर +}
31 चादंोळा +} 66 शहािूर  }
32 मुक्रमाबाद }

67 मरखेंेेल +}
33 बाऱ्हाळी +} 68 मालेगाि (म.) +}
34 येिती  } 69 हानेगाि  }

8 कंधार 35 कंधार +} 15 पकनिि 70 पकनिि +}
36 फुलिल +} 71 बोधिी  }
37 िेठििज  }

72 इस्लािूर +}
38 बारुळ +} 73 जलधारा +}
39 कुरुळा +} 74 पशिर्ी +}
40 उस्माननगर  } 75 मािंिी +}

76 दहेली  }
9 लोहा 41 लोहा +}

42 माळाकोळी  } 16 माहूर 77 माहूर +}
78 िाई (बा.) +}

43 सोनखेि +} 79 िानोळा +}
44 शेििी (बा.) +} 80 ससदखेि  }
45 कलंबर +}
46 कािशी  } 15 िरभर्ी

1 िरभर्ी 1 िरभर्ी +}
10 हादगाि 47 हादगाि +} 2 िेिगाि +}

48 तामसा  } 3 जाबं  }

49 मनाठा +} 4 झरी +}
50 सििरखेि  } 5 सशगर्ािूर +}

6 िाकळी कंुभकर्ण  }
51 तळर्ी +}
52 पनिघा (बा.) +} 7 दैठर्ा +}
53 आष्िी  } 8 सिगळी  }

11 पहमायतनगर 54 पहमायतनगर +} 2 गंगाखेि 9 गंगाखेि +}
55 जिळगाि +} 10 महातिूरी  }
56 पसरसम (ब.ु)  }

11 माखर्ी

12 रार्ी सािरगाि +}
13 सििळदरी  }
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पिक- ज्िारी

15 िरभर्ी 137 16 सहगोली
3 सोनिेठ 14 सोनिेठ +} 1 सहगोली 4 बासंबा +}

15 आिळगाि +} 5 पिग्रस कराळे  }
16 ििगाि +}
17  शेळगाि म.  } 2 औढा (ना.) 6 औढा (ना.) +}

7 येहळेगाि +}
4 िालम 18 िालम +} 8 जिळा (बा.) +}

19 चािोरी +} 9 साळर्ा  }
20 बनिस +}
21 रािराजूर +} 3 सेनगाि 10 सेनगाि
22 िेठपशिर्ी  }

11 गोरेगाि
5 िाथरी 23 िाथरी +}

24 बाभळगाि +} 12 आजेगाि +}
25 हादगाि (ब.ु) +} 13 िान कन्हेरगाि  }
26 कासािूरी  }

14 साखरा +}
6 मानित 27 मानित +} 15 हत्ता  }

28 केकरजिळा +}
29 कोल्हा +} 4 कळमनुरी 16 कळमनुरी +}
30  तािबोरगाि  +} 17 िाकोिी  }
31 रामिूरी बु  }

18 नादंािूर
7 सजतूर 32 सजतूर +}

33 सागंिी (म्हा.) +} 19 आ. बाळािूर
34 बामर्ी (ब.ु)  }

20 िोंगरकिा +}
35 आिगाि (ब.ु) 21 िारंगा फािा  }

36 बोरी 5 बसमत 22 बसमत +}
23 अंबा +}

37 चारठार्ा +} 24 हयातनगर +}
38 दूधगाि +} 25 पगरगाि  }
39  िाघी धा.  }

26 हट्टा +}
8 िुर्ा 40 िूर्ा +} 27 िेंभरू्ी +}

41 तािकळस +} 28 कुरंुदा  }
42 पलमला +}
43 कािलगाि  } 17 बुलिार्ा

1 जळगाि 1 जळगाि +}
44 कातनेश्वर +} 2 आसलगाि +}
45 चिुािा  } 3 पि. काळे  }

9 सेलू 46 सेलू +} 4 जामोद +}
47 देऊळगाि घाि +} 5 ििसशगी  }
48 िालूर +}
49 कुििा +} 2 संग्रामिूर 6 संग्रामिूर +}
50 पचखलठार्ा (ब.ु) +} 7 िातुिा +}
51 मोरेगाि  } 8 किठळ  }

16 सहगोली 9 सोनाळा +}
1 सहगोली 1 सहगोली +} 10 बािनबीर  }

2 खंबाळा  }

3 नसी
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17 बुलिार्ा 138 17 बुलिार्ा
3 पचखली 11 पचखली +} 7 ससदखेि

12 हातर्ी  } 47 साखरखेिा +}
48 दुसरबीि +}

13 एकलारा +} 49 मलकािूर िागंरा +}
14 अमिािूर +} 50 शेदुरजन  }
15 िेठ +}
16 उंद्री +} 8 लोर्ार 51 लोर्ार +}
17 धोिि  } 52 पिििी +}

53 पहरिि  }
18 मेरा (खु.) +}
19 शेलगाि आिोळ +} 54 सुलतानिूर +}
20 कोलारा +} 55 पबबी +}
21 चादंई  } 56 अंजनी (खु.)  }

4 बुलिार्ा 22 बुलिार्ा +} 9 खामगाि 57 खामगाि +}
23 साकळी (ब.ु) +} 58 आिार +}
24 िािळी +} 59 अिाळी  }
25 देऊळघाि  }

60 काळेगाि +}
26 धाि +} 61 पहिरखेि +}
27 म्हसला (ब.ु) +} 62 िझर  }
28 रायिूर  }

63 सििळगाि राजा +}
5 देऊळगाि राजा 29 देऊळगाि राजा +} 64 िारखेि +}

30 मेहूर्ा राजा +} 65 आिगाि +}
31 तुळजािूर  } 66 िळशी (ब.ु) +}

67 लाखनिािा  }
32 दे. मही +}
33 अंढेरा  } 10 शेगाि 68 शेगाि +}

69 मनसगाि +}
6 मेहकर 34 मेहकर +} 70 जिळा (ब.ु)  }

35 पहिरा आश्रम +}
36 देऊळगािमाळी  } 71 मािरगाि +}

72 जळंब }
37 अंजनी (ब.ु) +}
38 िोर्गाि  } 11 मलकािूर 73 मलकािूर +}

74 धरर्गाि +}
39 शेलगाि (दे.) +} 75 नरिले  }
40 लोर्ी गिळी +}
41 जानेफळ +} 76 दाताळा +}
42 नायगाि दत्तािूर +} 77 जाभंळुधाबा  }
43 िरििं  }

12 मोताळा 78 मोताळा
7 ससदखेि 44 ससदखेि राजा +}

45 पकनगाि राजा +} 79 बोराखेिी +}
46 सोनोशी  } 80 शेलािूर (ब.ु) +}

81 पििरी गिळी +}
82 सििळगाि देिी  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

17 बुलिार्ा 139 18 अकोला
12 मोताळा 83 धा. बढे +} 5 अकोला 27 अकोला +}

84 रोहीर्खेि  } 28 घुसर +}
29 दहीहािंा +}

13 नादुंरा 85 नादुंरा (ब.ु) +} 30 कािशी +}
86 पनमगाि +} 31  कौलखेि }
87 शेंबा (ब.ु) +}
88 महालंुगी  }

32 उगिा +}
89 ििनेर +} 33 आगर  }
90 चादुंरपबस्िा  }

34 बोरगाि मंजू +}
18 अकोला 35 पशिर्ी +}
1 अकोि 1 अकोि +} 36 िळशी (ब.ु) +}

2 मंुिगाि +} 37 सागंळूद  }
3 िर्ज  }

38 कुरर्खेि
4 चोहोट्टा +}
5 कुिासा +} 6 बाशीिाकळी 39 बाशीिाकळी +}
6 आसेगाि (बा.)  } 40 महान  }

7 उमरा +} 41 राजंदा +}
8 आकोलखेि  } 42 धाबा  }

2 तेल्हारा 9 तेल्हारा +} 43 सिजर +}
10 माळेगाि बाजार +} 44 खेिा (ब.ु)  }
11 पहिरखेि  }

7 मुतीजािूर 45 मुतीजािूर +}
12 अिगाि (ब.ु) +} 46 हातगाि +}
13 िाथिी  } 47 सनभा  }

14 िंचगव्हार् 48 माना +}
49 शेलुबाजार +}

3 बाळािूर 15 बाळािूर +} 50 लाखिूरी  }
16 िारस +}
17 व्याळा  } 51 कुरुम +}

52 जामठी  }
18 िािेगाि

19 िाशीम
19 उरळ +} 1 िाशीम 1 िाशीम
20 सनबा +}
21 हातरुर्  } 2 िािी िाकमोर +}

3 िािी आसरा +}
4 िातुर 22 िातूर +} 4 कोंिाळा  }

23 बाभळूगाि +}
24 आलेगाि  } 5 अनससग +}

6 िारला +}
25 चान्नी +} 7 नागठार्ा +}
26 सस्ती  } 8 केकतउमरा +}

9 राजगाि  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

19 िाशीम 140 20 अमरािती
2 परसोि 10 परसोि +} 1 धारर्ी 1 धारर्ी +}

11 किठा (खु.) +} 2 हपरसाल  }
12 भरजहापंगर +}
13 मोि +} 3 धुळघाि +}
14 िाकद  } 4 सािलीखेिा +}

5  साद्रािािी }
15 परठद

2 पचखलदरा 6 पचखलदरा +}
16 गोिधणन +} 7 सेमािोह +}
17 केनिि  } 8 िेंभरूसोिा +}

9 चरु्ी  }
3 मालेगाि 18 मालेगाि +}

19 करंजी  } 3 अमरािती 10 अमरािती +}
11 ििाळी +}

20 पशरिूर +} 12 बिनेरा +}
21 मेिशी +} 13 िलगाि +}
22 मंूगळा +} 14 निसारी  }
23 चािंस  }

15 पशराळा +}
24 पकन्हीराजा +} 16 नादंगाि िेठ +}
25 जऊळका  } 17 माहूली जहागीर +}

18 ििरगाि  }
4 मंगरुळपिर 26 मंगरुळपिर +}

27 शेलू बाजार +} 4 भातकूली 19 भातकूली +}
28 िािी ताि  } 20 आसरा +}

21 सनभा +}
29 आसेगाि +} 22 आष्िी +}
30 धानोरा (खु.) +} 23 िुर्ा नगर +}
31 िोिी +} 24 खोलािूर  }
32 किठळ  }

5 नादंगाि खंिेश्वर 25 नादंगाि खंिेश्वर +}
5 मानोरा 33 मानोरा +} 26 धानोरा गुरि  }

34 उमरी (ब.ु)  }
27 िािळ

35 इंझोरी +}
36 कुििा +} 28 मंगरुळ चव्हाळा +}
37 शेंदुजणना +} 29 पशिर्ी  }
38 गीरोली  }

30 लोर्ी
6 कारंजा 39 कारंजा +}

40 िोहा +} 31 माहूलीचोर +}
41 उंबिा बाजार +} 32 दाभा  }
42 येिता  }

6 चादुंर (रे.) 33 चादुंर (रे.) +}
43 खेिा (ब.ु) +} 34 आमला  }
44 कामरगाि  }

35 घुईखेि +}
45 धनज (ब.ु) +} 36 िळसखेि +}
46 पहिरा लाहे  } 37 सातेफळ  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

20 अमरािती 141 20 अमरािती
7 धामर्गाि (रे.) 38 धामर्गाि (रे.) +} 12 अंजनगाि 70 पिहीगाि +}

39 दत्तािूर  } 71 अंजनगाि (सू.) +}
72 सातेगाि +}

40 भातकूली +} 73 भिंारज  }
41 सचचोली  }

74 कािूस तळर्ी +}
42 तळेगाि दशासर 75 कोकिा  }

43 मंगरुळ दस्तगीर +} 13 अचलिूर 76 अचलिूर +}
44 अंजनससगी  } 77 िरतिािा  }

78 रासेगाि +}
8 पतिसा 45 पतिसा +} 79 असदिूर +}

46 िरखेि  } 80 िथ्रोि +}
81 िरसािूर  }

47 मोझरी +}
48 िऱ्हा  } 14 चादुंर बाजार 82 चादुंर बाजार +}

83 बेलोरा +}
49 कुऱ्हा 84 तळेगाि मोहना +}

85 आसेगाि  }
9 मोशी 50 मोशी

86 पशरजगाि कसबा +}
51 नेर (सिगळाई) +} 87 करजगाि +}
52 पशरखेि  } 88 ब्राम्हर्िािा  }

53 अंबािा +} 21 यितमाळ
54 परध्दिूर  } 1 यितमाळ 1 यितमाळ +}

2 कािराने +}
10 िरुि 55 िरुि +} 3 पहिरी +}

56 बेनोिा +} 4 अजूणना }
57 लोर्ी +}
58 िाठोिा  } 5 येळाबारा +}

6 सािरगि +}
59 िूसला +} 7 कोळंबी +}
60 शेंदुजणना घाि +} 8 अकोला (बा.) +}
61 राजूरा बाजार  } 9 लोहारा +}

10 मोहा }
11 दयािूर 62 दयािूर +}

63 पथलोरी +} 2 बाभळूगाि 11 बाभळूगाि +}
64 मंिल रामपतथण  } 12 िरे्ी +}

13 घारफळ  }
65 खल्लार +}
66 दारािूर  } 14 िहूर +}

15 सािर  }
67 ििनेर गंगाई +}
68 सामदा +}
69 येिदा  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

21 यितमाळ 142 21 यितमाळ
3 कळंब 16 कळंब +} 8 िूसद 50 खंिाळा +}

17 कोठा +} 51 बेलोरा (खु.) +}
18 सािरगाि +} 52 शेंबाळ सििरी +}
19 सििळगाि (र.)  } 53 गौळ (खु.) +}

54  बोरी खु }
20 मेिीखेिा +} 9 उमरखेि 55 उमरखेि +}
21 जोिमोहा  } 56 मुळािा +}

57 पििूळ  }
4 दारव्हा 22 दारव्हा +}

23 बोरी (खु.) +} 58 पबिरगाि +}
24 महागाि +} 59 दरािी +}
25 लािखेि  } 60 ढार्की +}

61 चातारी +}
26 पचखली +} 62  कुििी +}
27 लोही +} 63  सनगनुर }
28 मागंकीन्ही  }

10 महागाि 64 महागाि +}
5 पदग्रस 29 पदग्रस +} 65 फुल सािगंी +}

30 पतिरी  } 66 मोरथ  }

31 कलगाि +} 67 गंुज +}
32 तूििाकळी +} 68 पहिरा +}
33  ससगद } 69 काळी (दौ.) +}

70  कासोळा }
6 आर्ी 34 आर्ी +}

35 लोर्बेहळ +} 11 िर्ी 71 िर्ी +}
36 अंजनखेि  } 72 राजूर +}

73 भालर +}
37 जिळा +} 74 रासा +}
38 बोरगाि +} 75 कायर  }
39 सािळी  }

76 सशदोला +}
7 नेर 40 नेर +} 77 पशरिूर +}

41 पशरजगाि +} 78 िूनिि +}
42 मोझर  } 79  गरे्शिुर }

43 मार्ीकिािा +} 12 मारेगाि 80 मारेगाि
44 ििफळी +}
45 मालखेि  } 81 मािी +}

82 िनोजा  }
8 िूसद 46 िूसद +}

47 िरुि +} 83 कंूभा +}
48 जाबंबाजार +} 84 िािोर्ी  }
49 ब्राम्हर्गाि  }

13 जामर्ी 85 जामर्ी +}
86 माथाजुणन  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

21 यितमाळ 143 22 िधा
13 जामर्ी 87 पशबळा +} 3 आष्िी 11 आष्िी +}

88 खिकिोह +} 12 तळेगाि  }
89 मुकूिबन  }

13 साहूर
14 केळािूर 90 िाढंरकििा +}

91 िहािळ +} 4 िधा 14 िधा +}
92 चालबिी  } 15 सेिाग्राम +}

16 तळेगाि (िा.)  }
93 रंुझा +}
94 करंजी +} 17 िायगाि +}
95  केळािुर } 18 आंजी +}

19 िायफळ +}
96 िािर्बोरी 20 सालाि (ही.)  }

15 घािंजी 97 घािंजी 5 सेलू 21 सेलू +}
22 केळझर +}

98 िारिा +} 23 ससदी  }
99 कुली  }

24 सहगर्ी +}
100 साखरा +} 25 झिशी  }
101 पशिर्ी +}
102 घोिी +} 6 देिळी 26 देिळी +}
103 पशरोली  } 27 अंदोरी +}

28 पगरोली  }
16 राळेगाि 104 राळेगाि +}

105 झोिगाि  } 29 िूलगाि +}
30 पिजय गोिाल +}

106 िरध 31 पभिी  }

107 िाढोर्ा (बा.) +} 7 सहगर्घाि 32 सहगर्घाि +}
108 धानोरा  } 33 िाघोली +}

34 सािली  }
109 ििकी +}
110 पकन्ही (ज.)  } 35 अल्लीिूर +}

36 पसरजगाि +}
22 िधा 37 कानगाि  }
1 आिी 1 आिी +}

2 खरंगर्ा  } 38 ििनेर +}
39 िोहना  }

3 िाढोर्ा +}
4 रोहर्ा +} 8 समुद्रिूर 40 समुद्रिूर +}
5 पिरुळ +} 41 पगरि  }
6 िाठोिा }

42 मािंगाि +}
2 कारंजा 7 कारंजा +} 43 कंढळी +}

8 ठारे्गाि  } 44 िायगाि (गोंि)  }

9 सारिािी +} 45 नंदोरी +}
10 कन्नमिार ग्राम  } 46 जाम +}

47 कोरा  }



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- ज्िारी

23 नागिूर 144 23 नागिूर
1 नागिूर (ग्रा.) 1 खािरी (रे.) +} 8 सािनेर 37 सािनेर +}

2 सोनेगाि लोधी +} 38 िािर् सािगंी  }
3 बोरी +}
4 गोधनी +} 39 केळिद +}
5 िािी  } 40 खािा +}

41 ििेगाि  }
6 हूिकेश्वर

9 कळमेश्वर 42 कळमेश्वर
2 कामठी 7 कामठी +}

8 कोरािी  } 43 धािेिािा +}
44 मोहिा +}

9 ििोदा +} 45 तेल कामठी  }
10 पदघोरी  }

10 उमरेि 46 उमरेि +}
3 सहगर्ा 11 सहगर्ा +} 47 हेिती +}

12 िानािोंगरी  } 48 िाचगाि  }

13 कान्होलीबारा +} 49 बेला +}
14 अिेगाि +} 50 पससी +}
15 गुमगाि +} 51 मकर धोकिा  }
16 िाकळघाि  }

24 चंद्रिूर
4 रामिेक 17 रामिेक +} 1 चंद्रिूर 1 ििोली

18 नगरधन +}
19 मुसेिािी +} 2 बल्लारिूर 2 बल्लारिूर
20 देिलािार  }

3 िरोरा 3 िरोरा +}
5 िारपशिर्ी 21 िारपशिर्ी 4 माढंळी +}

5 पचखली  }
22 निगेाि खैरी +}
23 कन्हान +} 6 िेंभिूा +}
24 आमिी  } 7 खाबंािा +}

8 शेगाि  }
6 कािोल 25 कािोल +}

26 िारिससगा +} 4 भद्रािती 9 भद्रािती +}
27 येनिा  } 10 घोििेठ +}

11 चंदनखेिा +}
28 मेििाजंरा +} 12 मुधोली  }
29 परधोरा +}
30 कोंढाळी  } 13 मागंळी (रै.) +}

14 नंदोरी  }
7 नरखेि 31 नरखेि +}

32 मोिाि +} 5 राजूरा 15 राजूरा +}
33 सािरगाि  } 16 पिरुर (स्िे.)  }

34 पभष्र्रु +} 6 कोरिना 17 गिचादुंर +}
35 जलालखेिा +} 18 कोरिना }
36 मेंढला  }

7 पजिती 19 पजिती +}
20 िािर् }

1201एकूर् अपधसूपचत मंिळ :



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 नापशक 145 1 नापशक
1  मालेगाि 1  दाभािी 6 नापशक 33 नापशक

2  कौळारे् पन. 34 देिळाली
3  ििनेर 35 सशदे

4  सौंदारे् 36 मािसागंिी
5  मालेगाि

37 मखमलाबाद
6 पनमगाि
7  सायने बु. 38 सातिूर

39 िाथिी
8 कळिािी
9 झोिगा 7 सदिोरी 40 सदिोरी

10  करंजगव्हार् 41 मोहािी
42 कसबेिार्ी

2 बागलार् 11 बागलार् 43 िरखेिा
12 ब्राम्हर्गाि 44 उमराळे

45 ननाशी
13 पिरगाि 46 कोशींबे
14 िागंसौदाने
15 नामिूर 8 पनफाि 47 पनफाि

48 चादंोरी
16 जायखेिा 49 सायखेिा
17 ताहाराबाद
18 मुल्हेर 50 सििळगाि (ब.)

51 ओझर
3 कळिर् 19 कळिर् 52 रानिि

20 अभोर्ा
21 कनाशी 53 लासलगाि
22 दळिि 54 देिगाि
23 मोकभर्गी 55 नादुंर (म.)
24 निीबेज

9 पसन्नर 56 िािी
57 देििूर

4 देिळा 25 देिळा
26 लोहनेर 58  पसन्नर
27 उमरारे् 59 शहा

5 नादंगाि 28 नादंगाि 60 िाढूंली
29 मनमाि 61 िुबेरे
30 पहसिळ (बु.)

62 नादुंर सशगोिे
31 जातेगाि
32 िहेेळगाि 10 येिला 63 येिला

64 सािरगाि

65 िािोदा

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- बाजरी खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

1 नापशक 146 2 धुळे
10 येिला 66 जळगाि नेऊर 2 साक्री 20 कुिाशी +}

21 उमरिािा +}
67 आंदरसूल 22 दहीिले   }

68 नगरसूल 3 पशरिूर 23 पशरिूर +}
24 बोरािी    }

11 चादंिि 69 चादंिि
25 आथे +}

70 ििनेर भरैि 26 जिखेिे +}
71 ििाळी (भो.) 27 होळनाथें   }

72 पदघिद 28 थाळनेर +}
73 रायिूर 29 सागंिी   }

74 दुगाि 4 सशदखेिा 30 सशदखेिा +}
31 पचमठार्ा +}

2 धुळे 32 शेिाळे   }
1 धुळे 1 धुळे (श.) +}

2 पशरुि +} 33 खलारे् +}
3 बोरकंूि  } 34 नरिारे्   }

4 आिी +} 35 बेिािद +}
5 सोनगीर +} 36 िर्षी  }
6 नगाि (बु.)  }

37 दोंिाईचा +}
7 फागरे् 38 पिखरर् +}

39 पिरदेल  }
8 मुकिी +}
9 धुळे (ग्रा.)   } 3 नंदुरबार

1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}
10 कुसंबा +} 2 रनाळे +}
11 नेर (म.)   } 3 मािंळ +}

4 खोंिामाळी   }
12 लामकार्ी

5 कोरीि +}
2 साक्री 13 साक्री 6 धानोरा +}

7 आष्िे   }
14 कासारे +}
15 म्हसदी (प्रा.)   } 2 शहादा 8 शहादा +}

9 मोपहदे तऱ्हा +}
16 दुसाने 10 म्हसािद +}

11 ब्राम्हर्िूरी    }
17 पनजामिूर

12 प्रकाशा +}
18 ब्राम्हर्िले +} 13 सारंगखेिा   }
19 सििळनेर   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

3 नंदुरबार 147 4 जळगाि
2 शहादा 14 ििाळी +} 5 धरर्गाि 26 धरर्गाि +}

15 आसलोद +} 27 साळिा +}
16 मंदार्ा +} 28 सोनिद ब.ु +}
17 कलसािी   } 29 सिप्री खु. +}

30 िाळधी बु. +}
3 अक्रार्ी 18 रोर्षमाळ +} 31 चादंसर  }

19 खंुिामोिी +}
20 चलुिि +} 6 िारोळा 32 िारोळा +}
21 तोरर्माळ   } 33 बहादरिूर  }

4 जळगाि 34 शेळािे +}
1 जळगाि 1 जळगाि +} 35 तामसिािी +}

2 म्हसािद   } 36 चोरिि   }

3 भोकर +} 7 चाळीसगाि 37 चाळीसगाि +}
4 सििराळा +} 38 खिकी   }
5 नपशराबाद +}
6 आसोदा  } 39 हातले +}

40 मेहूर्बारे    }
2 अमळनेर 7 अमळनेर +}

8 पशरुि   } 41 बहाळ +}
42 तळेगाि +}

9 नगाि +} 43 पशरसगाि    }
10 िातोंिा +}
11 अमळगाि  } 8 जामनेर 44 जामनेर +}

45 नेरी    }
12 मारिाि +}
13 भरिस +} 46 मालदाभािी +}
14 िाििे  } 47 िहूर   }

3 चोििा 15 चोििा +} 48 शेंदुर्ी +}
16 हातेि +} 49 तोंिािूर +}
17 लासूर  } 50 फत्तेिूर +}

51 िाकिी    }
18 अिािद +}
19 धानोरा (प्रा.) +} 9 िाचोरा 52 िाचोरा +}
20 गोरगािले +} 53 नागरदेिळा   }
21 चहािी  }

54 गाळर् +}
4 एरंिोल 22 एरंिोल +} 55 नादंरा   }

23 सरगर्गाि +}
24 कासोदा +} 56 कुऱ्हाि (बु.) +}
25 उतरार् (गृह)  } 57 िरखेिी (बु.) +}

58 सििळगाि  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

4 जळगाि 148 5 अहमदनगर
10 भिगाि 59 भिगाि +} 4 कजणत 28 कजणत

60 आमदिे   }
29 राशीन

61 कोळगाि +} 30 भाबंोरा
62 कजगाि   }

31 पमरजगािं
11 भसुािळ 63 भसुािळ +} 32 कोंभाळी

64 िरर्गाि +} 33 मापहजळगािं
65 कऱ्हे (प्र. न.) +}
66 सििळगाि (बु.)   } 5 जामखेि 34 जामखेि

35 अरर्गािं
5 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर 36 खिा

2 कािूरिािी 37 नान्नज
3 सचचोिी (िा.) 38 नायगाि
4 सभगार

6 शेिगाि 39 शेिगाि
5 िाळकी
6 रुई छत्तीसी 40 भातकुिगाि

41 ढोरजळगाि (शे.)
7 नालेगािं
8 साििेी 42 एरंिगािं
9 नागािूर

10 चास 43 बोधेगािं
11 केिगाि 44 चाििगाि

2 िारनेर 12 िारनेर 7 िाथिी 45 िाथिी
13 भाळिर्ी 46 मापर्कदौंिी

14 सुिा 47 करंजी
15 िािेगव्हार् 48 पमरी

16 िाकळी ढोकेश्वर 49 िाकळी मानुर
17 िळशी 50 कोरिगाि

18 ििझीरे 8 नेिासा 51 नेिासा (खू.)
19 पनघोज 52 नेिासा (बू.)

3 श्रीगोंदा 20 श्रीगोंदा 53 सलाबतिुर
21 िेिगाि

54 सोनई
22 मािंिगर् 55 घोिेगाि
23 कोळगाि 56 ििाळा भरैोबा

57 चादंा
24 बेलििंी 58 कुकार्ा
25 देिदैठर्

26 काष्िी
27 सचभळा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

5 अहमदनगर 149 5 अहमदनगर
9 राहूरी 59 राहूरी 12 कोिरगाि 84 कोिरगाि

60 सात्रळ 85 रिदें
61 तहाराबाद 86 िोहेगाि

87 दहीगाि बोलका
62 िाबंोरी 88 सुरेगाि
63 ब्राम्हर्ी

13 राहाता 89 राहाता
64 देिळाली 90 लोर्ी
65 िाकळीपमया 91 बाभळेश्वर

92 पशिी
10 संगमनेर 66 संगमनेर 93 िुर्ताबंा

67 धादंरफळ
14 श्रीरामिूर 94 श्रीरामिूर

68 घारगाि 95 बेलािूर
69 िोळासने
70 साकूर 96 िाकळीभान
71 सििररे् 97 उंदीरगाि

72 आश्वी
73 पशबलािुर

74 तळेगाि
75 सामनािूर

11 अकोले 76 अकोले
77 समशेरिूर
78 पिरगािं

79 राजूर
80 साकीरिािी
81 शेंिी
82 कोतुळ
83 ब्राम्हर्िािा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

6 िुरे् 150 6 िुरे्
1 हिलेी 1 कळस +} 4 पशरुर 32 पशरुर +}

2 भोसरी +} 33 राजंर्गाि गर्िती +}
3 िाघोली +} 34 पनमोरे्   }
4 खरािी +}
5 लोर्ीकंद +} 35 िाकळी हाजी +}
6 मोशी   } 36 मलठार्   }

7 हििसर +} 37 िाबळ
8 उरुळीकाचंन +}
9 थेऊर +} 38 तळेगाि (ढ.) +}

10 उरुळीदेिाची +} 39 कोरेगाि पभमा   }
11 महंमदिािी +}
12 फुरसुंगी +} 40 न्हािरा
13 आष्िािुर +}
14 लोर्ीकाळभोर  } 41 ििगाि रासाई

2 खेि 15 राजगूरुनगर +} 5 बारामती 42 बारामती +}
16 कन्हेरसर +} 43 कािेिािी +}
17 िािा +} 44 उंिाििी (क.)   }
18 कूिे (बु.) +}
19 करंजपिहीरे  } 45 मालेगाि +}

46 िर्दरे +}
20 किूस +} 47 ििगाि (पन.) +}
21 िाईि +} 48 पशरसुफळ   }
22 ितेाळे   }

49 सुिा  +}
23 चाकर् +} 50 लोर्ी भािकर  +}
24 सििळगाि त.खेि +} 51 मोरगाि  +}
25 आळंदी   } 52 करंजेिुल   }

3 आंबेगाि 26 घोिेगाि +} 6 इंदािूर 53 इंदािूर +}
27 आंबेगाि   } 54 लोर्ी देिकर +}

56 बाििा +}
28 कळंब +} 57 िळसदेि +}
29 मंचर   } 58 माळिािी +}

59 लाखेिािी  }
30 िारगाि +}
31 पनरगुिसर   } 60 संर्सर



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

6 िुरे् 151 6 िुरे्
6 इंदािूर 61 पनमगाि केतकी +} 8 िुरंदर 80 सासिि +}

62 कािी +} 81 पभििी   }
63 अंथुररे् +}
64 पभगिर् +} 82 राजेिािी
65 लासुरे्  }

83 जेजूरी +}
7 दौंि 66 दौंि +} 84 कंूभार िळर् +}

67 देऊळगाि राजे +} 85 पशिरी   }
68 रािर्गाि +}
69 पगरीम  } 86 िरींचे

70 केिगाि +} 87 िाल्हा
71 िरििं +}
72 िािस +}
73 बोरीिारधी  }

74 यित +}
75 बोरीभिक +}
76 खामगाि  }

77 राहू +}
78 कुरकंुभ +}
79 ििगाि बािें  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

7 सोलािूर 152 7 सोलािूर
1 दपिर् सोलािूर 1 बोरामर्ी +} 4 मोहोळ 20 मोहोळ +}

2 मुस्ती +} 21 नरखेि +}
3 िळसंग +} 22 शेिफळ +}
4 मंदू्रि +} 23 िेनुर +}
5 सिचरु +} 24 िाघोली +}
6 सनबगी +} 25 कामती (बु.) +}
7 होिंगी   } 26 सािळेश्वर +}

27 िाकळी (सी.)  }
2 बाशी 8 बाशी +}

9 खािंिी +} 5 माढा 28 माढा +}
10 आगलगाि +} 29 दारफळ +}
11 िागंरी +} 30 रोिळे +}
12 िानगाि +} 31 म्हैसगाि +}
13 सुिी +} 32 कुिूणिािी +}
14 िरैाग +} 33 िेंभरू्ी +}
15 नारी +} 34 राझंर्ी +}
16 उिळे (दू.) +} 35 मोिसनब +}
17 गौिगाि   } 36 लऊळ  }

3 अककलकोि 18 अककलकोि +} 6 करमाळा 37 करमाळा +}
19 जेऊर   } 38 जेऊर +}

39 उमरि   }

40 कोिी +}
41 केतूर   }

42 केम +}
43 अजूणननगर +}
44 सालसे    }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

7 सोलािूर 153 7 सोलािूर
7 िंढरिूर 45 िंढरिूर +} 9 माळपशरस 64 नातेिूते +}

46 भिंीशेगाि +} 65 दहीगाि +}
47 भाळिर्ी   } 66 सदापशिनगर  }

8 सागंोला 48 सागंोला +} 10 मंगळिढेा 67 मंगळिढेा +}
49 पशिरे् +} 68 बोराळे +}
50 जिळा   } 69 आंधळगाि   }

51 हात्तीद +} 70 भोसे +}
52 सोनंद +} 71 हूलजंती +}
53 कोळा   } 72 मरििे +}

73 मारािूर   }
54 नाझरा +}
55 महूद (बु.) +} 8 सातारा
56 संगेिािी  } 1 खिाि 1 खिाि +}

2 औध   }
9 माळपशरस 57 माळपशरस +}

58 इस्लामिूर +} 3 िूसेगाि +}
59 अकलूज +} 4 बुध +}
60 लिगं +} 5 ििूज   }
61 म्हाळंुग   }

6  कलेठोर् +}
62 पिलीि +} 7 िूसेसािळी +}
63 िळेािूर   } 8 मायर्ी   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

8 सातारा 154 9 सागंली
1 खिाि 9 पनमसोि +} 2 जत 9 मािग्याळ

10 कातरखिाि  }
10 मुचंिी

2 मार् 11 दहीििी
11 संख

12 मलििी +}
13  आंधळी } 3 खानािूर 12 खानािूर +}

13 करंजे +}
14 गोंदािले (बु.) +} 14 पििा   }
15 म्हसिि +}
16  िर } 15 लेंगरे +}

16 भाळिर्ी   }
17 कुकूििाि

4 तासगाि 17 तासगाि
18 मािी +}
19 सशगर्ािूर  } 18 पिसािूर +}

19 माजंिे +}
3 फलिर् 20 फलिर् +} 20 मरे्राजूरी  }

21 आसू +}
22 होळ  } 21 सािळज +}

22 येळािी   }
23 गीरिी +}
24 आदकी (बु.) +} 5 िलूस 23 पभलििी +}
25 िठार (पन.) +} 24 अंकलखोि +}
26 बरि  } 25 िलूस +}

26 कंुिल   }
27 राजाळे +}
28 तरिगाि  } 6 किेगाि 27 िागंी +}

28 सचचर्ी   }
4 खंिाळा 29 खंिाळा +}

30 िाठार (बु.)  } 7 आििािी 29 आििािी

31 पशरिळ 30 खरसुंिी
32 लोरं्द

31 पदघंची
9 सागंली
1 पमरज 1 मालगाि 8 किठेमहाकंाळ 32 किठेमहाकंाळ

2 आरग 33 कुची +}
34 ढालगाि   }

2 जत 3 जत +}
4 िफळािूर } 35 देसशग +}

36 सहगर्गािं   }
5 कंुभारी

10 औरंगाबाद
6 शेगाि 1 औरंगाबाद 1 काचंनिािी +}

2 चौका +}
7 उमदी +} 3 हसूणल   }
8 पतकोंिी }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

10 औरंगाबाद 155 10 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 4  उस्मानिुरा   +} 5 िजैािूर 39 गारज +}

5  भािससगिुरा     } 40 पशऊर +}
41 लोर्ी (खु.) +}

6 पचत्तेसििळगाि +} 42 लासूरगाि    }
7 करमाि +}
8 पचकलठार्ा +} 6 कन्नि 43 कन्नि
9 लािसागंिी  }

44 चािनेर
2 फुलंब्री 10 फुलंब्री +}

11 िीरबाििा +} 45 पचकलठार् +}
12 आळंद +} 46 करंजखेि +}
13 ििोदा बाजार  } 47 सचचोली सलबाजी    }

3 िैठर् 14 िैठर् +} 48 पिशोर +}
15 पबिकीन  } 49 नाचनिले    }

16 लोहगाि +} 50 देिगाि रंगारी
17 ढोरकीन +}
18 बालानगर +} 7 खुल्ताबाद 51 िरेुळ +}
19 सििळिािी िीराची +} 52 सुलतानिूर    }
20 िाचोि  }

53 बाजार सािगंी
21 पिहामािंिा +}
22 नादंर +} 8 पसल्लोि 54 पसल्लोि +}
23 आिूळ  } 55 पनल्लोि +}

56 भरािी +}
4 गंगािूर 24 गंगािूर +} 57 बोरगाि बाजार +}

25 भिंाळा +} 58 असजठा +}
26 माजंरी  } 59 गोळेगाि    }

27 शेंदुरिादा +} 60 आमठार्ा +}
28 िाळूज  } 61 अंभई    }

29 तुकाबाद +} 9 सोयगाि 62 सोयगाि +}
30 हसूणल +} 63 सािळदबारा   }
31 िोर्गाि +}
32 पसध्दनाथ ििगािं  } 64 बनोिी

5 िजैािूर 33 िजैािूर +} 11  जालना
34 महालगाि +} 1 भाेकरदन 1 भोकरदन +}
35 नागमठार् } 2 पसिोरा  }

36 खंिाळा +} 3 धाििा +}
37 बोरसर +} 4 अन्िा +}
38 लािगाि } 5 सििळगाि (रे.)  }

6 हसनाबाद +}
7 राजूर +}
8 केदारखेि  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

11  जालना 156 11  जालना
2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद +} 6 घनसागंिी 34 घनसािंगी +}

10 माहोरा +} 35 रार्ी उचेगाि  }
11 कंूभारझरी  }

36 पतथणिूरी +}
12 िेंभरू्ी +} 37 कुभारं सििळगाि +}
13 िरुि (बु.)  } 38 अंतरिाली िेंभी +}

39 राजंर्ी +}
3 जालना (श.) 14 जालना (श.) +} 40 जाबं समथण  }

15 जालना (ग्रा.) +}
16 िाघ्रळु जहापंगर  } 7 िरतूर 41 िरतूर +}

42 िािूर +}
17 नेर +} 43 श्रीष्िी +}
18 शेिली +} 44 आष्िी +}
19 रामनगर +} 45 सातोना (बु.) }
20 पिरेगाि +}
21 िाचन ििगाि  } 8 मंठा 46 मंठा +}

47 तळर्ी +}
4 बदनािूर 22 बदनािूर +} 48 ढोकसाळ +}

23 शेलगाि  } 49 िागंरी गोसािी   }

24 दाभािी +}
25 बािरे् िागंरी +}
26 रोर्षनगाि  }

5 अंबि 27 अंबि +}
28 धनगर सििरी  }

29 जामखेि +}
30 रोपहलगि  }

31 गोंदी +}
32 ििीगोद्री +}
33 सुखािूरी  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

12 उस्मानाबाद 157 12 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) +} 3 िरािंा 16 िरािंा +}

2 उस्मानाबाद (ग्रा.) +} 17 आसू   }
3 बेंबळी +}
4 केशेगाि +} 18 जिळा
5 िािोळी  }

19 अनाळा +}
6 तेर +} 20 सोनारी   }
7 ढोकी +}
8 जागजी   } 4 भमु 21 अंभी

2 तूळजािूर 9 तुळजािूर +} 22 मार्केश्वर
10 सलगरा +}
11 सािरगाि   } 23 भमु

12 मंगरुळ +} 24 िालिि
13 ईिकळ +}
14 जळकोि +} 25 ईि
15 नळदुगण    }

5 िाशी 26 िाशी +}
27 तेरखेिा   }

28 िारगाि

6 कळंब 29 कळंब

30 ईिकूर

31 येरमाळा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

12 उस्मानाबाद 158 13 िरभर्ी
6 कळंब 32 मोहा 4 िाथरी 18 िाथरी +}

19 बाभळगाि   }
33 पशराढोर् +}
34 गोसिदिूर } 20 हादगाि (बु.) +}

21 कासािूरी   }
7 उमरगा 35 उमरगा +}

36 िासळब +} 5 मानित 22 मानित
37 नारंगिािी +}
38 मुळज +} 23 केकरजिळा +}
39 मुरुम } 24 कोल्हा +}

25  तािबोरगाि  +}
8 लोहारा 40 लोहारा +} 26 रामिूरी बु  }

41 माकर्ी +}
42 जेिळी } 6 सजतूर 27 सजतूर +}

28 सागंिी (म्हा.) +}
13 िरभर्ी 29 आिगाि (बु.) +}
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी +} 30 बोरी    }

2 िेिगाि +}
3 जाबं +} 31 बामर्ी (बु.) +}
4 झरी +} 32 चारठार्ा +}
5 सशगर्ािूर +} 33 दूधगाि +}
6 दैठर्ा +} 34  िाघी धा.  }
7 सिगळी +}
8 िाकळी कंुभकर्ण } 7 सेलू 35 सेलू +}

36 देऊळगाि घाि   }
2 गंगाखेि 9 गंगाखेि +}

10 महातिूरी } 37 िालूर +}
38 कुििा   }

11 माखर्ी
39 पचखलठार्ा (बु.) +}

12 रार्ी सािरगाि +} 40 मोरेगाि   }
13 सििळदरी }

3 सोनिेठ 14 सोनिेठ +}
15 आिलगाि +}
16 ििगाि +}
17  शेळगाि म. }

720एकूर् अपधसुपचत मंिळ :



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- बाजरी खरीि - 2020

अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका 159 अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका
1 लातुर 1 लातुर 1 लातुर 6 जळकोि

2 रेर्ािुर 7 देिर्ी

3 अहमदिूर 8 चाकूर

4 उदगीर 9 पनलंगा

5 औंसा 10 पशरुर अनंतिाळ

एकूर् अपधसूपचत तालुके : 10

तालुकास्तरीय अपधसुचना



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 ठारे् 160 3 रायगि
1 मुरबाि 1 मुरबाि +} 3 सुधागि 9 िाली +}

2 धसाई +} 10 आतोरे् +}
3 सरळगाि +} 11 जाभंळूिािा   }
4 न्याहािी +}
5 देहेरी  } 4 िेर् 12 िेर् +}

13 कामाली +}
2 शहािूर 6 शहािूर +} 14 हमरािूर +}

7 पकन्हिली   } 15 िाशी +}
16 कासू   }

8 िासशद +}
9 खिा +} 5 महाि 17 महाि +}

10 िोलखाबं  } 18 तुिील +}
2 िालघर 19 करंजािी   }
1 िािा 1 िािा +}

2 कोने +} 20 पबरिािी +}
3 काचंि +} 21 खरिली +}
4 कूिूस  } 22 नाते   }

2 िहार्ू 5 िहार्ू +} 6 मार्गाि 23 मार्गाि +}
6 मल्यार् +} 24 इंदािूर +}
7 सचचर्ी +} 25 गोरेगाि +}
8 कासा +} 26 लोरे्रे +}
9 सायिान  } 27 पनजामिूर   }

3 जव्हार 10 जव्हार 7 तळा 28 तळा +}
11 साखरशेत 29 मेढा   }

4 पिक्रमगि 12 पिक्रमगि +} 8 रोहा 30 रोहा +}
13 तलििा  } 31 चरे्रे +}

32 कोलाि +}
5 मोखािा 14 मोखािा 33 नागोठरे्   }

15 खोिाळा 9 िोलादिूर 34 िोलादिूर +}
35 िाकर् +}

3 रायगि 36 कोंढिी   }
1 कजणत 1 कजणत +}

2 नेरळ +} 10 श्रीिधणन 37 श्रीिधणन +}
3 किाि +} 38 िळििी +}
4 कशेळे +} 39 बोली िंचतन   }
5 कळंब  }

11 म्हसळा 40 म्हसळा +}
2 खालािूर 6 खोिोली +} 41 खामगाि   }

7 िािोशी +}
8 चौक  }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- नाचर्ी खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- नाचर्ी खरीि - 2020

4 रत्नापगरी 161 4 रत्नापगरी
1 पचिळूर् 1 पचिळूर् +} 7 संगमेश्वर 41 कििई +}

2 खिी +} 42 माखजन +}
3 मागणताम्हारे् +} 43 मुरिि +}
4 रामिूर +} 44 फर्सिरे् +}
5 िहाळ +} 45 आगिली +}
6 साििे +} 46 कोिगाि +}
7 असुिे +} 47 देििे +}
8 कळकिरे् +} 48 देिरुख +}
9 पशरगाि  } 49 तुळसनी +}

50 माभाळे +}
2 दािोली 10 दािोली 51 फंुगुस +}

11 बुरोिी +} 52 तेये   }
12 दाभोळ +}
13 अंजला +} 8 राजािूर 53 राजािूर +}
14 िाकिली +} 54 सौदळ +}
15 िालगि +} 55 कोंिि ेत. सौदळ +}
16 िळेिी  } 56 जैतािूर +}

57 कंुभििे +}
3 खेि 17 खेि +} 58 नाते +}

18 पशरशी +} 59 ओनी +}
19 अंबिली +} 60 िाचळ   }
20 कुलििंी +}
21 भररे् +} 9 लाजंा 61 लाजंा +}
22 लिले +} 62 भाबंेि +}
23 धामरं्द  } 63 िुनस +}

64 सातिली +}
4 गुहागर 24 गुहागर +} 65 पिलििे   }

25 तळिली +}
26 िाििन्हाळे +} 5 ससधुदुगण
27 आबलोली +} 1 देिगि 1 देिगि +}
28 हेदिी  } 2 पमिबाि +}

3 पशरगाि +}
5 मंिर्गि 29 मंिर्गि +} 4 िािेळ +}

30 म्हाप्रळ +} 5 िािगाि +}
31 देव्हारे  } 6 बाििे   }

6 रत्नापगरी 32 रत्नापगरी +} 2 मालिर् 7 मालिर् +}
33 खेिशी +} 8 अंबेरी +}
34 िािस  } 9 िेंदुर +}

10 आचरे +}
35 जयगि +} 11 मसूरे +}
36 फर्सोि +} 12 श्रािर् +}
37 कोतििे +} 13 िोईि   }
38 मालगंूि +}
39 तरिळ +} 3 साितंिािी 14 साितंिािी +}
40 िाली  } 15 आजगाि +}

16 अंबोली +}
17 बादंा +}
18 मधुरा   }

4 दोिामागण 19 तळकि +}
20 भिेशी   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- नाचर्ी खरीि - 2020

5 ससधुदुगण 162 6 नापशक
5 कर्किली 21 कर्किली +} 6 इगतिूरी 26 घोिी +}

22 िाघािे +} 27 नादंगाि (बु.) +}
23 फोंिा +} 28 िािीिऱ्हे +}
24 तराळे +} 29 धारगाि   }
25 नादंगाि +}
26 सागंिे  } 7 िेठ 30 िेठ +}

31 जोगमोिी   }
6 कुिाळ 27 कुिाळ +}

28 सिगोली +} 32 कोहोर
29 िलिळ +}
30 कििळ +} 7 धुळे
31 कसाल +} 1 साक्री 1 ब्राम्हर्िले +}
32 मार्गाि } 2 सििळनेर +}

3 कुिाशी +}
7 िभैििािी 33 िभैििािी +} 4 उमरिािा +}

34 येिगाि +} 5 दहीिले   }
35 भईुबाििा }

6 नापशक
1 बागलार् 1 बागलार् +}

2 ब्राम्हर्गाि +}
3 पिरगाि +}
4 िागंसौदाने +}
5 जायखेिा +}
6 ताहाराबाद +}
7 मुल्हेर  }

2 कळिर् 8 अभोना +}
9 कनाशी +}

10 दळिि +}
11 मोकभर्गी +}
12 निीबेज  }

3 सुरगार्ा 13 सुरगार्ा +}
14 बाऱ्हे +}
15 मनखेि   }

16 बोरगाि +}
17 उंबरठार्   }

4 त्र्यंबकेश्वर 18 त्र्यंबकेश्वर +}
19 िळंूेजे  }

20 हरसूल

5 सदिोरी 21 उमराळे +}
22 ननाशी   }

23 कोशींबे

6 इगतिूरी 24 इगतिूरी +}
25 ताकेि (बु.)   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- नाचर्ी खरीि - 2020

8 िुरे् 163 8 िुरे्
1 मुळशी 1 िौि +} 4 खेि 28 राजगूरुनगर +}

2 पिरंगुि +} 29 कन्हेरसर +}
3 माले +} 30 िािा +}
4 मुठे +} 31 कुिे (बु.) +}
5 घोिाििे +} 32 किूस +}
6 थेरगाि +} 33 िाईि +}
7 कासरआंबोली +} 34 चाकर् +}
8 कोळिर् +} 35 सििळगाि त.खेि +}
9 मार् +} 36 आळंदी +}

10 सुस +} 37 करंजपिहीरे +}
11 िोमगाि +} 38 ितेाळे }
12 दासिे +}
13 सािरगाि } 5 आंबेगाि 39 घोिेगाि +}

40 आंबेगाि +}
41 कळंब +}

2 भोर 14 भोर +} 42 पनरगुिसर +}
15 अंबाििे +} 43 िारगाि +}
16 बारे बु. +} 44 मंचर }
17 संगमनेर +}
18 पनघूिघर +}
19 नसरािूर +}
20 िळूे +}
21 पककिी +}
22 हर्णस   }

3 िले्हे 23 िले्हे +}
24 सिझर +}
25 आंबािरे् +}
26 िानशेत +}
27 िासली   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- नाचर्ी खरीि - 2020

9 सातारा 164 10 कोल्हािूर
1 जािळी (मेढा) 1 जािळी (मेढा) +} 4 गगनबाििा 20 गगनबाििा +}

2 आनेिािी +} 21 साळिर्   }
3 कुिाळ +}
4 बामर्ोली +} 5 करिीर 22 कसबा बाििा +}
5 केळघर +} 23 पनगि े(बु.) +}
6 करहर  } 24 मुिसशगी +}

25 सागंरुळ +}
2 िािर् 7 िािर् +} 26 पशरोळी दुमाळा +}

8 म्हािशी +} 27 बीि +}
9 हेळिाक +} 28 बालींगे +}

10 मरळी +} 29 हळदी +}
11 मोरगीरी +} 30 इस्िुली +}
12 ढेबेिािी +} 31 करे्री   }
13 चाफळ +}
14 तारळे +} 6 कागल 32 कागल +}
15 मल्हारिेठ +} 33 पसध्दनेली +}
16 तळमािळे +} 34 केनििे +}
17 कुठरे +} 35 कािशी +}
18  येराि +} 36 खिकेिाि +}
19  आििे  } 37 मुरगूि +}

38 बीद्री   }
3 महाबळेश्वर 20 तािोळा +}

21 लामज   } 7 गिसहग्लज 39 गिसहग्लज +}
40 किगाि +}

10 कोल्हािूर 41 दंुिगे +}
1 िन्हाळा 1 िन्हाळा +} 42 हलकर्ी +}

2 िािी रत्नागीरी +} 43 कसबानूल +}
3 कोिोली +} 44 महागाि +}
4 कळे +} 45 नेसरी   }
5 ििळ +}
6 बाजार भोगाि +} 8 भदूरगि 46 गारगोिी +}
7 कोतोली  } 47 सििळगाि +}

48 कुर +}
2 शाहूिािी 8 भिेसगाि +} 49 किगाि +}

9 बाबंििे +} 50 करििािी   }
10 करंजफेर् +}
11 सरुि +} 9 आजरा 51 आजरा +}
12 मलकािूर +} 52 गिसे +}
13 आंबा  } 53 मालीगे्र +}

54 उत्तरु   }
3 राधानगरी 14 राधानगरी +}

15 सरििे +} 10 चंदगि 55 चंदगि +}
16 कसबा तराळे +} 56 नागंर्िािी +}
17 आिळी (बु.) +} 57 मार्गाि +}
18 राशीििे +} 58 कोिाि +}
19 कसबा िाळिे   } 59 तूकेिािी +}

60 हेरे   }

328एकूर् अपधसूपचत मंिळ : 



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 नापशक 165 1 नापशक
1 मालेगाि 1 मालेगाि +} 7 नापशक 38 नापशक +}

2 दाभािी +} 39 देिळाली +}
3 सौदाने  } 40 सशदे   }

4 कौळारे् +} 41 मखमलाबाद +}
5 सायरे् (ब.ु) +} 42 मािसागंिी   }
6 पनमगाि +}
7 कळिािी  } 43 सातिूर +}

44 िाथिी +}
8 झोिगा +} 45 गीरनारे    }
9 करंजगव्हार् +}

10 ििनेर  } 8 त्र्यंबकेश्वर 46 त्र्यंबकेश्वर +}
47 िळंूेजे +}

2 बागलार् 11 बागलार् +} 48 हरसूल   }
12 ब्राम्हर्गाि +}
13 पिरगाि +} 9 सदिोरी 49 सदिोरी +}
14 िागंसौदाने   } 50 मोहािी +}

51 कसबेिर्ी +}
15 नामिूर +} 52 िरखेिा   }
16 जायखेिा +}
17 ताहाराबाद +} 53 उमराळे +}
18 मुल्हेर   } 54 ननाशी +}

55 कोशींबे    }
3 कळिर् 19 कळिर् +}

20 अभोर्ा +} 10 ईगतिूरी 56 ईगतिूरी +}
21 कनाशी +} 57 ताकेि (बा.)   }
22 दळिि +}
23 मोकभर्गी +} 58 घोिी +}
24 निीबेज   } 59 नादंगाि (ब.ु) +}

60 िािीिऱ्हे +}
4 देिळा 25 देिळा +} 61 धारगाि  }

26 लोहनेर +}
27 उमरारे्  } 11 िेठ 62 िेठ +}

63 जोगमोिी +}
5 नादंगाि 28 नादंगाि +} 64 कोहोर   }

29 मनमाि +}
30 पहसिळ (ब.ु)   } 12 पनफाि 65 पनफाि +}

66 चादंोरी +}
31 जातेगाि +} 67 सायखेिा   }
32 िहेेळगाि   }

68 सििळगाि (ब.) +}
6 सुरगर्ा 33 सुरगर्ा +} 69 ओझर +}

34 बोरगाि +} 70 रानिि  }
35 उंबरठार् +}
36 बाऱ्हे +}
37 मनखेि   }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- भईुमूग खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

1 नापशक 166 2 धुळे
12 पनफाि 71 लासलगाि +} 2 साक्री 13 साक्री +}

72 देिगाि +} 14 कासारे +}
73 नादुंर (म.)  } 15 म्हसदी (प्रा.)  }

13 पसन्नर 74 पसन्नर +} 16 दुसाने +}
75 िािी +} 17 पनजामिूर   }
76 देििूर +}
77 शहा  } 18 ब्राम्हर्िले +}

19 सििळनेर   }
78 िािुंली +}
79 दुबेरे +} 20 कुिाशी +}
80 नादुंर सशगोिे  } 21 उमरिािा +}

22 दहीिले   }
14 येिला 81 येिला +}

82 सािरगाि +} 3 पशरिूर 23 पशरिूर +}
83 िािोदा +} 24 बोरािी +}
84 जळगाि (ने.)  } 25 आथे +}

26 जिखेिे   }
85 अंदरसूल +}
86 नगरसूल   } 27 होळनाथें +}

28 थाळनेर +}
15 चादंिि 87 चादंिि +} 29 सागंिी    } 

88 ििनेर भरैि +}
89 ििाळी भोई  } 4 सशदखेिा 30 सशदखेिा +}

31 पचमठारे् +}
90 पदघिद +} 32 शेिाळे    }
91 रायिूर +}
92 दुगाि  } 33 खलारे् +}

34 नरिारे् +}
2 धुळे 35 बेिािद   }
1 धुळे 1 धुळे शहर +}

2 पशरुि +} 36 िर्षी +}
3 बोरकंूि +} 37 दोंिाईचा   }
4 आिी  }

38 पिखरर् +}
5 सोनगीर +} 39 पिरदेल   }
6 नगाि (ब.ु) +}
7 फागरे् +} 3 नंदुरबार
8 मुकिी  } 1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}

2 रनाळे +}
9 धुळे (ग्रा.) +} 3 मािंळ  }

10 कुसूंबा +}
11 नेर (म.) +} 4 खोंिामाळी +}
12 लामकार्ी  } 5 कोरीत   }

6 धानोरा +}
7 आष्िे   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

3 नंदुरबार 167 4 जळगाि
2 निािूर 8 निािूर +} 4 यािल 13 यािल +}

9 निागाि  } 14 भालोद +}
15 बामनोद   }

10 खािंबारा +}
11 सचचिािा +} 16 फैजिूर +}
12 पिसरिािी  } 17 साकली +}

18 पकनगाि   }
3 शहादा 13 शहादा +}

14 मोहीदेतऱ्हा +} 5 रािरे 19 रािरे +}
15 म्हसािद +} 20 खानािूर +}
16 ब्राम्हर्िूरी  } 21 पखरोिा +}

22 सनभोरा (ब.ु)   }
17 सारंगखेिा +}
18 प्रकाशा } 6 मुकताईनगर 23 मुकताईनगर +}

24 अंतुली +}
19 ििाळी +} 25 कुऱ्हा +}
20 आसलोद +} 26 घोिसगाि  }
21 मंदार्ा +}
22 कळसािी  } 7 अमळनेर 27 अमळनेर +}

28 पशरुि +}
4 अक्रार्ी 23 रोशमाल 29 नगाि +}

30 िािोदा  }
24 चलुिद

31 अमळगाि +}
25 खंुिामोिी +} 32 मारिाि +}
26 तोरर्माळ  } 33 भरिस +}

34 िाििे  }
5 अककलकूिा 27 खािर

8 चोििा 35 चोििा +}
28 मोराबंा 36 हातेि +}

37 लासूर  }
4 जळगाि
1 जळगाि 1 जळगाि +} 38 अिािद +}

2 म्हसिि +} 39 धानोरा (प्र.) +}
3 भोकर +} 40 गोरगािले +}
4 सििराळा   } 41 चहािी  }

5 नापशराबाद +} 9 एरंिोल 42 एरंिोल +}
6 आसोदा  } 43 सरगर्गाि +}

44 कासोदा +}
2 भसुािळ 7 कऱ्हे +} 45 उतरार् (गृह)   }

8 िरर्गाि +}
9 सििळगाि (खु.)   } 10 धरर्गाि 46 धरर्गाि +}

47 साळिा +}
3 बोदिि 10 बोदिि +} 48 सोनिि +}

11 नािगाि +} 49 सििरी +}
12 करंजी   } 50 िाळधी +}

51 चादंसर   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

4 जळगाि 168 5 अहमदनगर
11 िारोळा 52 िारोळा +} 2 िारनेर 7 िारनेर +}

53 बहादरिूर +} 8 भाळिर्ी +}
54 शेळिे  } 9 सूिा +}

10 िािेगव्हार् +}
55 तामसिािी +} 11 िाकळी ढोकेश्वर +}
56 चोरिि  } 12 िळशी  }

12 चाळीसगाि 57 चाळीसगाि +} 13 ििपझरे +}
58 खिकी +} 14 पनघोज   }
59 हातले   }

3 जामखेि 15 जामखेि +}
60 मेहुर्बारे +} 16 अरर्गाि +}
61 बहाळ   } 17 खिा +}

18 नान्नज +}
62 तळेगाि +} 19 नायगाि   }
63 पशरसगाि  }

4 शेिगाि 20 शेिगाि +}
13 जामनेर 64 जामनेर +} 21 भातकुिगाि +}

65 नेरी +} 22 ढोरजळगाि (शे.) +}
66 मालदाभािी  } 23 एरंिगािं +}

24 बोधेगाि +}
67 िहूर +} 25 चाििगाि   }
68 शेंदुर्ी +}
69 तोंिािूर  } 5 िाथिी 26 िाथिी +}

27 मापर्कदौंिी +}
70 फत्तेिूर +} 28 करंजी +}
71 िाकिी  } 29 पमरी +}

30 िाकळीमानूर +}
14 िाचोरा 72 िाचोरा +} 31 कोरिगाि   }

73 नागरदेिळा +}
74 गाळर्  } 6 नेिासा 32 नेिासा (खु.) +}

33 नेिासा (ब.ु) +}
75 नादंरा +} 34 सलाबतिूर   }
76 कुऱ्हाि (ब.ु) +}

35 सोनई +}
77 िरखेिी (ब.ु) +} 36 घोिेगाि +}
78 सििळगाि  } 37 ििाळा भरैोबा +}

38 चादंा +}
15 भिगाि 79 कोळगाि +} 39 कुकार्ा   }

80 कजगाि  }
7 राहूरी 40 राहूरी +}

5 अहमदनगर 41 सात्रळ +}
1 नगर 1 जेऊर +} 42 तहाराबाद +}

2 कािूरिािी +} 43 िाबंोरी +}
3 सचचोिी (िा.) +} 44 ब्राम्हर्ी +}
4 सभगार +} 45 देिळाली +}
5 िाळकी +} 46 िाकळीपमयााँ  }
6 रुई छत्तीसी   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

5 अहमदनगर 169 5 अहमदनगर
8 संगमनेर 47 संगमनेर +} 11 राहाता 70 राहाता +}

48 धादंरफळ (ब.ु)   } 71 लोर्ी +}
72 बाभळेश्वर +}

49 घारगाि +} 73 पशिी +}
50 िोळासरे् +} 74 िुर्ताबंा  }
51 साकूर +}
52 सििररे्  } 12 श्रीरामिूर 75 श्रीरामिूर +}

76 बेलािूर +}
53 आश्वी +} 77 िाकळीभान +}
54 पसबलािूर +} 78 उंदीरगाि  }
55 तळेगाि +}
56 सामनािूर  } 13 श्रीगोंदा 79 श्रीगोदा +}

80 िेिगाि +}
9 अकोले 57 अकोले +} 81 मािंिगर् +}

58 समशेरिूर +} 82 कोळगाि +}
59 पिरगािं +} 83 बेलििंी +}
60 राजूर +} 84 देिदैठर् +}
61 साकीरिािी +} 85 काष्िी +}
62 शेंिी  } 86 सचभळा   }

63 कोतूळ +}
64 ब्राम्हर्िािा  }

10 कोिरगाि 65 कोिरगाि +}
66 रिदें +}
67 िोहेगाि +}
68 दहीगाि बोलका +}
69 सुरेगाि   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

6 िुरे् 170 6 िुरे्
1 हिलेी 1 खेिपशिािूर +} 3 भोर 41 भोर +}

2 खिकिासला +} 42 आंबाििे +}
3 कोथरुि +} 43 बारे ब.ु +}
4 सचचिि +} 44 संगमनेर +}
5 कोंढिा +} 45 पनघुिघर +}
6 आंबे बु +} 46 हर्णस   }
7 धायरी +}
8 िोर्जे +} 47 नसरािूर +}
9 खानािुर +} 48 िळूे +}

10 कोंढिधेाििे +} 49 पककिी   }
11 पशिरे् +}
12 पनगिी +} 4 मािळ 50 लोर्ािळा +}
13 देहु   } 51 काला +}

52 खिकाळा +}
14 कळस +} 53 तळेगाि (दा.) +}
15 भोसरी +} 54 काळे कॉलनी +}
16 िाघोली +} 55 पशिरे् +}
17 मोशी +} 56 ििगाि मािळ +}
18 लोर्ीकंद +} 57 कुसगाि +}
19 खरािी   } 58 िाकि ेखु +}

59 िाकि ेबु +}
20 हििसर +} 60 ििेश्वर +}
21 उरुळीकाचंन +} 61 िरंदिािी   }
22 थेऊर +}
23 उरुळीदेिाची +} 5 िले्हा 62 िले्हा +}
24 महंमदिािी +} 63 सिझर +}
25 फुरसुंगी +} 64 आंबािरे् +}
26 आष्िािुर +} 65 िानशेत +}
27 लोर्ीकाळभोर  } 66 िासली  }

2 मुळशी 28 िौि +} 6 खेि 67 राजगुरुनगर +}
29 पिरंगुि +} 68 कन्हेरसर +}
30 माले +} 69 िािा +}
31 मुथे +} 70 कूिे (ब.ु) +}
32 घोिाििे +} 71 करंजपिहीरे   }
33 थेरगाि +}
34 कोळिर् +} 72 किूस +}
35 मार् +} 73 िाईि +}
36 सुस +} 74 ितेाळे  }
37 िोमगाि +}
38 आंबिरे् +} 75 चाकर् +}
39 सािरगाि +} 76 सििळगाि तफे खेि +}
40 दासिे   } 77 आळंदी   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

6 िुरे् 171 7 सोलािूर
7 आंबेगाि 78 घोिेगाि +} 2 द.सोलािूर 6 बोरामर्ी +}

79 आंबेगाि   } 7 मुस्ती +}
8 िळसंग   }

80 कळंब +}
81 मंचर +} 9 मदू्रि +}
82 िारगाि +} 10 सिचरू +}
83 पनरगुिसर  } 11 सनबगी +}

12 होिगी   }
8 पशरुर 84 पशरुर +}

85 राजंर्गाि +} 3 बाशी 13 बाशी +}
86 िाकळी हाजी +} 14 खािंिी +}
87 मलठर् +} 15 आगलगाि +}
88 िाबळ +} 16 िागंरी   }
89 पनमोरे्  }

17 िानगाि +}
90 तळेगाि (ढ.) +} 18 सुिी +}
91 कोरेगाि भीमा +} 19 िरैाग   }
92 न्हािरा +}
93 ििगाि रासाई  } 20 नारी +}

21 उिळे (दु.) +}
9 बारामती 94 बारामती +} 22 गौिगाि   }

95 उंिाििी (केिी.) +}
96 मालेगाि +} 4 अककलकोि 23 अककलकोि +}
97 िर्दरे +} 24 जेऊर +}
98 ििगाि (पन.) +} 25 तििळ +}
99 सूिा +} 26 करजगी   }

100 लोर्ी (भा.) +}
101 मोरगाि +} 27 दुधनी +}
102 कािेिािी +} 28 मैंदगी   }
103 पशरसुफळ +}
104 करंजेिुल  } 29 िाघदरी +}

30 चिळगाि +}
10 िुरंदर 105 सासिि +} 31 पकर्ी   }

106 पभििी +}
107 राजेिािी +} 5 मोहोळ 32 मोहोळ +}
108 जेजूरी +} 33 नारखेि +}
109 कंूभार िळर् +} 34 शेिफळ +}
110 िरींचे +} 35 िेनुर +}
111 िाल्हा +} 36 िाघोली +}
112 पशिरी  } 37 कामती (ब.ु) +}

38 सािळेश्वर +}
7 सोलािूर 39 िाकळी (सी.)   }
1 उ. सोलािूर 1 उ. सोलािूर +}

2 शेळगी +} 6 माळपशरस 40 माळपशरस +}
3 तीऱ्हे +} 41 ईस्लामिूर +}
4 ििाळा +} 42 अकलूज +}
5 मािी  } 43 लिगं +}

44 िळेािूर +}
45 नातेिूते +}
46 सदापशिनगर  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

8 सातारा 172 8 सातारा
1 सातारा 1 सातारा +} 4 कराि 37 सुिने +}

2 खेि +} 38 मसूर +}
3 िये +} 39 किठे +}
4 कण्हेर +} 40 कोिरिे हिलेी +}
5  कोिोली  } 41 सैदािूर   }

6 शेंदे्र +} 42 शेर्ोली +}
7 नागठारे् +} 43 कोळे   }
8 आंबििे  }

44 उंिाळे +}
9 दहीिि +} 45 काले +}

10 िरळी  } 46 मलकािूर   }

11 ििुथ +} 5 कोरेगाि 47 कोरेगाि +}
12 तासगाि +} 48 कूमठे +}
13 अिससगे  } 49 पशरंबे +}

50 रपहमतिूर +}
2 जािळी (मेढा) 14 जािळी (मेढा) +} 51 िाठारपकरोळी   }

15 आनेिािी  }
52 िाठार (स्िे.) +}

16 कुिाळ 53 सििोिे (ब.ु) +}
54 सातारा रोि +}

17 बामनोली +} 55 पकनई  }
18 केळघर +}
19 करहर  } 6 खिाि 56 खिाि +}

57 औध +}
3 िािर् 20 िािर् +} 58 िूसेगाि +}

21 म्हािशी +} 59 बुध  }
22 हेळिाक +}
23 मोरगीरी +} 60 ििूज +}
24  येराि } 61 िूसेसािळी   }

25 मरळी +} 7 मार् 62 दहीििी +}
26 ढेबेिािी +} 63 मलििी +}
27 तळमािले +} 64 गादंिले (ब.ु) +}
28 कुठरे  } 65 कुकििि +}

66 म्हसिि +}
29 तारळे +} 67 मािी +}
30 मल्हारिेठ +} 68 पशगर्ािूर +}
31  चाफळ +} 69  िर +}
32 आििे  } 70  आंधळी  }

4 कराि 33 कराि +} 8 खंिाळा 71 खंिाळा +}
34 उंब्रज +} 72 िठार (ब.ु) +}
35 इंदोली +} 73 पशरिळ +}
36  येळगाि  } 74 लोरं्द  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

8 सातारा 173 9 सागंली
9 िाई 75 िसरर्ी +} 4 िाळिा 32 कासेगाि +}

76 िाचिि +} 33 भात (तादुंळ)िािी +}
77 धोम +} 34 पचकुरिे +}
78 िाई  } 35 ताकारी +}

36 बहे  }
79 भईूज +}
80 ओझरिे +} 5 तासगाि 37 तासगाि +}
81 सूरुर  } 38 पिसािूर +}

39 माजंिे  }
9 सागंली
1 पमरज 1 पमरज +} 40 मरे्राजूरी +}

2 मालगाि +} 41 सािळज +}
3 अरग +} 42 येळािी +}
4 बेळंकी +} 43 िायफळे  }
5 बेिग  }

6 िलुस 44 पभलििी +}
6 किलािूर +} 45 अंकलखोि +}
7 बुधगाि +} 46 िलुस +}
8 क. पिग्रज +} 47 कंूिल   }
9  भोसे +}

10 किठे पिरार्  } 7 किेगाि 48 किेगाि +}
49 शाळगाि +}

2 जत 11 जत +} 50 नेिरी +}
12 िफळािूर +} 51 िागंी +}
13 कंुभारी +} 52 सचचर्ी   }
14 शेगाि  }

8 पशराळा 53 पशराळा +}
15 उमदी +} 54 मागंले +}
16 मािग्याळ +} 55 सागाि +}
17 मुचंिी +} 56 पशरसी   }
18 संख +}
19 पतकोंिी  } 57 चरर् अराळा +}

58 कोकरुि    }
3  खानािुर 20  खानािुर +}

21  करंजे +} 9 किठे महाकंाळ 59 किठे महाकंाळ
22  पििा +}
23  लेंगरे +} 60 कुची +}
24  भाळिर्ी } 61 ढालगाि +}

62 देससग +}
4 िाळिा 25 िाळिा +} 63 सहगर्गाि   }

26 आष्िा +}
27 कोरेगाि  } 10 कोल्हािूर

1 हातकरं्गले 1 हातकरं्गले +}
28 ईस्लामिूर +} 2 कबनूर +}
29 िेठ +} 3 हेले   }
30 कामेरी +}
31 कुरळूि  } 4 हूिरी +}

5 रुई   }

6 ििगाि (िेठ) +}
7 िाठार त. ििगाि   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

10 कोल्हािूर 174 10 कोल्हािूर
2 पशरोळ 8 पशरोळ +} 6 कागल 41 कािशी +}

9 नरससहिािी +} 42 खिकेिािा +}
10 नादंर्ी +} 43 मुरगुि +}
11 जयससगिूर  } 44 पबद्री  }

12 पशरढोर् +} 7 गिसहग्लज 45 गिसहग्लज +}
13 करूदिाि +} 46 किगाि +}
14 दत्तिाि  } 47 दंुिगे   }

3 िन्हाळा 15 िन्हाळा +} 48 हलकर्ी +}
16 िािी रत्नापगरी +} 49 कसबानूल +}
17 कोिोली  } 50 महागाि +}

51 नेसरी  }
18 कळे +}
19 ििळ +} 8 भदुरगढ 52 गारगोिी +}
20 बाजार भोगाि +} 53 सििळगाि +}
21 कोतोली  } 54 कुर  }

4 शाहूिािी 22 भिेसगाि +} 55 किगाि +}
23 बाबंििे +} 56 करििािी  }
24 करंजफेर् +}
25 सरुि +} 9 आजरा 57 आजरा +}
26 आंबा +} 58 गिसे +}
27 मलकािूर  } 59 मापलगे्र  }

5 करिीर 28 कसबा बाििा +} 60 उत्तरू
29 पनगि े(ब.ु) +}
30 मुिसशगी } 10 राधानगरी 61 राधानगरी +}

62 सरििे +}
31 सागंरुळ +} 63 कसबा तारळे +}
32 पशरोली दुमाळा +} 64 आिळी (ब.ु) +}
33 बीि +} 65 राशीििे (ब.ु) +}
34 बालींगे  } 66 कसबा िाळिे }

35 हळदी +} 11 चंदगि 67 चंदगि +}
36 इस्िुली +} 68 नागंनिािी +}
37 कारे्री  } 69 मानगाि +}

70 कोिाि }
6 कागल 38 कागल +}

39 पसध्दनेली +} 71 तूकेिािी +}
40 केनििे   } 72 हेरे }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

175
11 िधा 11 िधा
1 आिी 1 आिी +} 3 आष्िी 10 आष्िी +}

2 िाढोर्ा +} 11 तळेगाि +}
3 खरंगर्ा +} 12 साहूर   }
4 रोहर्ा +}
5 पिरुळ }

2 कारंजा 6 कारंजा +}
7 ठारे्गाि  }

8 सारिािी +}
9 कन्नमिार (ग्रा.)   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- भईुमूग खरीि - 2020

12 नागिूर 176 12 नागिूर
1 कािोल 1 कािोल +} 3 सािनेर 13 सािनेर +}

2 िारिससगा +} 14 िािर् सािगंी +}
3 येनिा   } 15 खािा +}

16 ििेगाि   }
4 मेििाजंरा +}
5 परधोरा +} 17 केळिद
6 कोंढाळी   }

4 कळमेश्वर 18 कळमेश्वर +}
2 नरखेि 7 नरखेि +} 19 धािेिािा   }

8 मोिाि +}
9 सािरगाि   } 20 मोहिा +}

21 तेल कामठी   }
10 पभष्र्रु +}
11 जलालखेिा +}
12 मेंढला   }

732

अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका
1 िुरे् 1 जून्नर

एकूर् अपधसूपचत मंिळ : 

पिक  - भईुमूग                                        तालुकास्तरीय अपधसुचना



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 नापशक 177 2 धुळे
1  पसन्नर 1  पसन्नर +} 1 पशरिूर 1 पशरिूर +}

2 िािी  } 2 बोरािी +}
3 आथे +}

3  देििुर +} 4 जिखेिे }
4  शहा  }

5 थाळनेर +}
5 िािुंली +} 6  होळनाथे +}
6  िुबेरे +} 7 सागंिी }
7  नादुंरसशगोिे   }

2 धुळे 8 धुळे (शहर) +}
2 पनफाि 8 पनफाि +} 9 पशरूि +}

9  चादंोरी  } 10 बोरकंूि +}
11 आिी +}
12 सोनगीर +}

10  सायखेिा 13 नगािं (ब.ु) +}
14 फागरे् +}

11  देिगाि +} 15 मुकिी +}
12 नादुंरमधमेश्वर   } 16 धुळे (ग्रा.) +}

17 कसूंबा +}
13  लासलगाि +} 18 नेर (म.) +}
14  सििळगाि ब +} 19 लामकानी }
15 रानिि +}
16  ओझर } 3 साक्री 20 सििळनेर +}

21 कुिाशी +}
3 कळिर् 17 कळिर् +} 22 दहीिले +}

18 अभोर्ा +} 23 उमरिािा +}
19 कानशी +} 24 ब्राम्हर्िले }
20 दळिि +}
21 मोकभर्गी +} 3 नंदुरबार
22 निीबेज  } 1 शहादा 1 शहादा +}

2 मोहीदेतऱ्हा +}
4 सदिोरी 23 सदिोरी +} 3 म्हसािद +}

24 मोहािी +} 4 ब्राम्हर्िूरी  }
25 कसबेिर्ी +}
26 िरखेिा +} 5 सारंगखेिा +}
27 उमराळे +} 6 प्रकाशा }
28 ननाशी +}
29 कोपशबे  } 7 ििाळी +}

8 आसलोद +}
5 येिला 30 येिला +} 9 मंदार्ा +}

31 सािरगाि +} 10 कळसािी  }
32 िािोदा +}
33 जळगाि (न.) +}
34 अंदरसूल +}
35 नगरसुल  }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

3 नंदुरबार 178 4 जळगाि
2 तळोदा 11 तळोदा +} 3 धरर्गाि 14 धरर्गाि +}

12 बोरद +} 15 साळिा +}
13 प्रताििूर +} 16 सोनिद (ब.ु) +}
14 सोमािल } 17 सिप्री (खु.) +}

18 िाळधी (ब.ु) +}
3 नंदुरबार 15 नंदूरबार  +} 19 चादंसर }

16 रनाळे  +}
17 कोरीि  +} 4 एरंिोल 20 एरंिोल +}
18 आष्िे  +} 21 सरगर्गाि +}
19 धानोरा  +} 22 कासोदा +}
20 मािंळ  } 23 उतरार् (गृह) }

4 निािूर 21 निािूर  +} 5 जामनेर 24 जामनेर +}
22 निागाि  } 25 नेरी +}

26 मालदाभािी +}
23 सचचिािा  +} 27 िहूर +}
24 पिसरिािी  +} 28 शेंदुर्ी +}
25 खािंबारा  } 29 तोंिािूर +}

30 फत्तेिूर +}
5 अक्रार्ी 26 रोर्षमाळ +} 31 िाकिी  }

27 खंुिामोिी }
6 यािल 32 यािल +}

28 चलुिि +} 33 भालोद +}
29 तोरर्माळ  } 34 बामर्ोद +}

35 फैजिूर +}
6 अककलकूिा 30 अककलकूिा +} 36 साकळी +}

31 खािर +} 37 पकनगाि  }
32 मोरंबा }

7 बोदिि 38 बोदिि +}
33 मौलागी +} 39 नािगािं +}
34 िाब +} 40 करंजी }
35 ििफळी }

8 भसुािळ 41 भसुािळ +}
4 जळगाि 42 कुऱ्हे (प्र. न.) +}
1 जळगाि 1 जळगाि +} 43 िरर्गाि +}

2 म्हसािद +} 44 सििळगाि (ब.ु) }
3 भोकर +}
4 सिप्राळा } 5 अहमदनगर
5 नपशराबाद +} 1 कोिरगाि 1 कोिरगाि
6 आसोदा  } 2 रिदें

3 िोहेगाि
2 रािरे 7 रािरे +} 4 दपहगाि बोलका

8 खानािूर +} 5 सुरेगाि
9 पखरोदा +}

10 सनभोरा (ब.ु) } 2 राहाता 6 राहाता

11 ऐनिूर +} 7 लोर्ी +}
12 पखिी +} 8 बाभळेश्वर }
13 सािदा  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

5 अहमदनगर 179 5 अहमदनगर
2 राहाता 9 पशिी +} 8 जामखेि 49 जामखेि +}

10 िुर्ताबंा  } 50 अरर्गािं  }

3 श्रीरामिूर 11 श्रीरामिूर +} 51 खिा +}
12 बेलािूर  } 52 नान्नज +}

53 नायगाि  }
13 िाकळीभान +}
14 उंदीरगाि  } 6 िुरे्

1 जुन्नर 1 जुन्नर +}
4 राहूरी 15 राहूरी +} 2 राजूर +}

16 सात्रळ +} 3 आिताळे +}
17 तहाराबाद +} 4 ओतूर +}
18 िाबंोरी +} 5 मढ }
19 ब्राम्हर्ी  }

6 ििगाि आनंद +}
20 देिळाली +} 7 सदगोरे +}
21 िाकळीपमयााँ  } 8 नारायर्गाि +}

9 िले्हा +}
5 अकोले 22 अकोले +} 10 पनमगाि सािा +}

23 समशेरिूर +} 11 ओझर +}
24 िीरगािं } 12 ििज  }
25 राजूर +}
26 साकीरिािी +} 2 आंबेगाि 13 घोिेगाि +}
27 शेंिी } 14 आंबेगाि +}
28 कोतुळ +} 15 कळंब +}
29 ब्राम्हर्िािा } 16 मंचर +}

17 िारगाि +}
6 नगर 30   जेऊर +} 18 पनरगुिसूर   }

31 कािुरिािी +}
32 सचचोिी िा. +} 7 सोलािूर
33 सभगार +} 1 बाशी 1 बाशी
34 िाळकी +} 2 खािंिी
35 रुई छत्तीसी +} 3 आगलगाि
36 नालेगाि +} 4 िागंरी
37 साििेी +} 5 िानगाि
38 नागािूर +}
39 चास +} 6 सुिी
40 केिगाि  } 7 िरैाग

8 नारी
7 नेिासा 41 नेिासा (खु.) +} 9 उिळे (दु.)

42 नेिासा (ब.ु) +} 10 गौिगाि
43 सलाबतिुर +}
44 सोनई +} 2   मोहोळ 11  नरखेि
45 घोिेगाि +}
46 ििाळा भरैोबा +} 12  सािळेश्वर
47 चादंा +}
48 कुकार्ा  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

8 सातारा 180 8 सातारा
1 सातारा 1 नागठारे् 2 कराि 14 कराि

2 तासगाि 15 उंब्रज
3 अिससगे 16 इंदोली
4 सातारा 17 सुिने
5 खेि 18 मसुर
6 िये
7 कण्हेर 19 किठे
8 शेंदे्र 20 कोििे हिलेी
9  कोिोली 21 सैदािूर

10 अंबििे
11 दहीिि 22 शेर्ोली
12 िरळी 23 कोळे
13 ििुथ 24 उंिाळे

25 काले
26 मलकािूर

27  येळगाि



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

8 सातारा 181 9 सागंली
3 कोरेगािं 28 रपहमतिूर 1 पमरज 6 किलािूर +}

29 पशरंबे 7  भोसे  }
30 िाठरपकरोली
31 पकन्हेई 8 बुधगाि
32 कोरेगाि 9 सागंली
33 कूमठे
34 सातारा रोि 10 क. पिग्रज +}
35 सििोिे (ब.ु) 11 किठे पिरार्  }
36 िाठार (स्िे.)

2 िाळिा 12 कोरेगाि
4 िािर् 37 चाफळ 13 आष्िा

38 तारळे
39 मल्हारिेठ 14 कासेगाि

15 िेठ
5 खिाि 40 खिाि 16  ईस्लामिूर

41 औंध
42 िुसेगािं 17 तादुंळिािी
43 बुध्द 18 पचकूिे
44 ििूज
45 िुसेसािली 19  कामेरी +}
46 मायर्ी 20 कुरळूि  }
47 पनमसोि
48 कातरखिाि 21 ताकारी
49  कलेठोर् 22 बहे

23 िाळिा
6 िाई 50 िसरर्ी

51 िाचिि 3 तासगाि 24 तासगाि
25 पिसािूर

52 धोम 26 माजंिे
53 िाई
54 भईुंज 27 मरे्राजूरी
55 ओझिे 28 सािळज
56 सूरुर

29 येळािी +}
9 सागंली 30 िायफळे  }
1 पमरज 1 पमरज

2 मालगाि 4 पशराळा 31 पशराळा
32 मागंले

3 आरग +} 33 सागािं
4 बेळंकी +} 34 पशरसी
5 बेिग  } 35 चरर् अराळा

36 कोकरुि



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

9 सागंली 182 10 कोल्हािूर
5 खानािूर 37 खानािूर 4 कागल 21 कागल +}

38 करंजे 22 पसध्दनेली +}
39 पििा 23 केनििे +}
40 लेंगरे 24 पबद्री }
41 भाळिर्ी

25 कािशी +}
6 िलुस 42 पभलििी 26 खिकेिािा +}

43 अंकलखोि 27 मुरगुि }
44 िलूस
45 कंूिल 5 गिसहग्लज 28 गिसहग्लज +}

29 किगाि +}
7 किेगाि 46 किेगाि 30 दंुिगे }

47 शाळगाि
48 नेिरी 31 हलकर्ी +}
49 िागंी 32 कसबानुल +}
50 सचचर्ी 33 महागाि +}

34 नेसरी }
8 किठे महाकंाळ 51 किठे महाकंाळ +}

52 कुची +} 6 चंदगि 35 चंदगि +}
53 ढालगािं +} 36 नागनिािी +}
54 देसशग +} 37 मार्गाि +}
55 सहगर्गािं } 38 कोिाि }

10 कोल्हािूर 7 पशरोळ 39 पशरोळ +}
1 हातकर्गले 1 हातकर्गले +} 40 नरससहिािी +}

2 कबनूर +}
3 हेले } 41 नादंर्ी +}

42 जयससगिूर }
4 हुिरी +}
5 रूई } 43 पशरठोर् +}

44 कुरंूदिाि +}
6 ििगाि (िेठ) +} 45 दत्तिाि }
7 िाठार त. ििगािं }

8 भदुरगि 46 गारगोिी +}
2 िन्हाळा 8 िन्हाळा +} 47 सििळगाि +}

9 िािी - रत्नापगरी +} 48 कुर +}
10 कोिोली } 49 किगाि +}

50 करििािी }
3 करिीर 11 कसबा बाििा +}

12 पनगि े(ब.ु) +} 9 आजरा 51 आजरा +}
13 मुिसशगी +} 52 गिसे +}
14 सागंरुळ +} 53 मालीगे्र +}
15 पशरोली दुमाला +} 54 उत्तरु }
16 बीि +}
17 बालींगे } 11  औरंगाबाद

1 औरंगाबाद 1 काचंनिािी +}
18 हळदी +} 2 चौका +}
19 इस्िुली +} 3 हसूणल +}
20 करे्री } 4 पचत्ते सििळगािं +}



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

11  औरंगाबाद 183 11  औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 5 करमाि +} 7 िैठर् 30 िैठर् +}

6 पचकलठार्ा +} 31 सििळिािी (िी) +}
7 लािसािगंी +} 32  ढोरकीन +}
8  उस्मानिुरा +} 33  पबिकीन }
9  भािससगिुरा }

34 नादंर +}
2 सोयगािं 10 सोयगािं +} 35 आिूळ +}

11 सािळदबारा +} 36 िाचोि +}
12 बनोिी } 37  लोहगाि +}

38  पिहामािंिा }
3 कन्नि 13 सचचोली (पल.) +}

14 करंजखेिा } 8 गंगािूर 39 भेंिाळा

4 खुल्ताबाद 15 िरेुळ +} 40  गंगािुर +}
16 सुल्तानिूर +} 41  माजंरी +}
17 बाजार सािगंी } 42  पस.िािगाि +}

43  हसुणल }
5 फुलंब्री 18 फुलंब्री +}

19 पिरबाििा } 44  शेंदुरिादा +}
45  तुकाबाद +}

20 आळंद +} 46  िाळुज +}
21 ििोद बाजार } 47  िोर्गाि }

6 पसल्लोि 22 पसल्लोि +}
23 पनल् लोि +}
24 भरािी +}
25 बोरगािं बाजार }

26 असजठा +}
27 गोळेगाि   }

28 आमठार्ा  +}
29 अंभई   }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

12 जालना 184 12 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन +} 4 घनसािगंी 24 पतथणिुरी +}

2 पसिोरा } 25 कुभारं सििळगाि +}
26 अंतरिाली िेंभी  }

3 धाििा +}
4 अन्िा } 27 राजंर्ी +}

28 जाबं समथण  }
5 सििळगािं (रे)

5 मंठा 29 मंठा
6 हसनाबाद  +} 30 तळर्ी
7 राजूर  +} 31 ढोकसाळ
8 केदारखेि } 32 िागंरी गोसािी

2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद +} 6 अंबि 33 अंबि +}
10 कुभारझरी } 34 धनगर सििरी  }

11 माहोरा +} 35 जामखेि +}
12 िेंभरू्ी } 36 रोपहलागि  }

13 िरुि (ब.ु) 37 ििीगोद्री +}
38 गोंदी +}

3 जालना 14 जालना (ग्रा.) +} 39 सुखािुरी  }
15  जालना शहर +}
16 िाघ्रळु जहासगर } 7 बदनािूर 40 बदनािूर +}

41 रोर्षर्गाि +}
17 रामनगर +} 42 दाभािी }
18 पिरेगािं +}
19 िाचनििगािं } 43 शेलगाि +}

44 बािरे्िागंरी  }
20 नेर +}
21 शेिली } 8 िरतूर 45 िरतूर    +}

46 िािूर      }
4 घनसािगंी 22 घनसािगंी +}

23 रार्ीउचेंगाि } 47 श्रीष्िी

48 आष्िी

49 सातोना (ब.ु)



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

13 लातूर 185 13 लातूर
1 लातूर 1 लातूर 5 पनलंगा 29 पनलंगा

2 बाभळूगािं 30 िानसचचोली
3 हरंगुळ (ब.ु) 31 अबुलगा
4 कासारखेिा 32 पनिूर
5 मुरूि 33 कासारपशरशी
6 तादूंळजा 34 मदनसूरी
7 सचचोली (ब.ु) 35 औरादशहाजनी
8 गातेगाि 36 कासरबालकंुदा
9 कन् हेरी 37 भतुमुगळी

38 हलगरा
2 रेर्ािूर 10 रेर्ािूर

11 िानगािं 6 पशरुर अनंतिाळ 39 पशरुर अनंतिाळ
40 साकोळ

12 िोहरेगाि 41 पहसामाबाद

13 कारेिूर 7 उदगीर 42 उदगीर
43 नागलगाि

14 िळशी 44 हेर
45 देिजणन

3 औसा 15 औसा 46 िाढिर्ा
16 पकनी थोि 47 नळगीर
17 भादा 48 मोघा

49  तोंिार
18 मातोळा
19 बेलकंूि 8 जळकोि 50 जळकोि
20 पकल्लारी 51 घोर्शी
21 लामजना
22 ऊजनी 9 देिर्ी 52 देिर्ी

4 अहमदिूर 23 अहमदिूर 53 बेारोळ
24 खंिाळी 54 िलािंी
25 पशरुरताजबंद
26 हािोळती 10 चाकूर 55 चाकूर
27 पकनगािं
28 आंधोरी 56 नळेगाि



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

13 लातूर 186 14 उस्मानाबाद
10 चाकूर 57 िििळ 7 उमरगा 35 उमरगा

58 झरी (ब.ु) 36 िाळींब
59 शेळगाि 37 नारंगिािी
60 आष्िा 38 मुळज

39 मुरूम
14 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) 8 लोहारा 40 लोहारा

2 उस्मानाबाद (ग्रा.) 41 माकर्ी
3 बेंबळी 42 जेिळी
4 केशेगाि
5 िािोळी 15 नादेंि
6 तेर 1 नादेंि 1 नादेंि (शहर)
7 ढोकी 2 िझीराबाद
8 जागजी 3 नादेंि (ग्रा.)

2 तुळजािूर 9 तुळजािूर 4 तुप्िा
10 सलगरा
11 सािरगाि 5 पिष्र्िूूरी
12 मंगरुळ 6 िसरर्ी
13 ईिकळ
14 जळकोि 7 सलबगािं
15 नळदुगण

8 तरोिा (ब.ु)
3 िरािंा 16 िरािंा

17 आसु 2 अधािूर 9 अधािूर
18  जिळा 10 दाभि

11 माळेगाि
19   अनाळा
20  सोनारी 3 मूदखेि 12 मूदखेि

13 मुगि
4 भमू 21 अंभी 14 बारि

22 मार्केश्वर
23 भमू 4 पबलोली 15 पबलोली
24 िालिि 16 आदमिूर
25 ईि 17 लोहगािं

18 सगरोळी
5 िाशी 26 िाशी 19 कंुिलिािी

27 तेरखेिा
28 िारगािं 5 धमाबाद 20 धमाबाद

21 करखेली
6 कळंब 29 कळंब 22 जारीकोि

30 ईिकूर
31 येरमाळा 6 नायगाि 23 नायगाि
32 मोहा 24 नसी
33 पसरढोर् 25 माजंरम
34 गोसिदिूर 26 बरबिा

27 कंुिुर



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

15 नादेंि 187 15 नादेंि
7 मुखेि 28 मुखेि 12 भोकर 57 भोकर

29 जाबं (ब.ु) 58 पकनी
30 जाहूर 59 मातुळ
31 चािंोळा 60 मोघाळी
32 मुक्रमाबाद
33 बाऱ्हाळी 13 उमरी 61 उमरी
34 येिती 62 गोळेगािं

63 ससधी
8 कंधार 35 कंधार

36 फुलिल 14 देगलूर 64 देगलूर
37 िेठििज 65 खानािूर
38 बारुळ 66 शहािूर
39 कुरूळा 67 मरखेल
40 उस्माननगर 68 मालेगािं (म.)

69 हानेगािं
9 लोहा 41 लोहा

42 माळाकोळी 15 पकनिि 70 पकनिि
43 सोनखेि 71 बोधिी
44 शेििी (बा.) 72 इस्लािूर
45 कलंबर 73 जलधारा
46 कािशी 74 पशिर्ी

75 मािंिी
10 हदगाि 47 हदगाि 76 दहेली

48 तामसा
49 मनाठा 16 माहूर 77 माहूर
50 सििळखेि 78 िाई (बा.)
51 तळर्ी 79 िानोळा
52 पनिघा (बा.) 80 ससदखेि
53 आष्िी

11 पहमायतनगर 54 पहमायतनगर
55 जिळगाि
56 पशरसम (ब.ु)



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

16 िरभर्ी 188 16 िरभर्ी
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी 4 िालम 20 बनिस

2 िेिगाि 21 रािराजूर
3 जाबं 22 िेठपशिर्ी
4 झरी

5 िाथरी 23 िाथरी
5 सशगर्ािूर 24 बाभळगािं
6 िाकळी कंुभकर्ण

25 हदगािं (ब.ु)
7 दैठार्ा 26 कासािूरी
8 सिगळी

6 मानित 27 मानित
2 गंगाखेि 9 गंगाखेि 28 केकरजिळा

10 महतिूरी
11 माखर्ी 29 कोल्हा

30  तािबोरगाि  
12 रार्ीसािरगािं 31 रामिूरी बु
13 सििळदरी

7 सजतूर 32 सजतूर
3 सोनिेठ 14 सोनिेठ 33 सागंिी (म्हा.)

34 बामर्ी (ब.ु)
15 आिळगाि 35 आिगाि (ब.ु)
16 ििगाि 36 बोरी
17  शेळगाि म.

37 चारठार्ा
4 िालम 18 िालम 38 दूधगाि 

19 चािोरी 39  िाघी धा.



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

16 िरभर्ी 189 17 सहगोली
8 िुर्ा 40 िुर्ा 5 बसमत 24 बसमत

41 कािलगाि 25 अंबा
26 हयातनगर

42 तािकळस 27 पगरगािं
43 पलमला 28 हििा
44 कातनेश्वर 29 िेंभरू्ी
45 चिुािा 30 कुरंुदा

9 सेलु 46 सेलु 18 बुलिार्ा
47 देऊळगाि घाि 1 जळगािं 1 जळगािं
48 िालुर 2 आसलगािं
49 कुििा 3 िीं. काळे

4 जामोद
50 पचखलठार्ा (ब.ु) 5 ििसशगी
51 मोरेगाि 

2 संग्रामिूर 6 संग्रामिूर
17 सहगोली 7 िातुिा
1 सहगोली 1 सहगोली 8 किठळ

2 खंबाळा 9 सोनाळा
10 बािनबीर

3 नसी
4 बासंबा 3 पचखली 11 पचखली
5 पदग्रस कराळे
6 माळपहिरा 12 हातर्ी
7 पसरसम (ब.ु)

13 एकलारा
2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.)

14 अमिािूर
9 येहळेगाि 15 िेठ

10 जिळा (बा.) 16 उंद्री
17 धोिि

11 साळर्ा
18 मेरा (खु.)

3 सेनगाि 12 सेनगाि 19 शेलगाि आिोळ

13 गोरेगाि 20 कोलारा
21 चादंई

14 आजेगािं
15 िान कन्हेरगािं 4 बुलिार्ा 22 बुलिार्ा

23 साखळी (ब.ु)
16 साखरा 24 िािळी
17 हििा 25 देऊळघाि

26 धाि
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी 27 म्हसला (ब.ु)

19 िाकोिी 28 रायिूर
20 नादंािूर

21 आ. बाळािूर

22 िोंगरकिा
23 िारंगा फािा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

18 बुलिार्ा 190 18 बुलिार्ा
5 देऊळगाि (रा.) 29 देऊळगाि (रा.) 10 मलकािूर 63 मलकािूर

30 मेहूर्ा (रा.) 64 धरर्गािं
31 तुळजािूर 65 नरिले
32 देऊळगाि माळी 66 दाताळा
33 अंधेरा 67 जाभंळूधाबा

6 ससदखेि राजा 34 ससदखेि राजा 11 मोताळा 68 मोताळा
35 पकनगाि (रा.) 69 बोराखेिी
36 सोनोशी 70 शेलािूर (ब.ु)

71 पिप्री गिळी
37 साखरखेिा 72 सििळगािं देिी

73 धामर्गाि बढे
38 दुसरबीि 74 रोपहनखेि
39 मलकािूर िागंरा
40 शेंदुजणन 12 नादुंरा (ब.ु) 75 नादुंरा (ब.ु)

7 लोर्ार 41 लोर्ार 76 शेंबा

42 पिििी 77 पनमगािं
43 पहरिि

78 ििनेर
44 सुलतानिूर

79 महालंुगी
45 बीबी
46 अंजनी (खु.) 80 चादुंर पबस्िा

8 खामगािं 47 खामगािं 13 मेहकर 81 मेहकर
48 आिार 82 पहिरा आश्रम
49 अिाळी 83 देऊळगाि माळी
50 काळेगाि 84 अंजनी (ब.ु)
51 पहिरखेि 85 िोनगाि
52 िझर 86 शेिगािं (दे.)
53 सििळगािं (ग्रा.) 87 लोर्ी गिळी
54 िारखेि 88 जानेफळ

89 नायगाि दत्तिूर
55 अिगािं 90 िरििं
56 िळसी (ब.ु)
57 लाखर्िािा 19 अकोला

1 अकोि 1 अकोि
9 शेगािं 58 शेगािं 2 मंुिगाि

3 िर्ज
59 मर्सगाि 4 चोहोट्टा

5 कुिासा
60 मािरगाि 6 आसेगािं बाजार

7 उमरा
61 जलंब 8 अकोलखेि
62 जिळा (ब.ु)



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

19 अकोला 191 19 अकोला
2 तेल्हारा 9 तेल्हारा 7 अकोला 48 पशिर्ी

10 मालेगाि बाजार 49 िळशी (ब.ु)
11 पहिरखेि 50 सागंळूद
12 आिगाि (ब.ु) 51 कुरर्खेि
13 िाथिी 52 कौलखेि
14 िंचगव्हार्

20 िाशीम
3 बाळािूर 15 बाळािूर 1 परसोि 1 परसोि

16 िारस 2 कौठा (खू.)
17 व्याळा 3 भरजहााँगीर
18 िािेगाि 4 मोि
19 उरळ 5 िाकद
20 सनबा 6 परठद
21 हातरुर् 7 गोिधणन

8 केनिि
4 िातुर 22 िातूर

23 बाभळूगाि 2 मालेगािं 9 मालेगािं
10 करंजी

24 आलेगाि 11 पशरिूर
12 मेिशी

25 चान्नी 13 मंुगळा
26 सस्ती 14 चािंस

15 पकन्हीराजा
16 जऊळका

5 बार्शशिाकळी 27 बाशीिाकळी
28 महान 3 मंगळूरिीर 17 मंगळूरिीर
29 राजंदा 18 सेलू बाजार
30 धाबा 19 िािी ताि
31 सिजर 20 आसेगाि
32 खेिा (ब.ु) 21 धानोरा (खु.)

22 िोिी
6 मुतीजािूर 33 मुतीजािूर 23 किठळ

34 हातगाि
35 सनबा 4 मानोरा 24 मानोरा
36 माना 25 उमरी (ब.ु)
37 सेलू बाजार 26 इंझोरी
38 लाखिूरी
39 करुम 27 कुििा
40 जामठी

28 शेंदुजणना
7 अकोला 41 अकोला

42 घुसर 29 पगरोली
43 दहीहािंा
44 कािशी 5 कारंजा 30 कारंजा
45 उगिा 31 िोहा
46 आगर 32 धनज (ब.ु)
47 बोरगाि मंजु 33 पहिरा लाहे



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

20 िाशीम 192 21 अमरािती
5 कारंजा 34 उंबिा (बा.) 5 नादंगाि (ख.) 29 पशिर्ी

35 येिता 30 लोर्ी
36 खेिा (ब.ु) 31 माहूलीचोर
37 कामरगाि 32 दाभा

6 िापशम 38 िापशम 6 चादुंर रेल्िे 33 चादुंर रेल्िे
39 िािी िाकमोर 34 आमला पिश्वेश्वर
40 िािी आसरा 35 घुईखेि
41 कोंिाळा झाबंरे 36 िळसखेि
42 अनससग 37 सातेफळ
43 िारला
44 नागठार्ा 7 धामर्गािं  (रेल्ि)े 38 धामर्गािं (रेल्ि)े
45 केकत उमरा 39 दत्तािुर
46 राजगाि 40 भातकुली

41 सचचोली
21 अमरािती 42 तळेगाि (द.)
1 धारर्ी 1 धारर्ी 43 मंगरूळ (द.)

2 धूळघाि 44 अंजनपशगी
3 हरीसाल
4 सािलीखेिा 8 पतिसा 45 पतिसा
5  साद्रािािी 46 िरखेि

47 मोझरी
2 पचखलदरा 6 पचखलदरा 48 ि-हा

7 सेमािोह 49 कू-हा
8 िेंभरूसोिा
9 चरु्ी 9 मोशी 50 मोशी

51 नेर (सिगळाई)
3 अमरािती 10 अमरािती 52 पशरखेि

11 ििाळी 53 धामर्गािं
12 बिनेरा 54 अंबािा
13 िलगाि 55 परध्दिूर
14 निसारी 56 पहिरखेि
15 पशराळा
16 नादंगाि िेठ 10 िरुि 57 िरुि
17 माहूली जहााँ 58 बेनोिा
18 ििरगाि 59 लोर्ी

60 िुसला
4 भातकूली 19 भातकुली 61 शेंदुणजना घाि

20 आसरा 62 राजूरबाजार
21 सनभा 63 िाठोिा
22 आष्िी
23 िुर्ा नगर 11 दयािूर 64 दयािूर
24 खोलािूर 65 पथलोरी

66 मंिल रामतीथण
5 नादंगाि (ख.) 25 नादंगाि (ख.) 67 खल्लार

26 धानोरा गूरि 68 दारािूर
27 िािळ 69 ििनेर  गागयी
28 मंगरुळ चव्हाळा 70 सामदा

71 येिदा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

21 अमरािती 193 22 यितमाळ
12 अंजनगािं 72 पिपहगािं 3 कळंब 18 मेिीखेिा

73 अंजनगािं (सु.) 19 जोिमोहा
20 सािरगाि

74 सातेगाि 21 सििळगाि (र.)
75 भिंारज

4 दारव्हा 22 दारव्हा
76 कािूस तळर्ी 23 बोरी (खु.)
77 कोकिा 24 महागािं

25 लािखेि
13 अचलिूर 78 अचलिूर 26 पचखली

79 िरतिािा 27 लोही
80 रासेगाि 28 मागंपकन्ही
81 असदिूर
82 िथ्रोि 5 पदग्रस 29 पदग्रस
83 िरसािूर 30 पतिरी

31 कलगािं
14 चादुंर बाजार 84 चादुंर बाजार 32 तुि िाकळी

85 बेलेारा 33 ससगद
86 तळेगाि मोहना
87 आसेगाि 6 आर्ी 34 आर्ी
88 पशरजगाि कसबा 35 लोर्बेहळ
89 करजगाि 36 अंजनखेि
90 ब्राम्हर्िािा 37 जिळा

38 बोरगािं
22 यितमाळ 39 स. सािळी
1 यितमाळ 1 यितमाळ

2 कािराने 7 नेर 40 नेर
41 पशरजगािं

3 पहिरी 42 मोझर
4 अजूणना 43 मापर्किािा

44 ििफळी
5 येळाबारा 45 मालखेि
6 सािरगि
7 कोळंबी 8 िुसद 46 िुसद
8 अकोला (बा.) 47 िरूि
9 लोहारा 48 शेंबाळसििरी

10 मोहा 49 गोळ (खुदण.)
50 बोरी खु.

2 बाभळुगाि 11 बाभळुगाि 51 जाबंबाजार
12 िनेी 52 ब्राम्हर्गािं
13 घारफळ 53 खंिाळा
14 िहूर 54 बेलेारा( खु.)
15 सािर

9 उमरखेि 55 उमरखेि
3 कळंब 16 कळंब 56 मुळािा

17 कोठा 57 कुििी
58 पििूळ
59 पबिरगाि
60 दरािी



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

22 यितमाळ 194 22 यितमाळ
9 उमरखेि 61 सनगर्रू 16 राळेगािं 104 राळेगािं

62 ढार्की 105 झािगाि
63 चातारी 106 िरध

107 िाढोर्ा (बा.)
10 महागाि 64 महागाि 108 धानोरा

65 फूलसािगंी 109 ििकी
66 कासोळा 110 पकन्ही (ज.)
67 मोरथ
68 गंुज 23 िधा
69 पहिरा 1 आिी 1 आिी
70 काळी (दौ.) 2 खरागंर्ा

3 िाढोर्ा
11 िर्ी 71 िर्ी 4 रोहना

72 राजूर 5 पिरूळ
73 भालर 6 िाठोिा
74 गरे्शिूर
75 रासा 2 कारंजा 7 कारंजा
76 कायर 8 ठारे्गाि
77 सशदोला 9 सारिािी
78 पशरिूर 10 कन्हमिार (ग्रा.)
79 िूनिि

3 आष्िी 11 आष्िी
12 मारेगाि 80 मारेगाि 12 तळेगािं

81 मािी 13 साहूर
82 िनोजा
83 कंुभा 4 िधा 14 िधा
84 जळका (बोिोर्ी) 15 सेिाग्राम

16 तळेगािं (िा.)
13 झरी जामर्ी 85 झरी जामर्ी 17 िायगािं

86 माथाजूणन 18 आंजी
87 पशबला 19 िायफळ
88 खिकिोह 20 सालोि (ही.)
89 मुकूिबन

5 सेलू 21 सेलू
14 केळािूर 90 िाढंरकििा 22 केळझर

91 िहािळ 23 ससदी
92 चालबिी 24 सहगर्ी
93 रंुजा 25 झिशी
94 करंजी
95 िािर्बोरी 6 देिळी 26 देिळी
96 केळािूर 27 अदोरी

28 पगरोली
15 घािंजी 97 घािंजी 29 िूलगाि

98 िारिा 30 पिजय गोिाल
99 कूली 31 सभिी

100 साखरा
101 पशिर्ी 7 सहगर्घाि 32 सहगर्घाि
102 घोिी 33 िाघोली
103 पशरोळी 34 सािली



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

23 िधा 195 24 नागिूर
7 सहगर्घाि 35 अल्लीिूर 5 कािोल 25 मेििाजंरा

36 पसरजगाि 26 परधोरा
37 कानगाि 27 कोंढाळी
38 ििनेर
39 िोहर्ा 6 नरखेि 28 नरखेि

29 मोिाि
8 समुद्रिूर 40 समुद्रिूर 30 सािरगािं

41 पगरि 31 पभष्र्रु
42 मािंगाि 32 जलालखेिा
43 काढंळी 33 मेंढला

44 िायगाि (गों.) 7 सािनेर 34 सािनेर
45 नंदोरी 35 िािर्सािगंी
46 जाम 36 केळिद
47 कोरा 37 खािा

38 ििेगािं
24 नागिूर
1  नागिुर 1  िािी 8 कळमेश्वर 39 कळमेश्वर

40 धािेिािा
2  खािरी रेल्िे
3  सोनेगािलोधी 41 मोहिा
4  बोरी 42 तेलकामठी
5  गोधर्ी
6  िािी 9 उमरेि 43 उमरेि
7  हुिकेश्वर 44 हेिती

45 िाचगािं
2 कामठी 8 कामठी 46 बेला

9 कोरािी 47 पससी
48 मकरधोकिा

10 ििोदा
11 पदघोरी 10 पभिािूर 49 पभिािूर

50 कारगाि
3 सहगर्ा 12 सहगर्ा 51 मालेिािा

13 िानािोंगरी 52 नादं

14 कन्होलीबारा 11 कुही 53 कुही
15 अिेगाि 54 राजोला

55 पततूर
16 गूमगाि 56 िलेतूर
17 िाकळघाि 57 माढंळ

58 िचखेिी
4 िारपशिर्ी 18 िारपशिर्ी

19 निगेािं खैरी 12 रामिेक 59 रामिेक
20 कन्हान 60 नगरधन
21 आमिी 61 मुसेिािी

5 कािोल 22 कािोल 62 देिलािार
23 िारिससगा
24 येनिा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

24 नागिूर 196 26 चंद्रिूर
13 मौदा 63 मौदा 4 िोभरू्ा 7 िोभरू्ा

64 धानला
65 खात 5 िरोरा 8 िरोरा
66 कोदामेंढी 9 माढंळी
67 पनमखेिा 10 पचखली
68 चाचेर

11 िेंभिुा
25 भिंारा 12 खाबंािा
1 भिंारा 1 भिंारा +} 13 शेगाि

2 बेला +}
3 शहािूर +} 6 भद्रािती 14 भद्रािती
4 धारगाि +} 15 घोििेठ
5 खमारी +} 16 चंदनखेिा
6 िहेला +} 17 मुधोली
7  खोकराला } 18 मागंली रै

19 नंदोरी
2 मोहािी 8 मोहािी +} 7 पचमूर 20 पचमूर

9 िरठी +} 21 मासळ (ब.ु)
10 आंधळगाि +} 22 खिसंगी
11 कादं्री +} 23 नेरी
12 कन्हाळगाि +}
13 करिी +} 24 पभसी
14  िालोरा } 25 जाभंळुघाि

26 शंकरिूर
3 ििनी 15 ििनी +}

16 आमगाि +} 8 राजूरा 27 राजूरा
17 आसगाि +}
18 अियाळ +} 28 पिरूर (स्िे.)
19 कोंढा +}
20 सचचाळा +} 9 कोरिर्ा 29 गिचादूंर
21  सािरला }

30 कोरिर्ा
4 लाखंदुर 22 लाखंदुर

23 पिरली (ब.ु) 10 पजिती 31 पजिती
24 बारव्हा 32 िािर्
25 मासळ
26  भागिा 11  मुल 33  मुल +}

34 पचखली +}
26 चंद्रिूर 35  बेंबाळ }
1  चंद्रिुर 1  चंद्रिुर

12  ब्रमहिुरी 36  ब्रम्हिुरी +}
2  घुग्गस 37  चैागार् +}

38  अ. निरगाि +}
3  िािोळी 39  गोगलिािी +}

40  मेंढकी }
2 बल्लारिूर 4 बल्लारिूर

13  सािली 41  सािली +}
3 गोंिसििरी 5 गोंिसििरी 42  िाथ्री +}

43  व्यहाि खु }
6 धाबा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- सोयाबीन खरीि - 2020

26 चंद्रिूर 197 27 गिपचरोली
14  नागभीि 44  नागभीि +} 1 मुलचेरा 1 मुलचेरा

45  पमिाळा +}
46  तळोधी बाळािुर } 2  पसरोंचा 2  बामर्ी

1322

अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका
1  नापशक 1  चादंिि 6  सोलािुर 1  उत्तर सोलािुर

2  नापशक 2  दपिर् सोलािुर

3  बागलार् 3  अककलकोि

2  धुळे 1 सशदखेिा 7  सातारा 1 जािळीमेढा

3 जळगाि 1  अमळनेर 8  औरंगाबाद 1  िजैािुर

2  मुकताईनगर 9  गिपचरोली 1  अहेरी

4  अहमदनगर 1  िाथिी

5  िुरे् 1  इंदािुर

2  खेि

3 बारामती 

4 मािळ
17

पिक-सोयाबीन                                             तालुकास्तरीय अपधसुचना

 एकुर् अपधसुपचत मंिळ :

एकूर् अपधसूपचत  तालुके : 



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र मंिळ
1 धुळे 198 2 जळगाि
1 पशरिूर 1 पशरिूर +} 5 रािरे 20 रािरे +}

2 बोरािी +} 21 खानािूर +}
3 आथे +} 22 पखरोदा +}
4 जिखेिे  } 23 सनभोरा (ब.ु) +}

24 पखिी +}
5 होळनाथे +} 25 ऐनिूर +}
6 थाळनेर +} 26 सािदा }
7 सागंिी  }

6 मुकताईनगर 27 मुकताईनगर +}
2 सशदखेिा 8 सशदखेिा +} 28 अंतुली +}

9 पचमठारे् +} 29 कुऱ्हा +}
10 शेिाळे +} 30 घोिसगाि  }
11 खलारे्  }

7 अमळनेर 31 अमळनेर +}
12 नरिारे् +} 32 पशरुि +}
13 बेिािद +} 33 नगाि  }
14 िर्षी  }

34 िातोंिा
15 दोंिाईचा +}
16 पिखरर् +} 35 अमळगाि
17 पिरदेल  }

36 मारिाि
2 जळगाि
1 जळगाि 1 जळगाि +} 37 भरिस +}

2 म्हसािद +} 38 िाििे  }
3 भोकर +}
4 सििराळा +} 8 चोििा 39 चोििा +}
5 आसोदा  } 40 लासूर +}

41 अिािद +}
6 नपसराबाद 42 धानोरा (प्रा.)  }

2 भसुािळ 7 भसुािळ +} 43 हातेि
8 कुऱ्हे +}
9 िरर्गाि +} 44 गोरगािले +}

10 सििळगाि (ख.) } 45 चहािी }

3 बोदिि 11 बोदिि +} 9 एरंिोल 46 एरंिोल +}
12 नािगाि +} 47 सरगर्गाि }
13 करंजी  }

48 कासोदा +}
4 यािल 14 यािल +} 49 उतरार् (गृह) }

15 भालोद +}
16 बामनोद +}
17 फैजिूर +}
18 साकळी +}
19 पकनगाि  }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- तीळ खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र मंिळ
पिक- तीळ खरीि - 2020

2 जळगाि 199 2 जळगाि
10 धरर्गाि 50 धरर्गाि +} 13 जामनेर 71 िहूर

51 साळिा +}
52 सोनिद +} 72 शेंदुर्ी +}
53 सििरी +} 73 तोंिािूर +}
54 िाळधी +} 74 फत्तेिूर +}
55 चादंसर  } 75 िाकिी  }

11 िारोळा 56 िारोळा +} 14 िाचोरा 76 िाचोरा +}
57 बहादरिूर +} 77 नगरदेिळा  }
58 शेळािे  }

78 गाळर्
59 तामसिािी +}
60 चोरिि  } 79 नादंरा

12 चाळीसगाि 61 चाळीसगाि +} 80 कुऱ्हाि (ब.ु) +}
62 खिकी +} 81 िरखेिी (ब.ु)  }
63 हातले +}
64 मेहूर्बारे +} 82 सििळगाि
65 बहाळ +}
66 तळेगाि +} 15 भिगाि 83 भिगाि +}
67 पशरसगाि  } 84 आमदिे +}

85 कोळगाि +}
13 जामनेर 68 जामनेर 86 कजगाि  }

69 नेरी

70 मालदाभािी

103एकूर् अपधसूपचत मंिळ :



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 नापशक 200 1 नापशक
1 कळिर् 1 अभाेर्ा +} 4 सदिोरी 18 उमराळे +}

2 कनाशी +} 19 ननाशी +}
3 दळिि +} 20 कोसशबे  }
4 मोकभर्गी +}
5 निीबेज } 5 ईगतिूरी 21 इगतिूरी +}

22 ताकेि (ब.ु)  }
2 सुरगार्ा 6 सुरगार्ा +}

7 बाऱ्हे +} 23 घोिी +}
8 मनखेि  } 24 नादंगािं (ब.ु) +}

25 िािीिऱ्हे +}
9 बोरगाि +} 26 धारगाि }

10 उंबरठार्  }
6 िेठ 27 िेठ +}

3 त्र्यंबकेश्वर 11 त्र्यंबकेश्वर +} 28 जोगमोिी  }
12 िळंूेजे +}
13 हरसूल } 29 कोहोर

4 सदिोरी 14 सदिोरी +}
15 मोहािी +}
16 कसबेिर्ी +}
17 िरखेिा  }

29

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- कारळे खरीि - 2020

एकूर् अपधसूपचत मंिळ :



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 नापशक 201 1 नापशक
1 मालेगािं 1 मालेगािं  +} 7 त्र्यंबकेश्वर 41 त्र्यंबकेश्वर  +}

2 दाभािी  +} 42 िळंूेजे  }
3 सौंदारे्  +}
4 कौळाने  +} 8 सदिोरी 43 सदिोरी  +}
5 पनमगाि  +} 44 मोहािी  +}
6 सायने (ब.ु)  +} 45 कसबेिनी  +}
7 कळिािी  +} 46 िरखेि  +}
8 झोिगा  +} 47 उमराळे  +}
9 करंजगव्हार्  +} 48 ननाशी  +}

10 ििनेर  } 49 कोसशबे  }

2 बागलार् 11 बागलार् (सिार्ा)  +} 9 पनफाि 50 पनफाि  +}
12 बाम्हर्गािं  +} 51 चादंोरी  +}
13 पिरगािं  +} 52 सायखेिा  +}
14 िागंसौदारे्  +} 53 सििळगािं (ब.)  +}
15 नामिूर  +} 54 ओझर  +}
16 जायखेिा  +} 55 रानिि  +}
17 ताहाराबाद  +} 56 लासलगािं  +}
18 मुल्हेर  } 57 देिगािं  +}

58 नादुंर (म.)  }
3 कळिर् 19 कळिर्  +}

20 अभोर्ा  +} 10 पसन्नर 59 पसन्नर  +}
21 कनाशी  +} 60 िािी  +}
22 दळिि  +} 61 देििूर  +}
23 मोकभर्गी  +} 62 शहा  +}
24 निीबेज  } 63 िािुंली  +}

64 िुबेरे  +}
4 देिळा 25 देिळा  +} 65 नादुंर (सशगोिे)  }

26 लोहरे्र  +}
27 उमरारे्  } 11 येिला 66 येिला  +}

67 सािरगािं  +}
5 नादंगािं 28 नादंगािं  +} 68 िािोदा  +}

29 मनमाि  +} 69 जळगािं (न.)  +}
30 पहसिळ (ब.ु)  +} 70 अंदरसुल  +}
31 जातेगािं  +} 71 नगरसुल  }
32 िहेेळगाि  }

12 चादंिि 72 चादंिि  +}
6 नापशक 33 नापशक  +} 73 ििनेर भरैि  +}

34 देिळाली  +} 74 ििाळी (भो.)  +}
35 सशदे  +} 75 पदधिद  +}
36 मािसागंिी  +} 76 रायिूर  +}
37 मखमलाबाद  +} 77 दुगाि  }
38 सातिूर  +}
39 िाथिी  +}
40 पगरर्ारे  }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक - मुग खरीि - 2020
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2 धुळे 202 3 नंदुरबार
1 पशरिूर 1 पशरिूर 3 शहादा 16 ब्राम्हर्िुरी

2 बोरािी 17 सारंगखेिा

3 अथे  +} 18 प्रकाशा
4 जिखेिे  }

19 ििाळी
5 होळनाथे

20 असलोद  +}
6 थाळनेर 21 मंदार्ा  }

7 सागंिी 22 कलसािी

2 सशदखेिा 8 सशदखेिा 4 तळोदा 23 तळोदा  +}
24 बोरद  +}

9 पचमठार्ा  +} 25 प्रताििूर  +}
10 शेिाळे  } 26 सोमािल (ब.ु)  }

11 खलारे् 5 अककलकुिा 27 अककलकुिा +}
12 नरिारे् 28 खािर  }
13 बेिािद
14 िर्षी 4 जळगािं
15 दोंिाईचा 1 जळगािं 1 जळगािं  +}
16 पिखरर् 2 म्हसािद  +}
17 पिरदेल 3 भोकर  +}

4 सिप्राळा  +}
3 नंदूरबार 5 नपशराबाद  }
1 नंदूरबार 1 नंदुरबार  +}

2 खोंिामळी  +} 6 असोदा
3 कोरीि  }

2 भसुािळ 7 भसुािळ  +}
4 रनाळे  +} 8 कुऱ्हे  }
5 मािंळ  }

9 िरर्गािं  +}
6 धानोरा 10 सििळगािं (खु.)  }
7 आष्िे

3 बोदिि 11 बोदिि  +}
2 निािूर 8 निािूर  +} 12 निगािं  +}

9 निागािं  +} 13 करंजी  }
10 सचचिािा  }

4 यािल 14 यािल
11 खािंबारा
12 पिसरिािी 15 भालोद  +}

16 बामर्ोद  +}
3 शहादा 13 शहादा  +} 17 फैजिूर  +}

14 मोपहदे (त.)  } 18 साकळी  }

15 म्हसािद
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4 जळगािं 203 4 जळगािं
4 यािल 19 पकनगािं 9 एरंिोल 49 उतरार् गृह

5 रािरे 20 रािरे 10 धरर्गािं 50 धरर्गािं  +}
51 साळिा  +}

21 खानािूर  +} 52 सोनिद  }
22 पखरोदा  +}
23 सनभोरा (ब.ु)  } 53 सििरी (ब.ु)  +}

54 िाळधी  +}
24 पखिी  +} 55 चादंसर  }
25 ऐनिूर  +}
26 सािदा  } 11 िारोळा 56 िारोळा  +}

57 बहादरिूर  +}
6 मुकताईनगर 27 मुकताईनगर 58 शेळािे  }

28 अंतुली  +} 59 तामसिािी  +}
29 कु-हा  +} 60 चोरिि  }
30 घोिसगािं  }

12 चाळीसगािं 61 चाळीसगािं  +}
7 अंमळनेर 31 अंमळनेर  +} 62 खिकी  +}

32 पशरुि  +} 63 मेहूर्बारे  +}
33 नगाि  } 64  हातले  }

34 िातोंिा 65 बहाळ  +}
66 तळेगािं  +}

35 अंमळगािं 67  पशरसगाि  }

36 मारिि 13 जामनेर 68 जामनेर  +}
69 नेरी  +}

37 भरिस  +} 70 िहुर  +}
38 िाििे  } 71  मालदाभािी  }

8 चोििा 39 चोििा 72 शेंदुरर्ी  +}
73 तोंिािूर  +}

40 हातेि 74 फत्तेिूर  +}
75 िाकिी  }

41 लासूर
14 िाचोरा 76 िाचोरा  +}

42 अिािद  +} 77 नगरदेिळा  +}
43 धानोरा (प्रा.)  } 78 गाळर्  +}

79 सििळगािं  }
44 गोरगािले
45 चहािी 80 नादं्रा  +}

81 कुऱ्हाि (ब.ु)  +}
9 एरंिोल 46 एरंिोल  +} 82 िरखेिी (ब.ु)  }

47 सरगर्गािं  }
15 भिगािं 83 भिगािं  +}

48 कासोदा 84 आमदिे  +}
85 कोळगािं  +}
86 कजगािं  }
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5 अहमदनगर 204 5 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर  +} 6 शेिगािं 38 शेिगािं  +}

2 कािूरिािी  } 39 भातकुिगािं  +}
40 ढोर जळगािं (शे.)  +}

3 सचचोिी (िा.)  +} 41 एरंिगािं  +}
4 सभगार  } 42 बोधेगािं  +}

43 चाििगािं  }
5 िाळकी  +}
6 रुई छपत्तसी  } 7 िाथिी 44 िाथिी  +}

45 मापनकदौंिी  }
7 नालेगािं  +}
8 साििेी  +} 46 करंजी  +}
9 नागािूर  } 47 पमरी  +}

48 िाकळीमानुर  +}
10 चास  +} 49 कोरिगािं  }
11 केिगाि  }

8 संगमनेर 50 संगमनेर  +}
2 िारनेर 12 िारनेर  +} 51 धादंरफळ (ब.ु)  +}

13 भाळिर्ी  } 52 घारगािं  +}
53 िोळासरे्  +}

14 सुिा  +} 54 साकुर  +}
15 िािेगव्हार्  } 55 सििररे्  }

16 िाकळी (ढोकेश्वर)  +} 56 आश्वी  +}
17 िळशी  } 57 पशबलािुर  +}

58 तळेगािं  +}
18 ििपझरे  +} 59 समनािूर  }
19 पनघोज  }

6 िुरे्
3 श्रीगोंदा 20 श्रींगोंदा  +} 1 पशरुर 1 पशरुर  +}

21 िेिगािं  +} 2 राजंर्गािं गर्िती  +}
22 मािंिगर्  +} 3 पनमोरे्  }
23 कोळगािं  +}
24 बेलििंी  +} 4 िाकळीहाजी  +}
25 देिदैठर्  +} 5 मलठर्  }
26 काष्िी  +}
27 सचभळा  } 6 िाबळ

4 कजणत 28 राशीन  +} 7 तळेगाि (ढ.)  +}
29 भाबंोरा  +} 8 कोरेगािं पभमा  }
30 पमरजगािं  +}
31 कोंभळी  +} 9 न्हािरा
32 मापहजळगािं  }

10 ििगािं रसाई
5 जामखेि 33 जामखेि  +}

34 अरर्गािं  +}
35 खिा  +}
36 नान्नज  +}
37 नायगािं  }
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7 सोलािूर 205 7 सोलािूर
1 द. सोलािूर 1 िळसंग  +} 5 करमाळा 34 करमाळा  +}

2 मंदू्रि  +} 35 जेऊर  +}
3 सिचरू  +} 36 उमरि  +}
4 सनबगी  +} 37 कोिी  +}
5 होिगी  } 38 केम  +}

39 अजुणननगर  +}
2 बाशी 6 बाशी  +} 40 सालसे  }

7 खािंिी  +}
8 आगळगाि  +} 8 सातारा
9 िागंरी  +} 1 खिाि 1 खिाि  +}

10 िानगािं  } 2 औध  +}
3 िुसेगाि  +}

11 सुिी  +} 4 बुध  }
12 िरैाग  +}
13 नारी  +} 5 ििूज  +}
14 उिळे (दु.)  +} 6 िुसेसािली  +}
15 गौिगािं  } 7 मायर्ी  +}

8 पनमसोि  +}
3 अककलकोि 16 अककलकोि 9 कातरखिाि  +}

10  कलेठोर्  }
17 जेऊर  +}
18 दुधनी  +} 2 मार् 11 दहीििी  +}
19 मैंदगी  } 12 मलििी  +}

13 गोंदिले  +}
20 तििळ  +} 14 कुकुििाि  +}
21 करजगी  } 15 म्हसिि  +}

16 मािी  +}
22 िागदरी  +} 17 सशगर्ािूर  +}
23 चिळगाि  +} 18  िर  +}
24 पकर्ी  } 19  आंधळी  }

4 माढा 25 माढा  +} 3 खंिाळा 20 खंिाळा  +}
26 दारफळ  +} 21 िाठार (ब.ू)  +}
27 रोिळे  +} 22 पशरिळ  +}
28 म्हैसगाि  +} 23 लोरं्द  }
29 कुिणिािी  +}
30 िेभरू्ी  +}
31 राजंर्ी  +}
32 मोिसनब  +}
33 लऊळ  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - मुग खरीि - 2020

9 सागंली 206 9 सागंली
1 पमरज 1 मालगािं  +} 4 किेगािं 23 किेगािं  +}

2 आरग  +} 24 शालगािं  +}
3 पमरज  +} 25 नेिरी  +}
4 बेळंकी  +} 26 िागंी  +}
5 बेिग  +} 27 सचचर्ी  }
6  भोसे  +}
7 बुधगाि  +} 5 किठे महाकंाळ 28 किठे महाकंाळ  +}
8 किलािूर      } 29 कूची  +}

30 देशींग  +}
2 जत 9 जत  +} 31 सहगर्गाि  +}

10 िफळािूर  +} 32 ढालगाि  }
11 कंुभारी  +}
12 शेगािं  +} 6 तासगाि 33 तासगाि  +}
13 उमदी  +} 34 मरे् राजूरी  +}
14 मािग्याळ  +} 35 सािळज  +}
15 मुचंिी  +} 36 माजंिे  +}
16 संख  +} 37 पिसािूर  +}
17 पतकोंिी  } 38 येळािी  +}

39 िायफळे  }
3 खानािूर 18 खानािूर  +}

19 करंजे  +}
20 पििा  +}
21 लेंगरे  +}
22 भाळिर्ी  }
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10 औरंगाबाद 207 10 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 काचंनिािी  +} 4 िजैािूर 29 िजैािूर  +}

2 चौका  +} 30 खंिाळा  +}
3 हसूणल  +} 31 बोरसर  +}
4 पचत्ते सििळगािं  +} 32 गारज  +}
5 करमाि  +} 33 लासूरगािं  }
6 पचकलठार्ा  +}
7 लािसागंिी  +} 34 लोर्ी खुदण  +}
8  उस्मानिुरा  +} 35 पशिुर  +}
9  भािससगिुरा  } 36 लािगाि  +}

37 नागमठार्  +}
2 िैठर् 10 िैठर्  +} 38 महालगाि  }

11 पबिपकन  }
5 कन्नि 39 चािनेर  +}

12  लोहगाि  +} 40 पचकलठार्ा  +}
13 बालानगर  +} 41 देिगािं रंगारी  +}
14 सििळिािी पिराची  +} 42 पिशोर  +}
15 िाचोि  +} 43 सचचोली (पल.)  +}
16  ढोरकीन  } 44 नाचनिले  +}

45 करंजखेिा  +}
17 पिहामािंिा  +} 46 कन्नि  }
18 नादुंर  }
19  आिुळ 6 पसल्लोि 47 पसल्लोि  +}

48 पनल्लोि  +}
3 गंगािूर 20 गंगािूर  +} 49 भरािी  +}

21 भिेाळंा  } 50 बोरगािं बाजार  }

22 माजंरी 51 अंसजठा  +}
52 गोळेगािं  +}

23 िाळूज 53 आमठार्ा  +}
54 अंभई  }

24 तुकाबाद  +}
25  शेंदुरिादा  } 7 सोयगािं 55 सोयगािं  +}

56 सािळदबारा  +}
26 हसूणल  +} 57 बानोिी  }
27 िोर्गािं  +}
28 पसध्दनाथ ििगाि  } 8 खुलताबाद 58 िरेुळ

59 सुलतानिूर  +}
60 सािगंी  }
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11 जालना 208 11 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन  +} 6 घनसागंिी 33 घनसािगी

2 पसिोरा  }

34 रार्ीऊचेगािं
3 धाििा  +}

4 अन्िा  +} 35 तीथणिूरी
5 सििळगािं (रे.)  +}

6 हसनाबाद  } 36 कुभारं सििळगािं  +}
37 अंतरिाली िेंभी  }

7 राजूर  +} 38 राजंर्ी  +}
8 केदारखेि  } 39 जाबं समथण  }

2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद  +} 7 िरतूर 40 िरतूर  +}
10 माहोरा  } 41 िािूर  }

11 कंुभारझरी 42 श्रीष्िी

12 िेंभरू्ी 43 आष्िी

13 िरुि (ब.ु) 44 सातोना (ब.ू)

3 जालना 14 जालना (ग्रा.) 8 मंठा 45 मंठा

15 िाघ्रळु जहासगर 46 तळर्ी

16 नेर  +} 47 ढोकसाळ  +}
17 शेिली  } 48 िागंरी गोसािी  }

18 रामनगर 12 लातूर
1 लातूर 1 लातूर  +}

19 पिरेगािं 2 बाभळगािं  +}
3 हरंगूळ (ब.ु)  +}
4 कन्हेरी  }

20 िाचंन ििगािं
5 कासारखेिा

4 बदनािूर 21 बदनािूर
6 मुरुि

22 शेलगािं
7 भात (तादुंळ)जा  +}

23 दाभािी  +} 8 सचचोली (ब.ु)  }
24 बािने िागंरी  }

9 गातेगाि
25 रोर्षर्गािं

2 रेर्ािूर 10 रेर्ािूर  +}
5 अंबि 26 अंबि 11 िानगािं  }

27 धनगर सििरी 12 िोहरेगाि  +}
13  िळशी  }

28 जामखेि  +}
29 रोहीलागि  }

30 गोंदी

31 ििीगोद्री  +}
32 सुखािूरी  }
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12 लातूर 209 12 लातूर
2 रेर्ािूर 14 कारेिूर 7 उदगीर 46 िाढिर्ा  +}

47 नळगीर  }
3 औसा 15 औसा  +}

16 पकनी थोि  } 48 मोघा  +}
49  तोंिार  }

17 भादा
8 जळकोि 50 जळकोि  +}

18 मातोळा  +} 51 घोर्शी  }
19 बेलकंुि  +}
20  उजनी  } 9 देिर्ी 52 देिर्ी  +}

53 बोरोळ }
21 पकल्लारी

54 िलािंी
22 लामजना

10 चाकूर 55 चाकूर
4 अहमदिूर 23 अहमदिूर

56 नळेगाि
24 खंिाळी

57 िििळ  +}
25 पकनगािं  +} 58 झरी (ब.ु)  +}
26 आंधोरी  } 59 शेळगाि  +}

60  आष्िा  }
27 पशरुरताजबंद
28 हािोळती 13 उस्मानाबाद

1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.)  +}
5 पनलंगा 29 पनलंगा  +} 2 उस्मानाबाद (ग्रा.)  }

30 िानसचचोली  }
3 बेंबळी  +}

31 अबुलगा  +} 4 केशेगािं  }
32 पनिूर  }

5 िािोळी
33 कासारपशरशी 6 तेर
34 मदनसुरी
35 औरादशहाजानी 7 ढोकी  +}

8 जागजी  }
36 कासारबलकंुदा  +}
37  भतुमुगळी  +} 2 तुळजािूर 9 तुळजािूर  +}
38  हलगरा  } 10 सलगरा (द.)  }

6 पशरुर अनंतिाळ 39 पशरुर अनंतिाळ  +} 11 सािरगािं
40 साकोळ  }

12 इिकळ  +}
41 पहसामाबाद 13 मंगरुळ  }

7 उदगीर 42 उदगीर  +} 14 जळकोि
43 नागलगािं  }

15 नळदूगण
44 हेर

45 देिजणन
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13 उस्मानाबाद 210 14 नादेंि
3 िरािंा 16 िरािंा  +} 1 नादेंि 5 पिष्र्िूूरी  +}

17 आसू  +} 6 िसरर्ी  +}
18 जािळा  +} 7 सलबगािं  +}
19 अनाळा  +} 8 तरोिा (ब.ु)  }
20 सोनारी  }

2 अधािूर 9 अधािूर  +}
4 भमू 21 मानकेश्वर  +} 10 दाभि  +}

22 अंभी  } 11 मालेगािं  }

23 भमू 3 मूदखेि 12 मूदखेि  +}
13 मुगि  +}

24 िालिि 14 बारि  }

25 ईि 4 पबलोली 15 पबलोली  +}
16 आदमिूर  +}

5 िाशी 26 िाशी  +} 17 लोहगािं  +}
27 तेरखेिा  +} 18 सगरोळी  +}
28 िारगािं  } 19 कंुिलिािी  }

6 कळंब 29 कळंब 5 धमाबाद 20 धमाबाद  +}
21 करखेली  +}

30 इिकूर 22 जारीकोि  }

31 येरमाळा 6 नायगािं 23 नायगािं  +}
24 नशी  +}

32 मोहा 25 माजंरम  +}
26 बरबिा  +}

33 पशरढोर्  +} 27 कंुिूर  }
34 गोसिदिूर  }

7 मुखेि 28 मुखेि  +}
7 उमरगा 35 उमरगा  +} 29 जाबं (ब.ू)  +}

36 दाळींब  } 30 जहूर  +}
31 चािंोळा  +}

37 नारंगिािी 32 मुक्रमाबाद  +}
33 ब-हाली  +}

38 मुळज 34 येिती  }

39 मुरुम 8 कंधार 35 कंधार  +}
36 फूलिळ  +}

8 लोहारा 40 लोहारा  +} 37 िेठििज  +}
41 माकनी  +} 38 बारुळ  +}
42 जेिळी  } 39 कुरुळा  +}

40 उस्माना नगर  }
14 नादेंि
1 नादेंि 1 नादेंि (श.)  +} 9 लोहा 41 लोहा  +}

2 िझीराबाद  +} 42 माळाकोळी  +}
3 नादेंि (ग्रा.)  +} 43 सोनखेि  +}
4 तुप्िा  +} 44 शेििी (बा.)  +}

45 कलंबर  +}
46 कािशी  }
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14 नादेंि 211 14 नादेंि
10 हदगािं 47 हदगािं  +} 14 देगलूर 64 देगलूर  +}

48 तामसा  +} 65 खानािूर  +}
49 मनाठा  +} 66 शहािूर  +}
50 सििरखेि  +} 67 मरखेल  +}
51 तळर्ी  +} 68 मालेगािं (म.)  +}
52 पनिघा (बा.)  +} 69 हानेगािं  }
53 आष्िी  }

15 पकनिि 70 पकनिि  +}
11 पहमायतनगर 54 पहमायतनगर  +} 71 बोघिी  +}

55 जािळगािं  +} 72 इस्लािूर  +}
56 पसरसम (ब.ु)  } 73 जलधरा  +}

74 पशिर्ी  +}
12 भोकर 57 भोकर  +} 75 मािंिी  +}

58 पकर्ी  +} 76 दहेली  }
59 मातूळ  +}
60 मोघाळी  } 16 माहूर 77 माहूर  +}

78 िाई - बा  +}
13 उमरी 61 उमरी  +} 79 िानोळा  +}

62 गोळेगाि  +} 80 सशदखेि  }
63 ससधी  }
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15 िरभर्ी 212 15 िरभर्ी
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी 5 िाथरी 23 िाथरी  +}

24 बाभळगािं  }
2 िेिगािं  +}
3 जाबं  } 25 हादगािं (ब.ु)  +}

26 कासािूरी  }
4 झरी

6 मानित 27 मानित
5 सशगर्ािूर  +}
6 िाकळी कंुभकर्ण       } 28 केकरजिळा

7 देठर्ा 29 कोल्हा  +}
30  तािबोरगाि   +}

8 सिगळी 31 रामिूरी बु  }

2 गंगाखेि 9 गंगाखेि  +} 7 सजतूर 32 सजतूर  +}
10 महातिुरी  } 33 सागंिी (म.)  }

11 माखनी  +} 34 बामर्ी (ब.ु)
12 रानी सािरगािं  +}
13 सििळदरी  } 35 आिगािं (ब.ु)

3 सोनिेठ 14 सोनिेठ  +} 36 बोरी
15 आिळगाि  +}
16 ििगाि  +} 37 चारठार्ा +}
17  शेळगाि म.  } 38 दूधगाि +}

39  िाघी धा.  }
4 िालम 18 िालम  +}

19 चािोरी  +} 8 िुर्ा 40 िूर्ा  +}
20 बनिस  +} 41 कािलगाि  }
21 रािराजूर  +}
22 िेठपशिर्ी  } 42 तािकलस  +}

43 पलमला  }
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15 िरभर्ी 213 16 सहगोली
8 िूर्ा 44 कातनेश्वर 4 कळमनुरी 22 िोंगरकिा  +}

23 िारंगा फािा  }
45 चिुािा

5 बसमत 24 बसमत  +}
9 सेलू 46 सेलू  +} 25 अंबा  +}

47 देऊळगािं  घाि  } 26 हयातनगर  }

48 िालूर  +} 27 पगरगािं
49 कुििा  }

28 हििा
50 पचखलठार्ा (ब.ु)  +}
51 मोरेगाि  } 29 िेभरू्ी

16 सहगोली 30 कुरंुदा
1 सहगोली 1 सहगोली  +}

2 खंबाळा  } 17 बुलिार्ा
1 जळगािं 1 जळगािं (जा.)  +}

3 नसी 2 आसलगािं  }

4 बासंबा  +} 3 िी - काळे
5 पिग्रस कारळे  }

4 जामोद
6 माळपहिरा

5 ििसशगी
7 पसरसम (ब.ू)

2 संग्रामिूर 6 संग्रामिूर
2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.)

7 िातुिा  +}
9 येहळेगाि 8 किठळ  }

10 जिळा बाजार 9 सोनाळा

11 साळर्ा 10 बािनबीर

3 सेनगािं 12 सेनगािं 3 पचखली 11 पचखली

13 गोरेगािं 12 हातनी

14 अंजेगािं  +} 13 एकलारा
15 िान कन्हेरगािं  }

14 अमिािूर  +}
16 साखरा  +} 15 िेठ  }
17 हत्ता  }

16 उंद्री  +}
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी  +} 17 घोिि  }

19 िाकोिी  }

20 नादंािूर

21 आ. बाळािूर
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17 बुलिार्ा 214 17 बुलिार्ा
3 पचखली 18 मेरा (खु.)  +} 7 सशदखेि (रा.) 47 साखरखिा

19 शेलगािं आिोळ  }
48 दुसरबीि

20 कोलारा  +}
21 चादंई  } 49 मलकािूर िागंरा  +}

50 शेंदुरजर्  }
4 बुलिार्ा 22 बुलढार्ा  +}

23 साखली (ब.ु)  } 8 लोर्ार 51 लोर्ार

24 िािळी  +} 52 पिििी  +}
25 देऊळघाि  } 53 पहरिि  }

26 धाि 54 सुलतानिूर

27 मसला (ब.ु) 55 बीबी  +}
56 अंजनी (खु.)  }

28 रायिूर
9 खामगािं 57 खामगािं  +}

5 देऊळगािं  (रा). 29 देऊळगािं  (रा). 58 आिार  +}
59 अिाळी  +}

30 मेहुर्ाराजा  +} 60 काळेगािं  +}
31 तुळजािूर  } 61 सििळगािं (रा.)  +}

62 िारखेि  }
32 दे - मही

63 पहिरखेि  +}
33 अंधेरा 64 िझर  }

6 मेहेकर 34 मेहकर 65 अिगािं  +}
66 िळशी (ब.ु)  }

35 पहिरा आश्रम  +}
36 देऊळगािं माळी  } 67 लाखनिािा

37 अंजनी (ब.ु) 10 शेगािं 68 शेगािं  +}
69 जिळा (ब.ु)  }

38 िोर्गािं
70 मनसगािं

39 शेलगािं (द.)  +}
40 लोर्ी गिळी  } 71 मािरगाि

41 जानेफळ  +} 72 जलंब
42 नायगािं दत्तािूर  }

11 मलकािूर 73 मलकािूर  +}
43 िरििं 74 धरर्गािं  }

7 सशदखेि (रा.) 44 सशदखेि (रा.) 75 नरिले  +}
76 दाताळा  +}

45 पकन्हीराजा  +} 77 जाभंळुधाबा  }
46 सोनशी  }
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17 बुलिार्ा 215 18 अकोला
12 मोताळा 78 मोताळा  +} 3 बाळािूर 20 सनबा  +}

79 बोरखेिी  +} 21 हातरूर्  }
80 शेलािूर (ब.ु)  }

4 िातूर 22 िातूर  +}
81 सििरीगिळी  +} 23 बाभळूगािं  }
82 सििळगािं देिी  +}
83 धामर्गाि बढे  } 24 आलेगािं

84 रोपहनखेि 25 चान्नी  +}
26 सस्ती  }

13 नादुंरा (ब.ु) 85 नादुंरा (ब.ु)  +}
86 पनमगाि  } 5 अकोला 27 अकोला  +}

28  कैालखेि  }
87 शेंबा (ब.ु)  +}
88 महालंुगी  }

29 घूसर  +}
89 ििनेर 30 दहीहंिा  }
90 चादुंरपबस्िा

31 कािशी
18 अकोला
1 अकोि 1 अकोि  +} 32 उगिा  +}

2 मंुिगाि  } 33 आगर  }

3 िर्ज 34 बोरगािं मंजू  +}
35 पशिनी  }

4 चोहोिा
36 िळशी (ब.ु)  +}

5 कुिासा  +} 37 सागंळूद  }
6 आसेगािं बाजार  }

38 कुरर्खेि
7 उमरा  +}
8 अकोलखेि  } 6 बार्शशिाकळी 39 बार्शशिाकळी

2 तेल्हारा 9 तेल्हारा  +} 40 महान
10 मालेगािं बाजार  }

41 राजंदा  +}
11 पहिरखेि 42 धाबा  }

12 अिगािं (ब.ु)  +} 43 सिजर  +}
13 िाथिी  } 44 खेिा (ब.ु)  }

14 िंचगव्हार् 7 मूतीजािूर 45 मूतीजािूर  +}
46 हातगािं  }

3 बाळािूर 15 बाळािूर  +}
16 िारस  } 47 सनबा

17 व्याळा 48 माना  +}
18 िािेगािं 49 सेलू बाजार  }
19 उरळ
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18 अकोला 216 19 िापशम
7 मूतीजािूर 50 लाखिुरी 4 मंगरुळिीर 29 आसेगािं  +}

30 धानोरा (खु.)  }
51 कुरुम  +}
52 जामठी  } 31 िोिी  +}

32 किठळ  }
19 िापशम
1 िापशम 1 िापशम  +} 5 मानोरा 33 मानोरा  +}

2 राजगाि  } 34 उमरी (ब.ु)  }

3 िािी िाकमोर  +} 35 इंजोरी  +}
4 िािी आसरा  +} 36 कुििा  }
5 कोंिाळा झाबंरे  }

37 शेंदूरजर्ा  +}
6 अनसशग  +} 38 पगरोली  }
7 िारला  }

6 कारंजा 39 कारंजा  +}
8 नागठार्ा  +} 40 िोहा  }
9 केकतउमरा  }

41 उबंिा बाजार  +}
2 परसोि 10 परसोि  +} 42 येिता  }

11 कौठा (खु.)  }
43 कामरगािं

12 भरजहााँगीर  +}
13 मोि  } 44 धनज (ब.ु)  +}

45 पहिरा लाहे  +}
14 िाकद 46 खेिा (ब.ु)  }

15 परठद 20 अमरािती
1 पचखलदरा 1 पचखलदरा

16 गोिधणन  +}
17 केनिि  } 2 अमरािती 2 अमरािती  +}

3 ििाळी  +}
3 मालेगािं 18 मालेगािं  +} 4 बिनेरा  }

19 करंजी  }
5 िलगाि  +}

20 पशरिूर 6 निसारी  }

21 मेिशी 7 पशराळा

22 मंुगळा  +} 8 नादंगािं िेठ  +}
23 चािंस  } 9 माहूली जहााँगीर  +}

10 ििरगाि  }
24 पकन्हीराजा  +}
25 जऊळका  } 3 भातकुली 11 भातकुली  +}

12 आसरा  }
4 मंगरुळिीर 26 मंगरुळिीर

13 सनभा
27 सेलू बाजार  +}
28 िािी ताि  }
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20 अमरािती 217 20 अमरािती
3 भातकुली 14 आष्िी  +} 9 दयािूर 48 मंिळ रामतीथण

15 िूर्ा नगर  }
49 खल्लार

16 खोलािूर
50 दारािूर

4 नादंगािं ख. 17 नादंगािं ख.  +}
18 धानोरा  गुरि  } 51 ििनेर गंगाई  +}

52 सामदा  }
19 िािळ

53 येिदा
20 मंगरुळ चव्हाळा  +}
21 पशिनी  } 10 अंजनगािं 54 पिपहगािं  +}

55 अंजनगािं (स.ु)  }
22 लोर्ी

56 सातेगािं  +}
23 माहूलीचोर  +} 57 भिंारज  }
24 दाभा  }

58 कािूस तळर्ी
5 चादूंर रेल्िे 25 चादूंर रेल्िे  +}

26 आमला पिश्वेश्वर  } 59 कोकिा

27 घुईखेि  +} 11 अचलिूर 60 अचलिूर  +}
28 िळसखेि  +} 61 िरतिािा  }
29 सातेफळ  }

62 रासेगािं  +}
6 धामर्गािं (रेल्ि)े 30 धामर्गािं (रेल्ि)े  +} 63 असदिूर  +}

31 दत्तािूर  +} 64 िथ्रोि  +}
32 भातकुली  +} 65 िरसािूर  }
33 सचचोली  }

12 चादूंर बाजार 66 चादूंर बाजार  +}
34 तळेगािं दशासर  +} 67 बेलोरा  }
35 मंगरुळ दस्तपगर  +}
36 अंजनससगी  } 68 तळेगािं मोहना  +}

69 आसेगािं  }
7 पतिसा 37 पतिसा  +}

38 िरखेि  } 70 पशरसगािं कसबा  +}
71 करजगािं  }

39 मोझरी  +}
40 ि-हा  } 72 ब्राम्हर्िािा

41 कु-हा 21 यितमाळ
1 यितमाळ 1 यितमाळ  +}

8 मोशी 42 नेर (सिगळाई)  +} 2 कािररे्  +}
43 पशरखेि  +} 3 पहिरी  +}
44 अंबािा  +} 4 अजुणना  }
45 परध्दिूर  }

9 दयािूर 46 दयािूर  +}
47 थीलोरी  }
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21 यितमाळ 218 21 यितमाळ
1 यितमाळ 5 येळाबारा  +} 7 नेर 43 मापर्किािा  +}

6 सािरगि  +} 44 ििफळी  }
7 कोलंबी  +}
8 अकोला - बा  +} 8 िुसद 45 िुसद  +}
9  लोहारा  +} 46 िरुि  +}

10  मोहा  } 47 जामबाजार  +}
48 ब्राम्हर्गािं  }

2 बाभळूगािं 11 बाभळुगािं  +}
12 िरे्ी  +} 49 खंिाळा  +}
13 घारफळ  +} 50 बेलोरा (खु.)  }
14 िाहूर  +}
15 सािर  } 51 शेंबाळसििरी  +}

52 गैाळ (खु.)  +}
3 कळंब 16 कळंब  +} 53 बोरी खु.  }

17 कोिा  +}
18 सािरगािं  +} 9 उमरखेि 54 उमरखेि  +}
19 सििळगािं (रु.)  +} 55 मुळािा  +}
20 मेिीखेिा  +} 56 पििुळ  }
21 जोिमोहा  }

57 पबिरगाि  +}
4 दारव्हा 22 दारव्हा  +} 58 दरािी  +}

23 बोरी (खु.)  +} 59 ढार्की  +}
24 महागािं  } 60 चातारी  +}

61  कुििी  +}
25 लािखेि  +} 62  सनगनुर  }
26 पचखली  }

10 महागािं 63 महागाि  +}
27 लोही  +} 64 फुल - सािंगंी  +}
28 मागंपकन्ही  } 65 मोरथ  }

5 पदग्रस 29 पदग्रस  +} 66 गंुज  +}
30 पतिरी  +} 67 पहिरा  +}
31 कलगाि  +} 68 काळी (दौ.)  +}
32 तुि िाकळी  +} 69  कासोळा  }
33  ससगद  }

11 जामर्ी 70 जामर्ी  +}
6 आर्ी 34 आर्ी 71 माथाजुणन  +}

72 पशबला  +}
35 लोर्बेहळ  +} 73 खिकिोह  +}
36 अंजनखेि  } 74 मुकूिबन  }

37 जिळा  +} 12 घािंजी 75 घािंजी  +}
38 बोरगािं  +} 76 िारिा  +}
39 स. सािळी  } 77 कुली  +}

78 साखरा  +}
7 नेर 40 नेर 79 पशिर्ी  +}

80 घोिी  +}
41 पशरजगािं  +} 81 पशरोली  }
42 मोझर  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - मुग खरीि - 2020

22 िधा 219 23 नागिूर
1 आिी 1 आिी  +} 2 नरखेि 7 नरखेि  +}

2 खरंगर्ा  } 8 मोिाि  +}
9 सािरगािं  +}

3 िाढोर्ा  +} 10 पभष्र्रू  +}
4 रोहर्ा  +} 11 जलालखेिा  +}
5 पिरुळ  +} 12 मेंढला  }
6 िाठोिा  }

24 चंद्रिूर
23 नागिूर 1 ब्रम्हिूरी 1 ब्रम्हिूरी  +}
1 कािोल 1 कािोल  +} 2 अहेर निरगाि  +}

2 िारिसशगा  +} 3 चौगान  +}
3 येनिा  +} 4 गागंलिािी  +}
4 मेििाजंरा  +} 5 मेंिकी  }
5 परधोरा  +}
6 कोंढाळी  }

1114एकूर् अपधसूपचत मंिळ : 



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 िालघर 220 2 नापशक
1 पिक्रमगि 1 पिक्रमगि  +} 6 ईगतिूरी 32 ईगतिूरी  +}

2 तळििा  } 33 िाकेद (ब.ु)  +}
34 घोिी  +}

2 मोखािा 3 मोखािा  +} 35 नादंगाि (ब.ु)  +}
4 खोिाळा  } 36 िािीिऱ्हे  +}

37 धारगाि  }
2 नापशक
1 बागलार् 1 बागलार् (सिार्ा)  +} 7 िेठ 38 िेठ  +}

2 ब्राम्हर्गाि  +} 39 जोगमोिी  +}
3 पिरगाि  +} 40 कोहोर  }
4 िागंसौदारे्  +}
5 नामिूर  +} 8 पनफाि 41 पनफाि  +}
6 जायखेिा  +} 42 चादंोरी  +}
7 ताहाराबाद  +} 43 सायखेिा  +}
8 मुल्हेर  } 44 सििळगाि (ब.)  +}

45 ओझर  +}
2 सुरगर्ा 9 सुरगर्ा  +} 46 रानिि  +}

10 बोरगाि  +} 47 लासलगाि  +}
11 उंबरठार्  +} 48 देिगाि  +}
12 बाऱ्हे  +} 49 नादुंर (म.)  }
13 मनखेि  }

9 चादंिि 50 चादंिि  +}
3 नापशक 14 नापशक  +} 51 ििनेर भरैि  +}

15 देिळाली  +} 52 ििाळी भोई  +}
16 सशदे  +} 53 पदघिद  +}
17 मािसागंिी  +} 54 रायिूर  +}
18 मखमलाबाद  +} 55 दुगािं  }
19 सातिूर  +}
20 िाथिी  +} 3 धुळे
21 पगरर्ारे  } 1 धुळे 1 पशरुि  +}

2 बोरकंुि  +}
4 त्र्यंबकेश्वर 22 त्र्यंबकेश्वर  +} 3 आिी  +}

23 िळंूेजे  +} 4 सोनगीर  +}
24 हरसूल  } 5 नगाि (ब.ु)  +}

6 फागरे्  +}
5 सदिोरी 25 सदिोरी  +} 7 मुकिी  +}

26 मोहािी  +} 8 लामकानी  }
27 कसबेिर्ी  +}
28 िरखेि  +} 2 साक्री 9 साक्री  +}
29 उमराळे  +} 10 दुसारे्  +}
30 ननाशी  +} 11 ब्राम्हर्िले  }
31 कोशींबे  }

12 कुिाशी  +}
13 उमरिािा  }

14 दपहिले

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक- उिीद खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- उिीद खरीि - 2020

3 धुळे 221 4 नंदुरबार
3 पशरिूर 15 पशरिूर  +} 3 शहादा 18 ििाळी  +}

16 बोरािी  +} 19 असलोद  +}
17 अथे  +} 20 मंदार्ा  }
18 जिखेिे  }

4 तळोदा 21 तळोदा  +}
19 होळनाथें  +} 22 बोरद  +}
20 सागंिी  +} 23 प्रताििूर  }
21 थाळनेर  }

5 अक्रार्ी 24 रोर्षमाळ  +}
4 सशदखेिा 22 सशदखेिा  +} 25 चलुिि  }

23 पचमठारे्  +}
24 शेिाळे  +} 26 खंुिामोिी  +}
25 खलारे्  } 27 तोरर्माळ  }

26 नरिारे्  +} 6 अककलकूिा 28 मोरंबा  +}
27 िर्षी  +} 29 मोलगी  +}
28 पिखरर्  +} 30 ििफळी  +}
29 पिरदेल  +} 31 खािर  +}
30 बेिािद  +} 32 िाब  }
31 दोंिाईचा  }

5 जळगाि
4 नंदुरबार 1 जळगाि 1 जळगाि  +}
1 नंदुरबार 1 नंदूरबार  +} 2 म्हसािद  }

2 खोंिामळी  +}
3 कोरीि  } 3 भोकर  +}

4 सिप्राळा  }
4 धानोरा

5 नापसराबाद
5 आष्िे

6 आसोदा
2 निािूर 6 निािूर  +}

7 निागाि  } 2 भसुािळ 7 भसुािळ  +}
8 िरर्गाि  }

8 खािंबारा
9 कुऱ्हे  +}

9 सचचिािा 10 सििळगाि (खु.)  }

10 पिसरिािी 3 बोदिि 11 बोदिि

3 शहादा 11 शहादा  +} 12 निगाि  +}
12 मोहीदे (त.)  +} 13 करंजी  }
13 म्हसािद  }

4 यािल 14 यािल
14 ब्राम्हर्िूरी  +}
15 सारंगखेिा  +} 15 भालोद  +}
16 प्रकाशा  +} 16 बामनोद  }
17 कलसािी  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- उिीद खरीि - 2020

5 जळगाि 222 5 जळगाि
4 यािल 17 फैजिूर 10 धरर्गाि 50 धरर्गाि  +}

18 साकळी 51 साळिा  +}
19 पकनगाि 52 सोनिद  }

5 रािरे 20 रािरे 53 सििरी  +}
54 िाळधी  +}

21 खानािूर  +} 55 चादंसर  }
22 पखिी  +}
23 एनिूर  } 11 िारोळा 56 िारोळा

24 पखरोदा  +} 57 बहादरिूर  +}
25 सनभोरा ब.ु  } 58 शेळािे  }

26 सािदा 59 तामसिािी  +}
60 चोरिि  }

6 मुकताईनगर 27 मुकताईनगर
12 चाळीसगाि 61 चाळीसगाि  +}

28 अंतुली 62 खिकी  +}
63 हातले  }

29 कुऱ्हा  +}
30 घोिसगाि  } 64 मेहूर्बारे  +}

65 बहाळ  +}
7 अमळनेर 31 अमळनेर  +} 66 तळेगाि  +}

32 पशरुि  +} 67 पशरसगाि  }
33 नगाि  }

13 जामनेर 68 जामनेर  +}
34 िातोंिा  +} 69 नेरी  +}
35 अंमळगाि  +} 70 मालदाभािी  }
36 मारिि  +}
37 भरिस  +} 71 िहुर
38 िाििे  }

72 शेंदुर्ी  +}
8 चोििा 39 चोििा  +} 73 तोंिािूर  +}

40 हातेि  +} 74 फत्तेिूर  +}
41 लासूर  } 75 िाकिी  }

42 अिािद  +} 14 िाचोरा 76 िाचोरा  +}
43 धानोरा (प्र.)  } 77 नगरदेिळा  +}

78 गाळर्  }
44 गोरगािले  +}
45 चहािी  } 79 नादं्रा  +}

80 कुऱ्हाि (ब.ु)  +}
9 एरंिोल 46 एरंिोल  +} 81 िरखेिी (ब.ु)  +}

47 सरगर्गाि  } 82 सििळगाि  }

48 कासोदा 15 भिगाि 83 भिगाि  +}
84 आमदिे  +}

49 उतरार् गृह 85 कोळगाि  +}
86 कजगाि  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- उिीद खरीि - 2020

6 अहमदनगर 223 8 सोलािूर
1 िारनेर 1 िाकळी ढोकेश्वर  +} 2 अककलकोि 16 मैदरगी

2 िळशी  +}
3 ििपझरे  +} 17 िाघदरी
4 पनघोज  }

18 चिळगाि  +}
2 जामखेि 5 जामखेि  +} 19 पकर्ी  }

6 अरर्गाि  +}
7 खिा  +} 9 सातारा
8 नान्नज  +} 1 िािर् 1 िािर्  +}
9 नायगाि  } 2 म्हािशी  +}

3 ढेबेिािी  +}
3 कजणत 10 कजणत 4 तळमािळे  +}

11 रापशन  +} 5 कूठरे  }
12 अंबोरा  }
13 पमरजगाि 2 कोरेगाि 6 कोरेगाि  +}
14 कोंभळी 7 कूमठे  +}
15 माही 8 रपहमतिूर  +}

9 पशरंबे  +}
7 िुरे् 10 िाठारपकरोली  }
1 पशरुर 1 िाकळीहाजी  +}

2 मलठार्  +} 3 खिाि 11 खिाि  +}
3 िाबळ  +} 12 औंध  +}
4 तळेगाि (ढ.)  +} 13 िूसेसािळी  +}
5 कोरेगाि पभमा  } 14 कातरखिाि  }

8 सोलािूर 4 खंिाळा 15 खंिाळा  +}
1 बाशी 1 बाशी  +} 16 िठार (ब.ु)  +}

2 खािंिी  +} 17 पशरिळ  +}
3 सुिी  +} 18 लोरं्द  }
4 िरैाग  +}
5 नारी  } 10 सागंली

1 खानािूर 1 खानािूर  +}
6 आगलगाि 2 करंजे  }

7 िागंरी 3 पििा

8 िानगाि 4 लेंगरे

9 उिळे (दु.)  +} 5 भाळिर्ी
10 गौिगाि  }

2 तासगाि 6 तासगाि  +}
2 अककलकोि 11 अककलकोि 7 पिसािूर  +}

8 माजंिे  }
12 जेऊर  +}
13 तििळ  +} 9 मरे्राजूरी  +}
14 करजगी  } 10 सािळज  +}

11 येळािी  +}
15 दुधनी 12 िायफळे  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- उिीद खरीि - 2020

10 सागंली 224 11 औरंगाबाद
3 किेगाि 13 किेगाि  +} 4 औरंगाबाद 21 पचत्ते सििळगािं  +}

14 शाळगाि  +} 22 करमाि  +}
15 नेिरी  +} 23 पचकलठार्ा  +}
16 िागंी  +} 24 लािसागंिी  }
17 सचचर्ी  }

12 जालना
4 किठे महाकंाळ 18 किठे महाकंाळ  +} 1 भोकरदन 1 भोकरदन  +}

19 कूची  +} 2 पसिोरा  +}
20 देशींग  +} 3 धाििा  +}
21 सहगर्गाि  +} 4 आन्िा }
22 ढालगाि  }

5 सििळगाि रेर्कूाई  +}
5 जत 23 जत  +} 6 हसनाबाद  +}

24 िफळािूर  +} 7 राजूर  +}
25 कंुभारी  +} 8 केदारखेिा  }
26 शेगािं  +}
27 उमदी  +} 2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद  +}
28 मािग्याळ  +} 10 माहोरा  }
29 मुचंिी  +}
30 संख  +} 11 कंुभारझरी
31 पतकोंिी  }

12 िेंभरू्ी
6 पमरज 32 मालगािं  +}

33 आरग  } 13 िरुि (ब.ु)

11 औरंगाबाद 3 जालना 14 िाघरुळ जहासगर  +}
1 कन्नि 1 चािानेर  +} 15 रामनगर  +}

2 पचखलठार्ा  +} 16 जालना ( श)  +}
3 पिशोर  +} 17 जालना ( ग्रा )  }
4 नाचर्िले  +}
5 करंजखेि  +} 18 पिरेगाि  +}
6 सचचोली पलबाजंी  } 19 िाचन ििगाि  +}

20 नेर  +}
2 पसल्लोि 7 पसल्लोि  +} 21 शेिली  }

8 पनल्लोि  +}
9 भरािी  +} 4 िरतूर 22 िरतूर  +}

10 बोरगाि बाजार  } 23 िािूर  +}
24 श्रीष्िी  +}

11 असजठा  +} 25 आष्िी  +}
12 गोळेगाि  +} 26 सातोना (ब.ु)  }
13 आमठार्ा  +}
14 अभई  } 5 मंठा 27 मंठा

3 सोयगाि 15 सोयगाि  +} 28 तळर्ी
16 सािळदबार  +}
17 बनोिी  } 29 ढोकसाळ  +}

30 िागंारी गोसािी  }
4 औरंगाबाद 18 काचंनिािी  +}

19 चौका  +}
20 हसूणल  +}



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- उिीद खरीि - 2020

13 लातुर 225 13 लातुर
1 लातुर 1 लातुर  +} 3 औसा 15 औसा  +}

2 बाभळगाि  +} 16 पकनी थोि  }
3 हरंगुळ (ब.ु)  +}
4 कन्हेरी  } 17 भादा

5 कासारखेिा 18 मातोळा  +}
19 बेलकंूि  +}

6 मुरुि 20 उजनी  }

7 भात (तादुंळ)जा  +} 21 पकल्लारी
8 सचचोली  }

22 लामजना
9 गातेगाि

4 अहमदिूर 23 अहमदिूर
2 रेर्ािूर 10 रेर्ािूर  +}

11 िानगाि   } 24 खंिाळी

12 िोहरेगाि  +} 25 पकनगाि  +}
13 िळशी  } 26 आंधोरी  }

14 कारेिूर 27 पशरुर ताजबंद

28 हािोळती

5 पनलंगा 29 पनलंगा  +}
30 िानसचचोली  +}
31 भतुमुगळी  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- उिीद खरीि - 2020

13 लातुर 226 14 उस्मानाबाद
5 पनलंगा 32 अबूलगा  +} 1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.)  +}

33 पनिूर  +} 2 उस्मानाबाद (ग्रा.)  }
34 हलगरा  }

3 बेंबळी  +}
35 कासारपशरसी 4 केशेगाि  }

36 मदनसूरी 5 िािोळी

37 औरादशहाजनी 6 तेर

38 कासार बालकंूदा 7 ढोकी  +}
8 जागजी  }

6 पशरुर अनंतिाळ 39 पशरुर अनंतिाळ  +}
40 साकोळ  } 2 तुळजािूर 9 तुळजािूर  +}

10 सलगरा  }
41 पहसामाबाद

11 सािरगाि
7 उदगीर 42 उदगीर  +}

43 नागलगाि  } 12 मंगरुळ  +}
13 ईिकळ  }

44 हेर
14 जळकोि

45 देिजणन
15 नळदुगण

46 िाढिर्ा  +}
47 तोंिार  +} 3 िरािंा 16 िरािंा  +}
48 नळगीर  } 17 आसू  +}

18 जिळा  +}
49 मोघा

19 अनाळा  +}
8 जळकोि 50 जळकोि  +} 20 सोनारी  }

51 घोर्शी  }
4 भमु 21 अंभी  +}

9 देिर्ी 52 देिर्ी  +} 22 मार्केश्वर  }
53 बारोळ  }

23 भमू
54 िलािंी

24 िालिि
10 चाकुर 55 चाकूर

25 ईि
56 नळेगाि

5 िाशी 26 िाशी  +}
57 िििळ  +} 27 तेरखेिा  }
58 झरी (ब.ु)  +}
59 शेळगाि  +} 28 िारगाि
60 आष्िा  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक- उिीद खरीि - 2020

14 उस्मानाबाद 227 15 नादेंि
6 कळंब 29 कळंब 5 धमाबाद 20 धमाबाद  +}

21 करखेली  +}
30 इिकुर 22 जारीकोि  }

31 येरमाळा 6 नायगाि 23 नायगाि  +}
24 नरशी  +}

32 मोहा 25 माजंरम  +}
26 बरबिा  +}

33 पशरढोर्  +} 27 कंुिूर  }
34 गोसिदिूर  }

7 मुखेि 28 मुखेि  +}
7 उमरगा 35 उमरगा  +} 29 जाबं (ब.ु)  +}

36 िासळब  } 30 जाहूर  +}
31 चािंोला  +}

37 नारंगिािी 32 मुक्रमाबाद  +}
33 बाऱ्हाळी  +}

38 मुळज 34 येिती  }

39 मुरुम 8 कंधार 35 कंधार  +}
36 फुलिळ  +}

8 लोहारा 40 लोहारा 37 िेठििज  +}
41 माकनी 38 बारुळ  +}
42 जेिळी 39 कुरूळा  +}

40 उस्माननगर  }
15 नादेंि
1 नादेंि 1 नादेंि (ग्रा.)  +} 9 लोहा 41 लोहा

2 िझीराबाद  +}
3 नादेंि (श.)  +} 42 माळाकोळी
4 तुप्िा  +}
5 पिष्र्िुूरी  +} 43 सोनखेि  +}
6 िसरर्ी  +} 44 शेििी (बा.)  }
7 सलबगाि  +}
8 तरोिा (ब.ू)  } 45 कळंबर

2 अधािूर 9 अधािूर  +} 46 कािशी
10 दाभि  +}
11 माळेगाि  } 10 हादगाि 47 हादगाि  +}

48 तामसा  +}
3 मुदखेि 12 मुदखेि  +} 49 मनाठा  +}

13 मुगि  +} 50 सििळखेि  +}
14 बारि  } 51 तळर्ी  +}

52 पनिघा (बा.)  +}
4 पबलोली 15 पबलोली  +} 53 आष्िी  }

16 आदमिूर  +}
17 लोहगाि  +} 11 पहमायतनगर 54 पहमायतनगर  +}
18 सगरोळी  +} 55 जिळगाि  +}
19 कंुिलिािी  } 56 पसरसम (ब.ु)  }
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15 नादेंि 228 16 िरभर्ी
12 भोकर 57 भोकर  +} 3 सोनिेठ 13 सोनिेठ  +}

58 पकर्ी  +} 14 आिळगाि  +}
59 मातुळ  +} 15 ििगाि  +}
60 मोघाळी  } 16  शेळगाि म.  }

13 उमरी 61 उमरी  +} 4 िाथरी 17 िाथरी  +}
62 गोळेगाि  +} 18 बाभळगाि  +}
63 ससधी  } 19 हादगाि (ब.ु)  +}

20 कासािूरी  }
14 देगलुर 64 देगलुर  +}

65 खानािूर  } 5 मानित 21 मानित  +}
22 केकरजिळा  +}

66 शहािूर 23 कोल्हा  +}
24  तािबोरगाि   +}

67 मरखेल  +} 25 रामिूरी बु  }
68 मालेगाि (म.)  }

6 सजतुर 26 सजतुर  +}
69 हानेगाि 27 सागंिी (म्हा.)  }

15 पकनिि 70 पकनिि 28 बामर्ी (ब.ु)

71 बोधिी 29 आिगाि (ब.ु)

72 ईस्लािूर  +} 30 बोरी
73 जलधारा  }

31 चारठार्ा  +}
74 पशिर्ी 32 दूधगाि  +}

33  िाघी धा.  }
75 मािंिी  +}
76 दहेली  } 7 िुर्ा 34 िुर्ा  +}

35 कातनेश्वर  +}
16 माहूर 77 माहूर  +} 36 चिुािा  +}

78 िाई (बा.)  } 37 कािलगाि  }

79 िानोळा 38 तािकळस  +}
39 पलमला  }

80 ससदखेि
8 सेलु 40 सेलु  +}

16 िरभर्ी 41 देऊळगाि घाि  +}
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी  +} 42 िालुर  +}

2 िेिगाि  +} 43 कुििा  }
3 जाबं  +}
4 सशगर्ािूर  +} 44 पचखलठार्ा (ब.ु)  +}
5 दैठर्ा  +} 45 मोरेगाि  }
6 सिगळी  +}
7 िाकळी कंुभकर्ण  } 17 सहगोली

1 सहगोली 1 सहगोली  +}
2 गंगाखेि 8 गंगाखेि  +} 2 खंबाळा  }

9 महातिूरी  +}
10 माखर्ी  +} 3 नसी
11 रार्ी सािरगाि  +}
12 सििळदरी  }
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17 सहगोली 229 18 बुलिार्ा
1 सहगोली 4 बासंबा  +} 1 जळगाि 3 पि. काळे

5 पिग्रस कराळे  }
4 जामोद

6 माळपहिरा
5 ििसशगी

7 पसरसम (ब.ु)
2 संग्रामिूर 6 संग्रामिूर

2 औंढा नागनाथ 8 औंढा नागनाथ
7 िातुिा  +}

9 येहळेगाि 8 किठळ  }

10 जिळा (बा.) 9 सोनाळा

11 साळर्ा 10 बािनगीर

3 सेनगाि 12 सेनगाि 3 पचखली 11 पचखली

13 गोरेगाि 12 हातर्ी

14 आजेगाि  +} 13 एकलारा
15 िान कन्हेरगाि  }

14 अमिािूर  +}
16 साखरा  +} 15 िेठ  }
17 हत्ता  }

16 उंद्री  +}
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी  +} 17 धोिि  }

19 िाकोिी  }
18 मेरा (खु.)  +}

20 नादंािूर 19 शेलगाि अिोळ  }

21 अ. बाळािूर 20 कोलारा  +}
21 चादंाई  }

22 िोंगरकिा  +}
23 िारंगा फािा  } 4 बुलिार्ा 22 बुलिार्ा  +}

23 साकळी (ब.ु)  }
5 बसमत 24 बसमत  +}

25 अंबा  +} 24 िािळी  +}
26 हयातनगर  +} 25 देऊळघाि  }
27 पगरगाि  +}
28 हट्टा  +} 26 धाि
29 िेंभरु्ी  +}
30 कुरंुदा  } 27 म्हसला (ब.ु)

18 बुलिार्ा 28 रायिूर
1 जळगाि 1 जळगाि  +}

2 आसलगाि  } 5 देऊळगाि राजा 29 देऊळगाि राजा

30 मेहुर्ा राजा  +}
31 तुळजािूर  }
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18 बुलिार्ा 230 18 बुलिार्ा
5 देऊळगाि राजा 32 दे. मही 9 खामगाि 63 सििळगाि (रा.)  +}

64 िारखेि  +}
33 अंढेरा 65 अिगाि  +}

66 िळशी (ब.ु)  }
6 मेहकर 34 मेहकर

67 लाखनिािा
35 पहिरा आश्रम  +}
36 देऊळगाि माळी  } 10 शेगाि 68 शेगाि

37 अंजनी (ब.ु) 69 मनसगाि

38 िोर्गाि 70 मािरगाि

39 शेलगाि (दे.)  +} 71 जळंब
40 लोर्ी गिळी  }

72 जिळा (ब.ु)
41 जानेफळ  +}
42 नायगाि दत्तािूर  } 11 मलकािूर 73 मलकािूर  +}

74 धरर्गाि  +}
43 िरििं 75 नरिले  }

7 ससदखेि राजा 44 ससदखेि राजा 76 दाताळा  +}
77 जाभंळूधाबा  }

45 सकन्ही राजा  +}
46 सोनशी  } 12 मोताळा 78 मोताळा  +}

79 बोराखेिी  +}
47 साखरखेिा 80 शेलािूर (ब.ु)  }

48 दुसरबीि 81 सििरी गिळी  +}
82 सििळगाि देिी  +}

49 मलकािूर िागंरा  +} 83 धा. बिे  }
50 शेंदुरजन  }

84 रोहीर्खेि
8 लोर्ार 51 लोर्ार

13 नादुंरा 85 नादुंरा (ब.ु)  +}
52 पिििी  +} 86 पनमगाि  }
53 पहरिि  }

87 शेंबा (ब.ु)  +}
54 सुलतानिूर 88 महालंुगी  }

55 पबबी  +} 89 ििनेर
56 अंजनी (खु.)  }

90 चादुंरपबस्िा
9 खामगाि 57 खामगाि  +}

58 आिार  +} 19 अकोला
59 अिाळी  } 1 अकोि 1 अकोि  +}

2 मंुिगाि  }
60 काळेगाि  +}
61 पहिरखेि  +} 3 िर्ज
62 िझर  }
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19 अकोला 231 19 अकोला
1 अकोि 4 चोहोििा 5 अकोला 34 बोरगाि मंजु  +}

35 पशिर्ी  +}
5 कुिासा  +} 36 िळसो (ब.ु)  +}
6 आसेगाि बाजार  } 37 सागंळूद  }

7 उमरा  +} 38 कुरर्खेि
8 अकोलखेि  }

6 बाशी िाकळी 39 बाशी िाकळी
2 तेल्हारा 9 तेल्हारा  +}

10 माळेगाि बाजार  } 40 महान

11 पहिरखेि 41 राजंदा  +}
42 धाबा  }

12 अिगाि (ब.ु)  +}
13 िाथिी  } 43 सिजर  +}

44 खेिा (ब.ू)  }
14 िंचगव्हार्

7 मुतीजािूर 45 मुतीजािूर  +}
3 बाळािूर 15 बाळािूर  +} 46 हातगाि  +}

16 िारस  } 47 सनभा  +}
48 माना  +}

17 व्याळा 49 सेलु बाजार  +}
50 करूम  +}

18 िािेगाि 51 जामठी  +}
52 लाखिुरी  }

19 उरळ
21 िाशीम

20 सनबा  +} 1 िाशीम 1 िापशम
21 हातरुर्  }

2 िािी िाकमोर  +}
4 िातूर 22 िातुर  +} 3 िािी आसरा  +}

23 बाभळुगाि  } 4 कोंिाळा झाबंरे  }

24 आलेगाि 5 अनसशग  +}
6 िारला  }

25 चान्नी  +}
26 सस्ती  } 7 नागठार्ा  +}

8 केकत उमरा  +}
5 अकोला 27 अकोला  +} 9 राजगाि  }

28 घुसर  +}
29 दपहहािंा  +}
30  कौलखेिा  }

31  कािशी

32 उगिा  +}
33 आगर  }
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20 िाशीम 232 20 िाशीम
2 परसोि 10 परसोि  +} 6 कारंजा 43 उंबिा बाजार  +}

11 किठा (खु.)  } 44 येिता  +}
45 खेिा (ब.ु)  +}

12 भर जहापंगर  +} 46 कामरगाि  }
13 मोि  }

21 अमरािती
14 िाकद 1 धारर्ी 1 धारर्ी  +}

2 हपरसाल  +}
15 परठद 3 धुळघाि  +}

4 सािलीखेिा  +}
16 गोिधणन  +} 5  साद्रािािी  }
17 केनिि  }

2 पचखलदरा 6 पचखलदरा  +}
3 मालेगाि 18 मालेगाि  +} 7 सेमािोह  +}

19 करंजी  } 8 िेंभरुसोिा  +}
9 चरु्ी  }

20 पशरिूर
3 नादंगाि (ख.) 10 नादंगाि (ख.)  +}

21 मेिशी 11 धानोरा गुरि  +}
12 मंगरुळ चव्हाळा  +}

22 मंुगळा  +} 13 पशिर्ी  }
23 चािंस  }

4 मोशी 14 अंबािा  +}
24 पकन्हीराजा  +} 15 परध्दिूर  }
25 जऊळका  }

5 अंजनगाि 16 पिहीगाि  +}
4 मंगरुळपिर 26 मंगरुळपिर 17 अंजनगाि (स.ु)  +}

18 कािूस तळर्ी  +}
27 सेलू बाजार  +} 19 कोकिा  }
28 िािी  ताि  }

20 सातेगाि  +}
29 आसेगाि  +} 21 भिंारज  }
30 धानोरा (खु.)  }

6 अचलिूर 22 अचलिूर  +}
31 िोिी  +} 23 िरतिािा  +}
32 किठळ  } 24 रासेगाि  +}

25 असदिूर  +}
5 मानोरा 33 मानोरा  +} 26 िथ्रोि  +}

34 उमरी (ब.ु)  } 27 िरसािूर  }

35 इंझोरी  +} 7 दयािूर 28 दयािूर  +}
36 कुििा  +} 29 थीलोरी  +}
37 शेंदुरजना  +} 30 मंिळ रामतीथण  +}
38 गीरोली  } 31 खल्लार  +}

32 दारािूर  +}
6 कारंजा 39 कारंजा  +} 33 ििनेर गंगाई  +}

40 िोहा  +} 34 सामदा  +}
41 धनज (ब.ु)  +} 35 येिदा  }
42 पहिरा लाहे  }
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21 अमरािती 233 22 यितमाळ
8 भातकुली 36 भातकुली  +} 5 नेर 29 नेर  +}

37 आसरा  +} 30 पसरजगाि  +}
38 सनभा  +} 31 मोझर  +}
39 आष्िी  +} 32 मापनकिािा  +}
40 िूर्ा नगर  +} 33 ििफळी  }
41 खोलािूर  }

6 िूसद 34 िुसद  +}
22 यितमाळ 35 िरुि  }
1 यितमाळ 1 यितमाळ  +}

2 कािररे्  +} 36 जाबं बाजार  +}
3 पहिरी  +} 37 ब्राम्हर्गाि  }
4 अजूणना  +}
5 येळाबारा  +} 38 खंिाळा  +}
6 सािरगाि  +} 39 बेलोरा (खु.)  }
7 कोळंबी  +}
8 अकोला (बा.)  +} 40 शेंबाळसििरी  +}
9  लोहारा  +} 41 गौळ (खू.)  +}

10  मोहा  } 42  बोरी खु.  }

2 दारव्हा 11 दारव्हा  +} 7 उमरखेि 43 उमरखेि  +}
12 बोरी (खु.)  +} 44 मुळािा  +}
13 महागाि  +} 45 पििूळ  }
14 लािखेि  }

46 पबिरगाि  +}
15 पचखली  +} 47 दरािी  +}
16 लोही  +} 48 ढार्की  +}
17 मागंपकन्ही  } 49 चातारी  +}

50  कुििी  +}
3 पदग्रस 18 पदग्रस  +} 51  सनगनुर  }

19 पतिरी  +}
20 कलगाि  +} 8 महागाि 52 महागाि  +}
21 तुि िाकळी  +} 53 फुल सािगंी  +}
22  ससगद  } 54 मोरथ  +}

55 गंुज  +}
4 आर्ी 23 आर्ी  +} 56 पहिरा  +}

24 लोर्बेहळ  +} 57 काळी (दौ.)  +}
25 अंजनखेि  +} 58  कासोळा  }
26 जिळा  +}
27 बोरगाि  +}
28 सदोबा सािळी  }
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23 नागिूर 234 24 िधा
1 कािोल 1 कािोल  +} 1 आिी 1 आिी  +}

2 िारिससगा  +} 2 िाढोर्ा  +}
3 येनिा  +} 3 रोहर्ा  +}
4 मेििाजंरा  +} 4 पिरुळ  +}
5 परधोरा  +} 5 िाठोिा  }
6 कोंढाळी  }

25 चंद्रिूर
2 नरखेि 7 नरखेि  +} 1 ब्रम्हिूरी 1 ब्रम्हिूरी  +}

8 मोिाि  +} 2 अहेर निरगाि  +}
9 सािरगाि  +} 3 चौगान  +}

10 पभष्र्रू  +} 4 गागंलिािी  +}
11 जलालखेिा  +} 5 मेंिकी  }
12 मेंढला  }

918एकूर् अपधसूपचत मंिळ :
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1 धुळे 235 2 नंदुरबार
1 पशरिुर 1 पशरिूर 3 शहादा 13 शहादा  +}

14 मोसहदे तऱ्हा  }
2 बोरािी
3 अथे 15 म्हसािद
4 जिखेिे

16 ब्राम्हर्िूरी
5 होळनाथे
6 थाळनेर 17 सारंगखेिा
7 सागंिी

18 प्रकाशा
2 सशदखेिा 8 सशदखेिा

9 पचमठार्ा 19 ििाळी
10 शेिािे
11 खलारे् 20 आसलोद  +}

21 मंदार्ा  }
12 दौिाईचा
13  पिखरर् 22 कळसािी
14  िर्षी
15  पिरिेल 4 तळोदा 23 तळोदा
16  नरिारे् 24 बोरद
17  बेिािद 25 प्रताििूर

26 सोमािल
2 नंदुरबार
1  नंदुरबार 1 नंदुरबार 5  अक्रार्ी 27 रोशमाल +}

2 रनाळे 28 चलुिद +}
29  खंुिामोिी +}

3 मािंळ 30  तोरर्माळ }
4 खोंिामळी

6  अककलकुिा 31  अककलकुिा +}
32  खािर +}

5 कोरीि 33  मोलगी +}
6 आष्िे 34  िाब }
7 धानोरा

35  मोरंबा +}
2 निािूर 8 निािूर 36  ििफळी }

9 निागाि 3 जळगाि
10 खािंबारा 1 जळगाि 1 जळगाि  +}

2 म्हसािद  +}
11 सचचिािा 3 भोकर  +}
12 पिसरिािी 4 सिप्राळा  +}

5 नापशराबाद  +}
6 असोदा  }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक - तुर खरीि - 2020
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3 जळगाि 236 3 जळगाि
2 भसुािळ 7 कुऱ्हे  +} 9 एरंिोल 43 एरंिोल  +}

8  भसुािळ  } 44 सरगर्गाि  +}
45 कासोदा  +}

9 िरर्गाि  +} 46 उतरार् (गृह)  }
10 सििळगाि (खु.)  }

10 धरर्गाि 47 धरर्गाि  +}
3 बोदिि 11 बोदिि 48 साळिा  +}

49 सोनिद  +}
12 निगाि  +} 50 सििरी  +}
13 करंजी  } 51 िाळधी  +}

52 चादंसर  }
4 यािल 14 यािल  +}

15 भालोद  +} 11 िारोळा 53 िारोळा  +}
16 बामर्ोद  } 54 बहादरिूर  +}

55 शेळािे  }
17 फैजिूर  +}
18 साकळी  +} 56 तामसिािी  +}
19 पकनगाि  } 57 चोरिि  }

5 मुकताईनगर 20 मुकताईनगर  +} 12 चाळीसगाि 58 चाळीसगाि  +}
21 अंतुली  } 59 हातले  +}

60 मेहूर्बारे  +}
22 कुऱ्हा  +} 61 बहाळ  +}
23 घोिसगाि  } 62 तळेगाि  +}

63 पशरसगाि  }
6  रािरे 24  रािरे  +} 64 खिकी

25  खानािुर  +}
26  पखरोदा  +} 13 जामनेर 65 जामनेर
27  सनभोरा  } 66 नेरी

67 मालदाभािी
7 अंमळनेर 28 अंमळनेर  +} 68 िहूर

29 पशरुि  +}
30 नगाि  +} 69 शेंदुर्ी  +}
31 िातोंिा  } 70  तोंिािुर  }

32 अंमळगाि  +} 71 फत्तेिूर  +}
33 मारिि  +} 72 िाकिी  }
34 भरिस  +}
35 िाििे  } 14 िाचोरा 73 िाचोरा  +}

74 नगरदेिळा  +}
8 चोििा 36 चोििा  +} 75 गाळर्  }

37 हातेि  +} 76 नादंरा  +}
38 लासूर  +} 77 कुऱ्हाि (बु.)  +}
39 अिािद  +} 78 िरखेिी (बु.)  +}
40 धानोरा (प्रा.)  +} 79 सििळगाि  }
41 गोरगािले  }

15 भिगाि 80  कोळगाि  +}
42 चहािी 81  कजगाि  }
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4 अहमदनगर 237 4 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर  +} 5 शेिगाि 35 बोधेगािं  +}

2 कािूरिािी  +} 36 चाििगाि  }
3 सचचोिी (िा.)  +}
4 सभगार  } 6  श्रीगोंदा 37  श्रीगोंदा  +}

38  िेिगाि  +}
5 िाळकी  +} 39  मािंिगर्  +}
6 रई छत्तीसी  +} 40  कोळेगाि  +}
7 नालेगािं  +} 41  बेलििंी  +}
8 साििेी  +} 42  देिदैठर्  +}
9 नागािूर  } 43  काष्िी  +}

44  सचभळा  }
10 चास  +}
11 केिगाि  } 7 कोिरगाि 45 कोिरगाि  +}

46 रिदें  +}
2 िारनेर 12 िारनेर  +} 47 िोहेगाि  +}

13 भाळिर्ी  } 48 दहीगाि बोलका  +}
49 सुरेगाि  }

14 सुिा  +}
15 िािेगव्हार्  } 8 श्रीरामिूर 50 श्रीरामिूर  +}

51 बेलािूर  +}
16 िाकळी ढोकेश्वर  +} 52 िाकळीभान  +}
17 िळशी  } 53 उंदीरगाि  }

18 ििपझरे  +} 9 िाथिी 54 िाथिी  +}
19 पनघोज  } 55 मापर्कदौंिी  }

3 कजणत 20 कजणत  +} 56 करंजी  +}
21 राशीन  +} 57 पमरी  }
22 भाबंोरा  }

58 िाकळी मानुर  +}
23 पमरजगाि  +} 59 कोरिगाि  }
24 कोंभळी  }

10 नेिासा 60 नेिासा (खु.)  +}
25 मापहजळगाि 61 नेिासा (बु.)  }

4 जामखेि 26 जामखेि  +} 62 सलाबतिूर
27 अरर्गाि  }

63 सोनई  +}
28 खिा  +} 64 घोिेगाि  +}
29 नान्नज  +} 65 ििाळा भरैोबा  }
30 नायगाि  }

66 चादंा  +}
5 शेिगाि 31 शेिगाि 67 कुकार्ा  }

32 भातकुिगाि  +} 11 राहूरी 68 राहूरी  +}
33 ढोर जळगाि (शे.)  } 69 सात्रळ  +}

70 ताहाराबाद  }
34 एरंिगाि 71 िाबंोरी  +}

72 ब्राम्हर्ी  }
73 देिळाली  +}
74 िाकळी पमयााँ  }
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4 अहमदनगर 238 5 सोलािूर
12 राहाता 75 राहाता 1 द. सोलािूर 6  िळसंग

76 लोर्ी
77 बाभळेश्वर 7 होिगी
78 पशिी
79 िुर्ताबंा 2 बाशी 8 बाशी

9 खािंिी
5  िुरे् 10 आगलगाि
1 पशरूर 1 पशरूर  +}

2  राजंर्गाि  +} 11 िागंरी
3  िाकळीहाजी  +} 12 िानगाि
4  मलठर्  +}
5 पनमोरे्    } 13 सुिी

14 िरैाग
6  िाबळ  +}
7  तळेगाि ( ढ)  +} 15 नारी
8  कोरेगाि पभमा  +} 16 उिळे (दु.)
9  न्हािरा  +} 17 गौिगाि

10  ििगािरासई   }
3 अककलकोि 18 अककलकोि

2 बारामती 11 बारामती  +}
12 उंिाििी (के.िी.)  +} 19 िागदरी
13 मालेगाि  +}
14 िर्दरे  +} 20 तििळ
15 ििगाि (सन.)  +} 21 करजगी
16 सुिा  +} 22 जेऊर
17 लोर्ी भािकर  +}
18 मोरगाि  +} 23 मैदरगी
19 कािेिािी  +} 24 दुधानी
20 पशरसुफल  +}
21 करंजेिुल   } 25 चिळगाि

26 पकर्ी
3 इंदािूर 22 इंदािूर  +}

23 लोर्ी देिकर  +} 4 मोहोळ 27 मोहोळ
24 बाििा  +} 28 नरखेि
25 सर्सर  +} 29 शेिफळ
26 पनमगाि केतकी  +} 30 िेनुर
27 कािी  +}
28 अंथूररे्  +} 31 िाघोली
29 पभगिर्  +} 32 कामती (बु.)
30 िळसदेि  +} 33 सािळेश्वर
31 लासुरे्  +} 34 िाकळी (पस.)
32 लाखेिािी  +}
33 माळिािी  } 5 माढा 35 माढा

5 सोलािूर 36 दारफळ
1 द. सोलािूर 1 बोरामर्ी

2 मुस्ती 37 रोिळे
38 म्हैसगाि

3 मंदु्रि
4 सिचरु
5 सनबरगी
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5 सोलािूर 239 6 औरंगाबाद
5 माढा 39 कुिूणिािी 1 औरंगाबाद 1 काचंनिािी  +}

40 िेंभरू्ी 2 चौका  +}
41 राझंर्ी 3 हसूणल  +}
42 मोिसनब 4  उस्मानिुरा  +}

5  भािससगिुरा  }
43 लऊळ

6 पचत्तेसििळगाि  +}
6 करमाळा 44 करमाळा 7 करमाि  +}

8 पचकलठार्ा  +}
45 जेऊर 9 लािसािगंी  }
46 उमरि
47 कोिी 2 फुलंब्री 10 फुलंब्री  +}
48 केतूर 11 पिरबाििा  }
49 केम

12 आळंद  +}
50 अजूणननगर 13 ििोद बाजार  }
51 सालसे

3 िैठर् 14 िैठर् +}
7 िंढरिूर 52 िंढरिूर 15 पबिकीन +}

53 भिंी शेगाि 16 लोहगाि +}
54 भाळिर्ी 17 सििळिािी पिराची  }
55 करकंब

18 ढोरकीन +}
56 ििकुरोली 19 बालानगर +}
57 िुळूज 20 आिूळ  }
58 चळे
59 तंुगत 21 पिहामािंिा +}
60 कासेगाि 22 नादंर +}

23 िाचोि +}
8 माळपशरस 61 माळपशरस

62 ईस्लामिूर 4 गंगािूर 24 गंगािूर +}
63 अकलूज 25 भेंिाळा +}
64 लिगं 26 माजंरी }
65 म्हाळंूगे

27 शेंदुरिादा +}
66 पिलीि 28 िाळूज }
67 िळेािूर
68 नातेिूते 29 तुकाबाद +}
69 दपहगाि 30 हसूणल +}
70 सदापशि नगर 31 िोर्गाि +}

32 पसध्दनाथ ििगाि  }
9 मंगळिढेा 71 मंगळिढेा

72 बोराळे 5 िजैािूर 33 िजैािूर +}
73 मारािूर 34 महालगाि +}

35 नागमठार् +}
74 भोसे 36 खंिाळा +}
75 हुलजंती 37 लािगाि +}
76 मरििे
77 आंधळगाि
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6 औरंगाबाद 240 7 जालना
5 िजैािूर 38 बोरसर +} 2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद +}

39 गारज +} 10 माहोरा  }
40 पशऊर +}
41 लोर्ी (खु.) +} 11 कंुभारझरी
42 लासूरगाि  }

12 िेंभरु्ी
6 कन्नि 43 कन्नि +}

44 पिशोर +} 13 िरुि (बु.)
45 नाचर्िले +}
46 पचकलठार्ा } 3 जालना 14 जालना (श.) +}

15 जालना (ग्रा.) +}
47 करंजखेि +} 16 िाघरुळ जहासगर  }
48 सचचोली सलबाजी }

17 नेर +}
49 चािानेर +} 18 शेिली +}
50 देिगाि रंगारी } 19 रामनगर +}

20 पिरेगाि +}
7 खुलताबाद 51 िरेुळ 21 िाचन ििगाि   }

52 सुलतानिूर 5 अंबि 22 अंबि +}
23 धनगर सििरी   }

53 सािगंी बाजार
24 जामखेि +}

8 पसल्लोि 54 पसल्लोि +} 25 रोपहलागि +}
55 पनल्लोि +} 26 गोंदी +}
56 भरािी +} 27 ििीगोद्री +}
57 बोरगाि बाजार  } 28 सुखािूरी   }

58 असजठा  +} 6 घनसािगंी 29 घनसािगंी +}
59 गोळेगाि  +} 30 रार्ीऊचेगाि   }
60 आमठार्ा  +}
61 अभई   } 31 पतथणिूरी +}

32 कंुभार सििळगाि +}
9 सोयगाि 62 सोयगाि  +} 33 अंतरिाली िेंभी +}

63 सािळदबार  } 34 राजंर्ी +}
35 जाबं समथण  }

64 बनोिी
7 िरतूर 36 िरतूर +}

7 जालना 37 िािूर +}
1 भोकरदन 1 भोकरदन 38 श्रीष्िी  }

2 पसिोरा 39 आष्िी +}
40 सातोना (बु.)   }

3 धाििा +}
4 आन्िा  } 8 बदनािूर 41 बदनािूर +}

42 शेलगाि +}
5 सििळगाि 43 दाभािी +}

44 बािरे् िागंरी +}
6 हसनाबाद 45 रोर्षर्गाि  }

7 राजूर +} 9 मंठा 46 मंठा +}
8 केदारखेिा  } 47 तळर्ी +}

48 ढोकसाळ +}
49 िागंरी गोसािी  }
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8 लातुर 241 8 लातुर
1 लातुर 1 लातुर +} 5 पनलंगा 31  िानसचचोली +}

2 बाभळगाि +} 32  पनिुर }
3 हरंगुळ (बु.) +} 33 कासार पसरसी  +}
4 कासारखेिा +} 34  भतुमुगळी }
5  कन्हेरी } 35 अंबूलगा +}

36  हलगरा }
6  मुरूि +} 37 कासार बालकंुदा +}
7 तादुंळजा +} 38  औरादशहाजानी }
8 सचचोली (बु.) +}
9 गातेगाि  } 6 पशरुर अनंतिाळ 39 पशरुर अनंतिाळ +}

40 पहसामाबाद  }

2 रेर्ािूर 10 रेर्ािूर +} 41 साकोळ
11  िळशी +}
12 िोहरेगाि } 7 उदगीर 42 उदगीर +}

43 नागलगाि }
13 कारेिूर +} 44 िाढिर्ा +}
14  िानगाि } 45  हेर +}

46  तोंिार }
3 औसा 15 औसा 47  देिजणन +}

16 पकनी थोि 48 मोघा +}
17 भादा 49  नळगीर }
18 मातोळा
19 बेलकंुि 8 जळकोि 50 जळकोि
20 पकल्लारी 51 घोर्शी
21 लामजना
22  उजनी 9 देिर्ी 52 देिर्ी

53 बेारोळ
4 अहमदिूर 23 अहमदिूर +} 54 िलािंी

24 खंिाळी  }
10 चाकूर 55 चाकूर

25 पकनगाि +}
26 अंधोरी } 56 नळेगाि

27 पशरुर ताजबंद +} 57 िििळ
28 हािोळती  } 58 झरी (बु.)

59 शेळगाि
5 पनलंगा 29 पनलंगा +} 60  आष्िा

30  मदनसुरी }
9 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) +}

2 उस्मानाबाद (ग्रा.)  }

3 बेंबळी +}
4 केशेगाि +}
5 िािोळी  }
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9 उस्मानाबाद 242 9 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 6 तेर +} 8 लोहारा 40 लोहारा

7 ढोकी +} 41 माकर्ी
8 जागजी  } 42 जेिळी

2 तुळजािूर 9 तुळजािूर +} 10 नादेंि
10 सलगरा (दी.) +} 1 नादेंि 1 नादेंि (श.) +}
11 सािरगाि  } 2 िपझराबाद +}

3 नादेंि (ग्रा.) +}
12 मंगरुळ +} 4 तुप्िा +}
13 ईिकळ +} 5 पिष्र्िुूरी +}
14 जळकोि  } 6 िसरर्ी +}

7 सलबगाि +}
15 नळदुगण 8 तरोिा (बु.)  }

3 िरािंा 16 िरािंा +} 2 अधािूर 9 अधािूर +}
17 आसु } 10 दाभि +}

11 माळेगाि  }
18 जिळा +}
19 अनाळा +} 3 मुदखेि 12 मुदखेि +}
20 सोनारी  } 13 मुगि +}

14 बारि  }
4 भमु 21 अंबी +}

22 मानकेश्वर  } 4 पबलोली 15 पबलोली +}
16 आदमिूर +}

23 भमु +} 17 लोहगाि +}
24 िालिि +} 18 सगरोळी +}
25 ईि  } 19 कंुिलिािी  }

5 िाशी 26 िाशी +} 5 धमाबाद 20 धमाबाद +}
27 तेरखेिा +} 21 करखेली +}
28 िारगाि  } 22 जारीकोि  }

6 कळंब 29 कळंब +} 6 नायगाि 23 नायगाि +}
30 ईिकूर +}
31 येरमाळा +} 24 नसी +}
32 मोहा  } 25 माजंरम +}

26 बरबिा +}
33 पशराढोर् +} 27 कंुिूर  }
34 गोसिदिूर  }

7 मुखेि 28 मुखेि +}
7 उमरगा 35 उमरगा +} 29 जाबं (बु.) +}

36 िाळीब } 30 जाहूर +}
31 चािंोळा }

37 नारंगिािी +}
38 मुळज  } 32 मुक्रमाबाद +}

33 बाऱ्हाळी +}
39 मुरुम 34 येिती  }
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10 नादेंि 243 10 नादेंि
8 कंधार 35 कंधार +} 13 उमरी 61 उमरी +}

36 फुलिळ +} 62 गोळेगाि +}
37 िेठिळज +} 63 ससधी  }
38 बारुळ }

14 देगलूर 64 देगलूर +}
39 कुरुळा +} 65 खानािूर +}
40 उस्माननगर  } 66 शहािूर  }

9 लोहा 41 लोहा +} 67 मरखेल +}
42 माळाकोळी +} 68 मालेगाि (पन.) +}
43 सोनखेि } 69 हानेगाि  }

44 शेििी (बा.) +} 15 पकनिि 70 पकनिि +}
45 कलंबर +} 71 बोधिी  }
46 कािशी  }

72 ईस्लािूर +}
10 हदगाि 47 हदगाि +} 73 जलधारा +}

48 तामसा +}
49 मनाठा } 74 पशिर्ी +}

75 मािंिी +}
50 सििळखेि +} 76 दहेली  }
51 तळर्ी +}
52 पनिघा (बा.) +} 16 माहूर 77 माहूर +}
53 आष्िी  } 78 िाई (बा.) +}

79 िानोळा +}
11 पहमायतनगर 54 पहमायतनगर +} 80 ससदखेि  }

55 जिळगाि +}
56 पशरसम (बु.)  }

12 भोकर 57 भोकर +}
58 पकनी +}
59 मातुळ +}
60 मोघाळी  }
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11 िरभर्ी 244 11 िरभर्ी
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी +} 5 िालम 26 िालम +}

3 िेिगाि +} 27 चािोरी +}
3 जाबं +} 28 बनिस +}
4  झरी  } 29 रािराजूर +}

30 िेठपशिर्ी  }
5 सशगर्ािूर +}
6 दैठर्ा +} 6 िाथरी 31 िाथरी +}
7 सिगळी +} 32 बाभळगाि +}
8 िाकळी कंुभकर्ण      } 33 हादगाि (बु.) +}

34 कासािूरी  }
2  गंगाखेि 9  गंगाखेि +}

10 महातिुरी   } 7 मानित 35 मानित +}
36 केकरजिळा +}

11  माखर्ी +} 37 कोल्हा +}
12  रार्ीसािरगाि +} 38  तािबोरगाि   +}
13 सििळदरी   } 39 रामिूरी बु  }

3 सजतुर 14 सजतुर +} 8 िुर्ा 40 िुर्ा +}
15 सागंिी (म्हा.)   } 41 तािकळस +}

42 पलमला +}
16 बामर्ी (बु.) +} 43 कातनेश्वर +}
17 चारठार्ा +} 44 चिुािा +}
18 दूधगाि +} 45 कािलगाि  }
19  िाघी धा.  }

9 सेलु 46 सेलू +}
20 आिगाि (बु.) +} 47 देऊळगाि-घाि +}
21 बोरी  } 48 िालूर +}

49 कुििा +}
4 सोनिेठ 22 सोनिेठ +} 50 पचखलठार्ा (बु.) +}

23 आिळगाि +} 51 मोरेगाि  }
24 ििगाि +}
25  शेळगाि म.  }
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12 सहगोली 245 13 बुलिार्ा
1 सहगोली 1 सहगोली +} 1 जळगाि (ज.) 1 जळगाि +}

2 खंबाळा  } 2 आसलगाि +}
3 पि. काळे  }

3 नसी +}
4 बासंबा +} 4 जामोद +}
5 पदग्रस कराळे +} 5 ििसशगी  }
6 माळपहिरा +}
7 पसरसम (बु.)  } 2 संग्रामिूर 6 संग्रामिूर +}

7 िातुिा +}
2 कळमनुरी 8 कळमनुरी +} 8 किठळ  }

9 िाकोिी +}
10 नादंािूर  } 9 सोनाळा +}

10 बािर्बीर  }
11 आ. बाळािूर +}
12 िोंगरकिा +} 3 पचखली 11 पचखली +}
13 िारंगा फािा  } 12 हातर्ी  }

3 बसमत 14 बसमत +} 13 एकलारा +}
15 आंबा +} 14 अमिािूर +}
16 हयातनगर +} 15 िेठ +}
17 पगरगाि  } 16 उंद्री +}

17 घोिि  }
18 हट्टा +}
19 िेंभरू्ी +} 18 मेरा (खु.) +}
20 कुरंुदा  } 19 शेलगाि अिोळ +}

20 कोलारा +}
4 औंढा (ना.) 21 औंढा (ना.) +} 21 चादंई  }

22 येहळेगाि +}
23 जिळा (बा.) +} 4 बुलिार्ा 22 बुलिार्ा +}
24 साळर्ा  } 23 साखळी (बु.) +}

24 िािळी +}
5 सेनगाि 25 सेनगाि +} 25 देऊळघाि  }

26 गोरेगाि +}
27 आजेगाि +} 26 धाि +}
28 िान कन्हेरगाि +} 27 म्हसला (बु.) +}
29 साखरा +} 28 रायिूर  }
30 हत्ता  }

5 देऊळगाि राजा 29 देऊळगाि राजा +}
30 मेहुर्ा राजा +}
31 तुळजािूर }
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13 बुलिार्ा 246 13 बुलिार्ा
5 देऊळगाि राजा 32 दे. मही +} 10 शेगाि 68 शेगाि +}

33 अंढेरा  } 69 जिळा (बु.) +}
70 मनसगाि }

6 मेहकर 34 मेहकर +}
35 पहिरा आश्रम +} 71 मािरगाि +}
36 देऊळगाि माळी  } 72 जळंब  }

37 अंजनी (बु.) +} 11 मलकािूर 73 मलकािूर +}
38 िोर्गाि  } 74 धरर्गाि +}

75 नरिले  }
39 शेलगाि (दे.) +}
40 लोर्ी गिळी +} 76 दाताळा +}
41 जानेफळ +} 77 जाभंळूधाबा  }
42 नायगाि दत्तािूर +}
43 िरििं  } 12 मोताळा 78 मोताळा +}

79 बोराखेिी +}
7 ससदखेि राजा 44 ससदखेि राजा +} 80 शेलािूर (बु.)  }

45 पक. राजा +}
46 सोनोशी  } 81 सििरी गिळी +}

82 सििळगाि देिी }
47 साखरखेिा +}
48 दुसरबीि +} 83 धा. बढे +}
49 मलकािूर िागंरा +} 84 रोपहर्खेि  }
50 शेंदुरजन  }

13 नादुंरा 85 नादुंरा (बु.) +}
8 लोर्ार 51 लोर्ार +} 86 पनमगाि +}

52 पिििी +} 87 शेंबा (बु.) +}
53 पहरिि  } 88 महालंुगी  }

54 सुलतानिूर +} 89 ििनेर +}
55 पबबी +} 90 चादुंरबीस्िा  }
56 अंजनी (खु.)  }

14 अकोला
9 खामगाि 57 खामगाि 1 अकोि 1 अकोि +}

58 आिार 2 मंुिगाि  }
59 अिाळी
60 काळेगाि 3 िर्ज
61 पहिरखेि
62 िझर 4 चोहोट्टा
63 सििळगाि राजा
64 िारखेि 5 कुिासा +}
65 अिगाि 6 आसेगाि बाजार  }
66 िळशी (बु.)
67 लाखनिािा 7 उमरा +}

8 अकोलखेि  }
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14 अकोला 247 14 अकोला
2 तेल्हारा 9 तेल्हारा +} 7 मुतीजािूर 45 मुतीजािूर +}

10 माळेगाि बाजार  } 46 हातगाि +}
11 पहिरखेि 47 सनभा  }

12 अिगाि (बु.) +} 48 माना +}
13 िाथिी  } 49 सेलू बाजार +}

50 लाखिूरी  }
14 िंचगव्हार्

51 कुरुम +}
3 बाळािूर 15 बाळािूर +} 52 जामठी  }

16 िारस +}
17 व्याळा  } 15 िापशम

1 िापशम 1 िापशम
18 िािेगाि +}
19 उरळ +} 2 िािी िाकमोर
20 सनबा +} 3 िािी आसरा
21 हातरुर्  } 4 कोंिाळा झामरे

4 िातुर 22 िातुर +} 5 अनसशग
23 बाभळूगाि  } 6 िारला

7 नागठार्ा
24 आलेगाि +} 8 केकत उमरा
25 चान्नी +} 9 राजगाि
26 सस्ती  }

2 परसोि 10 परसोि
5 अकोला 27 अकोला +} 11 किठा (खु.)

28 कौलखेि }
12 भर जहााँपगर
13 मोि

29 घुसर +} 14 िाकद
30 दपहहािंा +} 15 परठद
31 कािशी +}
32 उगिा +} 16 गोिधणन
33 आगर  } 17 केनिि

34 बोरगाि मंजू +} 3 मालेगाि 18 मालेगाि
35 पशिर्ी +} 19 करंजी
36 िळशी (बु.) +}
37 सागंळूद +} 20 पशरिूर
38 कुरर्खेि  } 21 मेिशी

22 मंुगळा
6 बाशीिाकळी 39 बाशीिाकळी +} 23 चािंस

40 महान +}
41 राजंदा  } 24 पकन्हीराजा

25 जऊळका
42 धाबा +}
43 सिजर +}
44 खेिा (बु.)  }
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15 िापशम 248 16 अमरािती
4 मंगरुळपिर 26 मंगरुळपिर 3 अमरािती 13 िलगाि +}

27 शेलू बाजार 14 निसारी +}
28 िािी ताि 15 पशराळा  }
29 आसेगाि
30 धानोरा (खु.) 16 नादंगाि िेठ +}
31 िोिी 17 माहूली जहागंीर +}
32 किठळ 18 ििरगाि  }

5 मानोरा 33 मानोरा 4 भातकुली 19 भातकुली +}
34 उमरी (बु.) 20 आसरा  }

35 इंझोरी 21 सनभा +}
36 कुििा 22 आष्िी  }
37 शेंदुजणना
38 पगरोली 23 िुर्ा नगर +}

24 खोलािूर  }
6 कारंजा 39 कारंजा

40 िोहा 5 नादंगाि (खं.) 25 नादंगाि (खं.) +}
41 उंबिा बाजार 26 धानोरा गुरि +}
42 येिता 27 िािळ }

28 मंगरुळ चव्हाळा +}
43 खेिा (बु.) 29 पशिर्ी }
44 कामरगाि

30 लोर्ी +}
45 धनज (बू.) 31 माहूली चोर +}
46 पहिरा लाहे 32 दाभा }

16 अमरािती 6 चादुंर रेल्िे 33 चादुंर रेल्िे +}
1 धारर्ी 1 धारर्ी 34 आमला पिश्वेश्वर  }

2 हरीसाल 35 घईखेि +}
36 िळसखेि +}

3 धुळघाि 37 सातेफळ }

4 सािलीखेिा 7 धामर्गाि रेल्िे 38 धामर्गाि रेल्िे +}
39 दत्तािूर +}

5  साद्रािािी 40 भातकुली +}
41 सचचोली  }

2 पचखलदरा 6 पचखलदरा +}
7 सेमािोह } 42 तळेगाि दशासर +}

43 मंगरुळ दस्तपगर +}
8 िेंभरुसोिा +} 44 अंजनससगी  }
9 चरु्ी  }

8 पतिसा 45 पतिसा +}
3 अमरािती 10 अमरािती +} 46 िरखेि +}

11 ििाळी +} 47 मोझरी +}
12 बिनेरा  } 48 िऱ्हा  }
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16 अमरािती 249 16 अमरािती
8 पतिसा 49 कुऱ्हा 14 चादुंर बाजार 84 चादुंर बाजार +}

85 बेलोरा }

9 मोशी 50 मोशी +} 86 तळेगाि मोहना +}
51 नेर (सिगळाई) +} 87 आसेगाि  }
52 पशरखेि  }

88 पसरजगाि कसबा +}
53 अंबािा +} 89 करजगाि +}
54 परध्दिूर +} 90 ब्राम्हर्िािा  }
55 धामर्गाि +}
56 पहिरखेि } 17 यितमाळ

1 यितमाळ 1 यितमाळ
10 िरुि 57 िरुि +} 2 कािराने

58 बेनोिा +} 3 पहिरी
59 लोर्ी +} 4 अजूणना
60 िाठोिा }

5 येळाबारा
61 िुसला +} 6 सािरगि
62 शेंदुजणना घाि +} 7 कोळंबी
63 राजूरा बाजार } 8 अकोला (बा.)

9 लोहारा
11 दयािूर 64 दयािूर +} 10 मोहा

65 पथलोरी +}
66 मंिळ रामपतथण  } 2 बाभळुगाि 11 बाभळूगाि

12 िरे्ी
67 खल्लार +} 13 घारफळ
68 दारािूर }

14 िहूर
69 ििनेर गगाई +} 15 सािर
70 सामदा }

3 कळंब 16 कळंब
71 येिदा 17 कोठा

12 अंजनगाि सु. 72 अंजनगाि (सु.) +} 18 सािरगाि
73 सातेगाि +} 19 सििळगाि (रु.)
74 भिंारज }

20 मेिीखेिा
75 पिहीगाि +}
76 कािूस तळर्ी +} 21 जोिमोहा
77 कोकिा  }

4 दारव्हा 22 दारव्हा
13 अचलिूर 78 अचलिूर +} 23 बोरी (खु.)

79 िरतिािा  } 24 महागाि
25 लािखेि

80 रासेगाि +}
81 असदिूर +} 26 पचखली
82 िथ्रोि +} 27 लोही
83 िरसािूर  } 28 मागंपकन्ही
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17 यितमाळ 250 17 यितमाळ
5 पदग्रस 29 पदग्रस 9 उमरखेि 62 ढार्की

30 पतिरी 63 चातारी
31 ससगद
32 कलगाि 10 महागाि 64 महागाि
33 तुि िाकळी 65 फुल सािगंी

6 आर्ी 34 आर्ी 66 मोरथ
67 कासोळा

35 लोर्बेहळ 68 गंुज
36 अंजनखेि 69 पहिरा

37 जिळा 70 काळी (दौ.)
38 बोरगाि

11 िर्ी 71 िर्ी
39 स. सािळी 72 राजूर

73 भालर
7 नेर 40 नेर 74 रासा

75 कायर
41 पसरजगाि
42 मोझर 76 सशदोला

77 पशरिूर
78 िूनिि

43 मापनकिािा 79 गरे्शिुर
44 ििफळी

12 मारेगाि 80 मारेगाि
45 मालखेिा

81 मािी
8 िुसद 46 िुसद 82 िनोजा

47 िरुि
83 कंुभा

48 जाबं बाजार 84 िािोनी
49 ब्राम्हर्गाि

13 झरी जामर्ी 85 झरी जामर्ी
50 खंिाळा 86 माथाजुणन
51 बेलोरा (खु.)

87 पशबळ
52 शेंबाळसििरी 88 खिकिोह  
53 गौळ (खु.)
54 बोरी खु. 89 मुकूिबन

9 उमरखेि 55 उमरखेि 14 केळािूर 90 िाढंरकििा
56 मुळािा 91 िहािळ
57 कुििी 92 केळािूर
58 पििूळ 93 चालबिी
59 सनगर्रू
60 पबिरगाि 94 रंुझा
61 दरािी 95 करंजी

96 िािर्बोरी



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - तुर खरीि - 2020

17 यितमाळ 251 18 िधा
15 राळेगाि 97 राळेगाि 4 िधा 17 िायगाि +}

98 झािगाि 18 आंजी +}
19 िायफळ +}

99 िरध 20 सालोि (ही.)  }

100 िाढोर्ा (बा.) 5 सेलू 21 सेलू +}
101 धानोरा 22 केळझर  }

102 ििकी 23 ससदी
103 पकन्ही (ज.)

24 सहगर्ी
16 घािंजी 104 घािंजी

105 िारिा 25 झिशी
106 कूली

6 देिळी 26 देिळी
107 साखरा 27 अंदोरी
108 पशिर्ी 28 पगरोली
109 घोिी
110 पशरोली 29 िुलगाि +}

30 पिजय गोिाल  }
18 िधा
1 आिी 1 आिी 31 पभिी

2 खरागंर्ा 7 सहगर्घाि 32 सहगर्घाि +}
33 िाघोली +}

3 िाढोर्ा 34 सािली  }

4 रोहर्ा +} 35 अल्लीिूर +}
5 पिरुळ +} 36 पसरजगाि +}
6 िाठोिा } 37 कानगाि  }

2 कारंजा 7 कारंजा +} 38 ििनेर +}
8 ठारे्गाि  } 39 िोहना  }

9 सारिािी 8 समुद्रिूर 40 समुद्रिूर

10 कन्नमिार ग्राम 41 पगरि

3 आष्िी 11 आष्िी +} 42 मािंगाि
12 तळेगाि  }

43 काढंळी +}
13 साहूर 44 िायगाि गोंि  }

4 िधा 14 िधा +} 45 नंदोरी +}
15 सेिाग्राम +} 46 जाम  }
16 तळेगाि (िा.)  }

47 कोरा
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19 नागिूर 252 19 नागिूर
1 नागिूर (ग्रा.) 1 खािरी रेल्िे +} 7 सािनेर 35 सािनेर +}

2 सोनेगाि लोधी +} 36 िािर्सािगंी }
3 बोरी  }

37 केळिद
4 गोधनी +}
5 िािी +} 38 खािा +}
6 हुिकेश्वर } 39 ििेगाि  }

8 कळमेश्वर 40 कळमेश्वर
2 सहगर्ा 7 सहगर्ा +} 41 धािेिािा

8 िानािोंगरी +}
9 कान्होलीबारा } 42 मोहिा

43 तेलकामठी
10 अिेगाि +}
11 गुमगाि +} 9 कामठी 44 कामठी +}
12 िाकळघाि  } 45 कोरािी +}

46 ििोदा +}
3 िारपशिर्ी 13 िारपशिर्ी 47 पदघोरी  }

10 उमरेि 48 उमरेि +}
14 निगेाि खैरी +} 49 हेिती +}
15 कन्हान +} 50 िाचगाि +}
16 आमिी  } 51 बेला +}

52 पससी +}
4 मौदा 17 मौदा +} 53 मकरधोकिा  }

18 धानला  }
11 पभिािूर 54 पभिािूर +}

19 खात +} 55 कारगाि +}
20 कोंदामेंढी +} 56 मालेिािा +}
21 पनमखेिा +} 57 नादं  }
22 चाचेर  }

12 कुही 58 कुही +}
5 कािोल 23 कािोल +} 59 राजोला +}

24 िारिससगा  } 60 पततूर +}
61 िलेतूर +}

25 येनिा 62 माढंळ +}
63 िचखेिी  }

26 मेििाजंरा +} 20 चंद्रिूर
27 परधोरा  } 1 बल्लारिूर 1 बल्लारिूर

28 कोंढाळी 2 गोंिसििरी 2 गोंिसििरी

6 नरखेि 29 नरखेि +} 3 धाबा
30 मोिाि  }

3 िोभरु्ी 4 िोभरु्ी
31 सािरगाि

4 िरोरा 5 िरोरा
32 पभष्र्रू

6 माढंळी +}
33 जलालखेिा +} 7 पचखली  }
34 मेंढला  }



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - तुर खरीि - 2020

20 चंद्रिूर 253 20 चंद्रिूर
4 िरोरा 8 िेंभिूा +} 8 कोरिर्ा 26 गिचादुंर

9 खाबंािा  }
27 कोरिर्ा

10 शेगाि
9 पजिती 28 पजिती

5 भद्रािती 11 भद्रािती +} 29 िािर्
12 घोििेठ  }

10  चंद्रिुर 30  चंद्रिुर -1 +}
13 चंदनखेिा +} 31  ििोळी +}
14 मुधोली  } 32  घुग्गस  }

15 मागंली (रै) 11  मुल 33  मुल +}
34  पचखली  }

16 नंदोरी 35  बेंबाळ

6 पचमुर 17 पचमुर +} 12  सािली 36  िाथरी
18 मासाळ (बु.) +} 37  सािली
19 खिसंगी  } 38 व्याहाि खु.

20 नेरी +}
21 पभसी +}
22 जाभंळुघाि +}
23 शंकरिूर  }

7 राजूरा 24 राजूरा

25 पिरुर (स्िे.)
1235

अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका
1  नापशक 1  येिला 2  सोलािुर 1  उत्तर सोलािुर

2  मालेगाि 2  सागंोला

3 देिळा 3 सागंली 1 जत

4 सुरगार्ा 4  नागिुर 1  रामिेक

5 िेठ

6 पसन्नर

10एकूर् अपधसूपचत तालुके : 

तालुकास्तरीय अपधसुचना
पिक- तुर खरीि - 2020

एकूर् अपधसूपचत मंिळ : 



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
1 नापशक 254 2 धुळे
1 मालेगाि 1 मालेगाि  +} 1 धुळे 7 मुकिी

2 दाभािी  +}
3 पनमगाि  +} 8 धुळे (ग्रा.)
4 करंजगव्हार्  +}
5 ििनेर  } 9 कुसूंबा

10 नेर (म.)
6 सौंदारे्  +}
7 कौळाने  +} 11 लामकार्ी
8 सायने (ब.ु)  }

2 साक्री 12 साक्री
9 कळिािी 13 पनजामिूर

10 झोिगा 14 ब्राम्हर्िले
15 दहीिले

2 येिला 11 येिला  +}
12 िािोदा  +} 16 कासारे
13 अंदरसुल  } 17 म्हसदी (प्रा.)

14 जळगाि नेऊर  +} 18 दुसाने
15  सािरगाि  +}
16 नगरसूल  } 3 पशरिूर 19 पशरिूर

3 बागलार् 17 बागलार् (सिार्ा)  +} 20 बोरािी
18 ब्राम्हर्गाि  +}
19 पिरगाि  +} 21 अथे
20 िागंसौदारे्  +} 22 जिखेिे
21 नामिूर  +}
22 जायखेिा  +} 23 होळनाथें
23 ताहाराबाद  +}
24 मुल्हेर  } 24 थाळनेर

4 नादंगाि 25 नादंगाि  +} 25 सागंिी
26 मनमाि  +}
27 पहसिळ (ब.ु)  +} 4 सशदखेिा 26 सशदखेिा
28 जातेगाि  +}
29 िहेेळगाि  } 27 पचमठारे्

28 शेिाळे
2 धुळे
1 धुळे 1 पशरुि 29 खलारे्

2 बोरकंूि
30 नरिारे्

3 आिी
31 बेिािद

4 सोनगीर
5 नगाि (ब.ु) 32 िशी
6 फागरे्

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक - कािूस खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

2 धुळे 255 3 नंदुरबार
4 सशदखेिा 33 दोंिाईचा 5 अककलकूिा 27 अककलकूिा

28 मोरंबा
34 पिखरर् 29 खािर

35 पिरदेल 4 जळगाि
1 जळगाि 1 जळगाि  +}

3 नंदुरबार 2 म्हसािद  }
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार

3 भोकर
2 रनाळे
3 मािंळ 4 सििराळा

4 खोंिामळी 5 नपशराबाद

5 कोरीि 6 आसोदा
6 आष्िे

2 भसुािळ 7 भसुािळ
7 धानोरा

8 कुऱ्हे
2 निािूर 8 निािूर  +}

9 निागाि  +} 9 िरर्गाि
10 सचचिािा  }

10 सििळगाि (खु.)
11 खािंबारा  +}
12 पिसरिािी  } 3 बोदिि 11 बोदिि

3 शहादा 13 शहादा 12 निगाि
14 मोसहदे तऱ्हा

13 करंजी
15 म्हसािद

4 यािल 14 यािल
16 ब्राम्हर्िूरी

15 भालोद
17 सारंगखेिा 16 बामर्ोद

18 प्रकाशा 17 फैजिूर

19 ििाळी 18 साकळी

20 आसलोद 19 पकनगाि
21 मंदार्ा

5 रािरे 20 रािरे
22 कळसािी

21 खानािूर
4 तळोदा 23 तळोदा

24 बोरद 22 पखरोदा
25 प्रताििूर 23 सनभोरा (ब.ु)
26 सोमािल



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

4 जळगाि 256 4 जळगाि
5 रािरे 24 पखिी 10 धरर्गाि 50 धरर्गाि

25 ऐनिूर 51 साळिा
52 सोनिद

26 सािदा 53 िाळधी
54 चादंसर

6 मुकताईनगर 27 मुकताईनगर
55 सिप्री (ब.ु)

28 अंतुली
11 िारोळा 56 िारोळा

29 कुऱ्हा
30 घोिसगाि 57 बहादरिूर

7 अंमळनेर 31 अंमळनेर 58 शेळािे

32 पशरुि 59 तामसिािी

33 नगाि 60 चोरिि

34 िातोंिा 12 चाळीसगाि 61 चाळीसगाि

35 अंमळगाि 62 खिकी

36 मारिि 63 हातले

37 भरिस 64 मेहूर्बारे
38 िाििे

65 बहाळ
8 चोििा 39 चोििा

66 तळेगाि
40 हातेि

67 पशरसगाि
41 लासूर

13 जामनेर 68 जामनेर
42 अिािद
43 धानोरा (प्रा.) 69 नेरी

44 गोरगािले 70 मालदाभािी

45 चहािी 71 िहूर

9 एरंिोल 46 एरंिोल 72 शेंदुर्ी
47 सरगर्गाि 73 तोंिािूर

48 कासोदा 74 फत्तेिूर

49 उतरार् (गृह) 75 िाकिी



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

4 जळगाि 257 5 अहमदनगर
14 िाचोरा 76 िाचोरा 4 कोिरगाि 19 कोिरगाि

20 रिदें
77 नगरदेिळा 21 सुरेगाि

78 गाळर् 22 दहेगाि बोलका

79 नादं्रा 23 िोहेगाि

80 कुऱ्हाि (ब.ु) 5  राहाता 24 राहाता
81 िरखेिी (ब.ु) 25 लोर्ी

26  बाभळेश्वर
82 सििळगाि 27  िुर्ताबंा

28  पशिी
15 भिगाि 83 भिगाि

6 राहुरी 29 राहुरी
84 अमदिे 30 िाकळीपमयााँ

31 देिळाली प्रिरा
85 कोळगाि

32 सात्रळ
86 कजगाि 33 ताहाराबाद

5 अहमदनगर 34 िाबंोरी
1 शेिगाि 1 शेिगाि 35 ब्राम्हर्ी

2 भातकुिगाि 7 नेिासा 36 नेिासा (खु.)
3 ढोर जळगाि (शे.) 37 नेिासा (ब.ु)

38 सलाबतिूर
4 एरंिगािं 39 कुकार्ा

40 चादंा
5 बोधेगािं
6 चाििगाि 41 सोनई

42 ििाळा (ब.)
2 िाथिी 7 िाथिी 43 घोिेगाि

8 मापर्कदौंिी
8 जामखेि 44 जामखेि

9 करंजी 45 खिा
10 पमरी

46 अरर्गाि
11 िाकळीमानूर 47 नान्नज
12 कोरिगाि 48 नायगाि

3 संगमनेर 13 साकूर 9 कजणत 49 कजणत
14 सििररे् 50 राशीन
15 आश्वी 51 भाबंोरा
16 पसबलािूर 52 पमरजगािं
17 तळेगाि 53 कोंभळी
18 समनािूर 54 मापहजळगािं



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

5 अहमदनगर 258 8 औरंगाबाद
10 श्रीगोंदा 55 श्रीगोंदा 1 औरंगाबाद 1 काचंनिािी  +}

56 िेिगाि 2  उस्मानिुरा  +}
57 मािंिगर् 3  भािससगिुरा  }
58 कोळगाि
59 बेलििंी 4 चौका
60 देिदैठर् 5 हसूणल
61 काष्िी
62 सचभळा 6 पचत्तेसििळगाि

6 सोलािूर 7 करमाि
1 मोहोळ 1 िाघोली  +} 8 पचकलठार्ा

2 कामती (ब.ु)  +}
3 सािळेश्वर  +} 9 लािसािगंी
4 िाकळी (पस.)    }

2 फुलंब्री 10 फुलंब्री
2 िंढरिूर 5 िंढरिूर  +} 11 िीरबाििा

6 भिंी शेगाि  +}
7 भाळिर्ी  +} 12 आळंद
8 करकंब    }

13 ििोदबाजार
9 िुळूज  +}

10 चळे  +} 3 िैठर् 14 िैठर्
11 तंुगत  +}
12 कासेगाि    } 15 पबिकीन

3 सागंोला 13 सागंोला  +} 16 लोहगाि
14 पशिरे्  +} 17 ढोरकीन
15 जिळा    }

18 बालानगर
16 कोळा  +} 19 सििळिािी पिराची
17 नाझरा  +}
18 महुद (ब.ु)   } 20 िाचोि

4 माळपशरस 19 माळपशरस  +} 21 पिहामािंिा
20 ईस्लामिूर  +} 22 नादंर
21 दपहगाि  +}
22 सदापशिनगर    } 23 आिूळ

5 मंगळिढेा 23 हुलजंती  +} 4 गंगािूर 24 गंगािूर
24 मारािूर  +} 25 भेंिाळा
25 मरििे  }

26 माजंरी
7  सागंली
1  आििािी 1  आििािी  +} 27 िाळूज

2  पदघंची  +}
3  खरसुंिी  } 28 तुकाबाद

29 शेंदुरिादा



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

8 औरंगाबाद 259 8 औरंगाबाद
4 गंगािूर 30 हसूणल 8 पसल्लोि 58 असजठा

31 िोर्गाि 59 गोळेगाि

32 पसध्दनाथ ििगाि 60 आमठार्ा

5 िजैािूर 33 िजैािूर 61 अंभई

34 महालगाि 9 सोयगाि 62 सोयगाि
35 नागमठार् 63 सािळदबारा

36 खंिाळा 64 बनोिी
37 बोरसर

9 जालना
38 लािगाि 1 भोकरदन 1 भोकरदन

39 गारज 2 पसिोरा

40 पशऊर 3 धाििा
41 लोर्ी (खु.) 4 आन्िा

42 लासूरगाि 5 सििळगाि रेर्कूाई.

6 कन्नि 43 कन्नि 6 हसनाबाद

44 चािानेर 7 राजूर
8 केदारखेि

45 पचकलठार्ा
2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद

46 पिशोर 10 माहोरा
47 नाचर्िले

11 कंुभारझरी
48 करंजखेि
49 सचचोली सलबाजी 12 िेंभरू्ी

50 देिगाि रंगारी 13 िरुि (ब.ु)

7 खुलताबाद 51 िरेुळ 3 जालना 14 जालना (ग्रा.)

52 सुलतानिूर 15 िाघरुळ जहासगर

53 सािगंी बाजार 16 नेर
17 शेिली

8 पसल्लोि 54 पसल्लोि
55 पनल्लोि 18 रामनगर

56 भरािी 19 पिरेगाि
57 बोरगाि बाजार

20 िाचन ििगाि



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

9 जालना 260 10  लातुर
4 बदनािूर 21 बदनािूर 1 अहमदिुर 1 खंिाळी

22 शेलगाि 2 अहमदिुर  +}
3 अंधोरी  +}

23 दाभािी 4 पकनगाि  +}
24 बािरे् िागंरी 5 पशरूरताजबंद  +}

6 हिोळती  }
25 रोशनगाि

11 उस्मानाबाद
5 अंबि 26 अंबि 1 भमु 1 अंभी  +}

2 मानकेश्वर  +}
27 धनगर सििरी 3 िालिि }

28 जामखेि 4  भमू  +}
29 रोपहलागि 5 ईि  }

30 गोदी 2 िाशी 6 िाशी  +}
7 तेरखेिा  }

31 ििीगोद्री
32 सुखािूरी 8 िारगाि

6 घनसागंिी 33 घनसािगंी 3 कळंब 9 कळंब  +}
10 ईिकूर  +}

34 रार्ीऊचेगाि 11 येरमाळा  }

35 पतथणिूरी 12 मोहा  +}
13 पशराढोर्  +}

36 कंुभार सििळगाि 14 गोसिदिूर  }
37 आंतरिाली िेंभी

4 उस्मानाबाद 15  िािोळी
38 राजंर्ी
39 जाबं समथण 12 नादेंि

1 पबलोली 1 पबलोली
7 िरतुर 40 िरतूर

41 िािूर 2 आदमिूर
3 लोहगाि

42 श्रीष्िी
4 सगरोळी

43 आष्िी

44 सातोना (ब.ु)

8 मंठा 45 मंठा

46 तळर्ी

47 ढोकसाळ
48 िागंारी गोसािी



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

12 नादेंि 261 12 नादेंि
1 पबलोली 5 कंुिलिािी 6 लोहा 27 लोहा

28 माळाकोळी
2 धमाबाद 6 धमाबाद 29 सोनखेि

7 करखेली 30 शेििी (बा.)
31 कलंबर

8 जारीकोि 32 कािशी

3 नायगाि 9 नायगाि 7 हादगाि 33 हादगाि
10 नरसी

34 तामसा
11 माजंरम

35 मनाठा
12 बरबिा

13 कंुिूर 36 सििळखेि

4 मुखेि 14 मुखेि 37 तळर्ी
15 जाबं (ब.ु)

38 पनिघा (बा.)
16 जाहूर

39 आष्िी
17 चािंोळा

8 पहमायतनगर 40 पहमायतनगर
18 मुक्रमाबाद

41 जिळगाि
19 बाऱ्हाळी
20 येिती 42 पसरसम (ब.ु)

5 कंधार 21 कंधार 9 भोकर 43 भोकर
22 फुलिळ 44 पकनी

45 मातुळ
23 िेठििज 46 मोघाळी

24 बारुळ 10 उमरी 47 उमरी

25 कुरुळा 48 गोळेगाि

26 उस्माननगर 49 ससधी



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

12 नादेंि 262 12 नादेंि
11 देगलूर 50 देगलूर 13 माहूर 63 माहूर

51 खानािूर
64 िाई (बा.)

52 शहािूर
65 िानोळा

53 मरखेल
54 मालेगाि (म.) 66 ससदखेि

55 हानेगाि 14  नादेंि 67 नादेंि (ग्रा.)

12 पकनिि 56 पकनिि 68 तुप्िा

57 बोधिी 69 पिष्र्िूूरी  +}
70 िसरर्ी  }

58 ईस्लािूर
71 सलबगाि

59 जलधारा 72 तरोिा (ब.ु)

60 पशिर्ी 15 अधािूर 73 अधािूर
74 दाभि

61 मािंिी
75 मालेगाि

62 दहेली
16 मुदखेि 76 मुदखेि

77 मुगि

78 बारि
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13 िरभर्ी 263 13 िरभर्ी
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी 6 मानित 27 मानित

2 िेिगाि 28 केकरजिळा
3 जाबं

29 कोल्हा
4 झरी 30  तािबोरगाि  

31 रामिूरी बु
5 सशगर्ािूर
6 िाकळी कंुभकर्ण 7 सजतूर 32 सजतुर

7 दैठर्ा 33 सागंिी (म्हा.)

8 सिगळी 34 बामर्ी (ब.ु)

2 गंगाखेि 9 गंगाखेि 35 आिगाि (ब.ु)
10 महातिूरी
11 माखर्ी 36 बोरी

12 रार्ी सािरगाि 37 चारठार्ा
13 सििळदरी 38 दूधगाि 

39  िाघी धा.
3 सोनिेठ 14 सोनिेठ

8 िुर्ा 40 िुर्ा
15 आिळगाि 41 कािलगाि
16 ििगाि
17  शेळगाि म. 42 तािकळस

43 पलमला
4 िालम 18 िालम

19 चािोरी 44 कातनेश्वर

20 बनिस 45 चिुािा
21 रािराजूर
22 िेठपशिर्ी 9 सेलू 46 सेलू

47 देऊळगाि घाि
5 िाथरी 23 िाथरी

24 बाभळगाि 48 िालूर
49 कुििा

25 हादगाि (ब.ु)
26 कासािूरी 50 पचखलठार्ा (ब.ु)

51 मोरेगाि 
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14 सहगोली 264 14 सहगोली
1 सहगोली 1 सहगोली  +} 5 बसमत 27 पगरगाि

2 खंबाळा  }
28 हट्टा

3 नसी
29 िेंभरू्ी

4 बासंबा
5 पिग्रस कराळे 30 कुरंुदा

6 माळहीिरा 15 बुलिार्ा
1 जळगाि 1 जळगाि

7 पसरसम (ब.ु) 2 आसलगाि

2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) 3 पि. काळे

9 येहळेगाि 4 जामोद

10 जिळा (बा.) 5 ििसशगी

11 साळर्ा 2 संग्रामिूर 6 संग्रामिूर

3 सेनगाि 12 सेनगाि 7 िातुिा
8 किठळ

13 गोरेगाि
9 सोनाळा

14 आजेगाि
15 िान कन्हेरगाि 10 बािर्बीर

16 साखरा 3 देऊळगाि राजा 11 देऊळगाि राजा
17 हत्ता

12 मेहूर्ा राजा
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी 13 तुळजािूर

19 िाकोिी
14 दे. मही

20 नादंािूर
15 अंढेरा

21 आ. बाळािूर
4 सशदखेि राजा 16 सशदखेि राजा

22 िोंगरकिा
23 िारंगा फािा 17 पक. राजा

18 सोनोशी
5 बसमत 24 बसमत

25 अंबा 19 साखरखेिा
26 हयातनगर

20 दुसरबीि

21 मलकािूर िागंरा
22 शेंदुरजन
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15 बुलिार्ा 265 15 बुलिार्ा
5 खामगाि 23 खामगाि 9 नादुंरा 51 नादुंरा (ब.ु)

52 पनमगाि
24 आिार
25 अिाळी 53 शेंबा (ब.ु)

54 महालंुगी
26 काळेगाि

55 ििनेर
27 पहिरखेि
28 िझर 56 चादुंरपबस्िा

29 सििळगाि राजा 10 पचखली 57 पचखली
30 िारखेि

58 हातर्ी
31 अिगाि
32 िळशी (ब.ु) 59 एकलारा

33 लाखनिािा 60 अमिािूर
61 िेठ

6 शेगाि 34 शेगाि
35 जिळा (ब.ु) 62 उंद्री

63 धोिि
36 मनसगाि

64 मेरा (खु.)
37 मािरगाि 65 शेलगाि आिोळ

38 जळंब 66 कोलारा
67 चादंई

7 मलकािूर 39 मलकािूर
40 धरर्गाि 11 बुलिार्ा 68 बुलिार्ा

69 साखळी (ब.ु)
41 नरिले

70 िािळी
42 दाताळा 71 देऊळघाि

43 जाभंळूढाबा 72 धाि

8 मोताळा 44 मातोळा 73 म्हसला (ब.ु)

45 बोराखेिी 74 रायिूर
46 शेलािूर (ब.ु)

12 मेहकर 75 मेहकर
47 सििरी गिळी
48 सििळगाि (दे.) 76 पहिरा आश्रम

77 देऊळगाि माळी
49 धा. बढे

78 अंजनी (ब.ु)
50 रोहीर्खेि
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15 बुलिार्ा 266 16 अकोला
12 मेहकर 79 िोर्गाि 3 बाळािूर 18 िािेगाि

80 शेिगाि (दे.)
81 लोर्ी गिळी 19 उरळ

82 जानेफळ 20 सनबा
83 नायगाि 21 हातरुर्

84 िरििं 4 िातूर 22 िातुर
23 बाभळूगाि

13 लोर्ार 85 लोर्ार
24 आलेगाि

86 पिििी
87 पहरिि 25 चान्नी

26 सस्ती
88 सुलतानिूर

5 अकोला 27 अकोला
89 पबबी 28 घुसर
90 अंजनी (खु.)

29 दहीहािंा
16 अकोला
1 अकोि 1 अकोि 30 आगर

2 मंुिगाि
31 बोरगाि मंजु

3 िर्ज 32 कािशी

4 चोहोट्टा 33 पशिर्ी
34 कौलखेि

5 कुिासा
6 आसेगाि बा. 35 िळशी (बु.)

36 सागंळूद
7 उमरा

37 कुरर्खेि
8 अकोलखेि 38 उगिा

2 तेल्हारा 9 तेल्हारा 6 बार्शशिाकळी 39 बाशीिाकळी
10 आिगाि

40 महान
11 पहिरखेि

41 राजंदा
12 माळेगाि बा. 42 धाबा
13 िाथिी

43 सिजर
14 िंचगव्हार् 44 खेिा (बु.)

3 बाळािूर 15 बाळािूर
16 िारस

17 व्याळा
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16 अकोला 267 17 िापशम
7 मुतीजािूर 45 मुतीजािूर 4 िापशम 24 िािी आसरा

46 हातगाि 25 कोंिाळा झाबंरे

47 सनबा 26 अनससग
27 िारला

48 माना
49 शेलूबाजार 28 नागठार्ा

29 केकत उमरा
50 लाखिूरी 30 राजगाि

51 कुरुम 5 परसोि 31 परसोि
52 जामठी 32 कौठा (खु.)

17 िापशम 33 भर जहागंीर
1 मंगरुळिीर 1 मंगरुळिीर 34 मोि

2 शेलु बाजार 35 िाकद
3 िािी ताि

36 परठद
4 आसेगाि
5 धानोरा (खू.) 37 गोिधणन

38 केनिि
6 िोिी
7 किठळ 6 मालेगाि 39 मालेगाि

40 करंजी
2 मानोरा 8 मानोरा

9 उमरी (बु.) 41 पशरिूर

10 इंझोरी 42 मेिसी
11 कुििा

43 मंुगळा
12 शेंदुजणना 44 चािंस
13 पगरोली

45 पकन्हीराजा
3 कारंजा 14 कारंजा 46 जऊळका

15 िोहा
18 अमरािती

16 उंबिा बाजार 1 धारर्ी 1 धारर्ी
17 येिता 2 हरीसाल

18 कामरगाि 3 सािलीखेिा
4 धुळघाि

19 धनज (बु.) 5  साद्रािािी
20 पहिरा लाहे
21 खेिा (बु.) 2 पचखलदरा 6 पचखलदरा

4 िापशम 22 िापशम 7 सेमािोह
8 िेंभरूसोिा

23 िािी िाकमोर 9 चरू्ी
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18 अमरािती 268 18 अमरािती
3 अमरािती 10 अमरािती 7 धामर्गाि (रे.) 38 धामर्गाि (रे.)

11 ििाळी 39 दत्तािुर

12 बिनेरा 40 भातकूली
41 सचचाली

13 िलगाि
14 निसारी 42 तळेगाि दशासर

15 पशराळा 43 मंगरुळ दस्तपगर
44 अंजनससगी

16 नादंगाि िेठ
8 पतिसा 45 पतिसा

17 माहूली 46 िरखेि
18 ििरगाि

47 मोझरी
4 भातकूली 19 भातकूली 48 िऱ्हा

20 आसरा
49 कुऱ्हा

21 सनभा
9 मोशी 50 मोशी

22 आष्िी
23 िूर्ा नगर 51 नेर सिगळाई

52 पशरखेि
24 खोलािूर

53 अंबािा
5 नादंगाि (खं.) 25 नादंगाि (खं.) 54 परध्दिूर

26 धानोरा गुरि
55 पहिरखेि

27 िािळ
56 धामर्गाि

28 मंगरुळ चव्हाळा
29 पशिर्ी 10 िरुि 57 िरुि

30 लोर्ी 58 बेनोिा
59 लोर्ी

31 माहूलीचोर
32 दाभा 60 िुसला

61 शेंदुरजना घाि
6 चादुंर (रे.) 33 चादुंर (रे.)

34 आमला पिश्वेश्वर 62 राजूराबाजार

35 घुईखेि 63 िाठोिा
36 िळसखेि
37 सातेफळ 11 दयािूर 64 दयािूर

65 थीलोरी

66 मंिळ रामपतथण

67 खल्लार
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18 अमरािती 269 19 यितमाळ
11 दयािूर 68 दारािूर 1 यितमाळ 8 कोळंबी

9 अकोला (बा.)
69 ििनेर गंगाई 10 लोहारा
70 सागदा

2 बाभळूगाि 11 बाभळूगाि
71 येिदा 12 िरे्ी

12 अंजनगाि 72 पिहीगाि 13 घारफळ
73 अंजनगाि (सु.)

14 िहूर
74 सातेगाि
75 भिंारज 15 सािर

76 कािूस तळर्ी 3 कळंब 16 कळंब
17 कोठा

77 कोकिा
18 सािरगाि

13 अचलिूर 78 अचलिूर 19 सििळगाि (ग्रा.)

79 िरतिािा 20 मेिीखेिा

80 रासेगाि 21 जोिमोहा
81 असदिूर

4 दारव्हा 22 दारव्हा
82 िथ्रोि 23 बोरी (खु.)
83 िरसािूर 24 महागाि

14 चादुंर बाजार 84 चादुंर बाजार 25 लािखेि
85 बेलोरा

26 पचखली
86 तळेगाि मोहना
87 आसेगाि 27 लोही

28 मागंपकन्ही
88 पसरजगाि 
89 करजगाि 5 पदग्रस 29 पदग्रस

30 पतिरी
90 ब्राम्हर्िािा 31 ससगद

32 कालगाि
19 यितमाळ 33 तुि िाकळी
1 यितमाळ 1 यितमाळ

2 कािराने 6 आर्ी 34 आर्ी

3 पहिरी 35 लोर्बेहळ
4 अजूणना 36 अंजनखेि
5 मोहा
6 येळाबारा
7 सािरगि
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19 यितमाळ 270 19 यितमाळ
6 आर्ी 37 जिळा 11 िर्ी 71 िर्ी

38 बोरगाि 72 राजूर
73 भालर

39 स. सािळी
74 रासा

7 नेर 40 नेर 75 कायर
76 गरे्शिूर

41 पशरजगाि 77 सशदोला
42 मोझर 78 पशरिूर

43 मापनकिािा 79 िुनिि
44 ििफळी

12 मारेगाि 80 मारेगाि
45 मालखेि (खु.)

81 मािी
8 िूसद 46 िूसद 82 िनोजा

47 िरुि
48 बोरी खु. 83 कंुभा
49 जाबं बाजार 84 िािोनी
50 ब्राम्हर्गाि

13 झरी जामर्ी 85 झरी जामर्ी
51 खंिाळा 86 माथाजूणन
52 बेलोरा (खु.)

87 पशबला
53 शेंबाळसििरी 88 खिकिोह
54 गौळ (खु.)

89 मुकूिबन
9 उमरखेि 55 उमरखेि

56 मुळािा 14 केळािूर 90 िाढंरकििा
57 कुििी 91 िहािळ
58 पििूळ 92 चालििी
59 सनगर्रू 93 केळािूर
60 पबिरगाि 94 रंुझा
61 दरािी 95 करंजी

62 ढानकी 96 िािर्बोरी
63 चातारी

15 घािंजी 97 घािंजी
10 महागाि 64 महागाि

65 फुल सािगंी 98 िारिा
66 कासोळा 99 कुली
67 मोरथ

100 साखरा
68 गंुज 101 पशिर्ी
69 पहिरा

102 घोिी
70 काळी (दौ.) 103 पशरोली
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19 यितमाळ 271 20 िधा
16 राळेगाि 104 राळेगाि 5 सेलू 21 सेलु

105 झािगाि
22 केळझर

106 िरध
23 ससदी

107 िाढोर्ा (बा.)
108 धानोरा 24 सहगर्ी

25 झिशी
109 ििकी
110 पकन्ही (ज.) 6 देिळी 26 देिळी

20 िधा 27 अंदोरी
1 आिी 1 आिी

2 िाठोिा 28 पगरोली

3 खरागंर्ा 29 िुलगाि

4 िाढोर्ा 30 पिजय गोिाल

5 रोहर्ा 31 पभिी

6 पिरुळ 7 सहगर्घाि 32 सहगर्घाि

2 कारंजा 7 कारंजा 33 िाघोली

8 ठारे्गाि 34 सािली

9 सारिािी 35 अल्लीिूर

10 कन्नमिार ग्राम 36 पसरजगाि

3 आष्िी 11 आष्िी 37 कानगाि
12 तळेगाि

38 ििनेर
13 साहूर

39 िोहना
4 िधा 14 िधा

15 सालोि (ही.) 8 समुद्रिूर 40 समुद्रिूर

16 सेिाग्राम 41 पगरि

17 तळेगाि (िा.) 42 मािंगाि

18 िायगाि 43 काढंळी

19 आंजी 44 िायगाि गोंि

20 िायफळ 45 नंदोरी
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20 िधा 272 21 नागिूर
8 समुद्रिूर 46 जाम 6 सािनेर 29 सािनेर

30 िािर् सािगंी
47 कोरा

31 केळिद
21 नागिूर
1 नागिूर (ग्रा.) 1 खािरी (रे.) 32 खािा

2 बोरी
33 ििेगाि

3 सोनेगाि लोधी
7 कळमेश्वर 34 कळमेश्वर

4 गोधर्ी
5 िािी 35 धािेिािा
6 हूिकेश्वर

36 मोहिा
2 सहगर्ा 7 सहगर्ा 37 तेलकामठी

8 िानािोंगरी
8 उमरेि 38 उमरेि

9 कान्होलीबारा 39 हेिती
10 अिेगाि

40 िाचंगाि
11 गुमगाि
12 िाकळघाि 41 बेला

3 िारपशिर्ी 13 िारपशिर्ी 42 पसरसी

14 निगेाि खैरी 43 मकरधोकिा
15 कन्हान
16 आमिी 9 पभिािूर 44 पभिािूर

4 कािोल 17 कािोल 45 कारगाि
18 िारिससगा

46 मालेिािा
19 येनिा

47 नादं
20 मेििाजंरा
21 परधोरा 10 कुही 48 कुही

49 राजोला
22 कोंढाळी 50 पततूर

5 नरखेि 23 नरखेि 51 िलेतूर
24 मोिाि 52 माढंळ

53 िचखेिी
25 सािरगाि

11 कामठी 54 कामठी
26 पभष्र्रू 55 कोरािी

56 ििोदा
27 जलालखेिा
28 मेंढला 12 रामिेक 57 रामिेक

58 देिलािार



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

22 चंद्रिूर 273 22 चंद्रिूर
1 चंद्रिूर 1 ििोली 5 पचमुर 21 नेरी

2 घुग्घुस 22 शंकरिूर

2 गोंिसििरी 3 गोंिसििरी 6 राजूरा 23 राजूरा
4 धाबा

24 पिरुर (स्िे.)
3 िरोरा 5 िरोरा

7 कोरिर्ा 25 गिचादुंर
6 माढंळी
7 पचखली 26 कोरिर्ा

8 िेंभिूा 8 पजिती 27 पजिती
9 खाबंािा 28 िािर्

10 शेगाि 9 िोभरू्ा 29 िोभरू्ा

4 भद्रािती 11 भद्रािती 10 बल्लारिूर 30 बल्लारिूर
12 घोििेठ

23 गिपचरोली
13 चंदनखेिा 1 अहेरी 1 अहेरी
14 मुधोली 2 आलािल्ली

3 पजमलगट्टा
15 नंदोरी

2 पसरोंचा 4 पसरोंचा
5 पचमुर 16 पचमुर

17 मासळ (ब.ु) 5 िेंिीिाका

18 खिसंगी 6 असरअल्ली

5 पचमुर 19 भीसी 7 बामर्ी
20 जाभंळूघाि

3  चामोशी 8  चामोशी

9  येर्ािुर

10  आष्िी
1094एकूर् अपधसूपचत मंिळ :



अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ अ.क्र. पजल्हा/तालुका अ.क्र. मंिळ
पिक - कािूस खरीि - 2020

274

अ.क्र. पजल्हा अ. तालुका अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका
1 लातुर 1 जळकोि 2  उस्मानाबाद 1  िरािंा

2  लातुर 3 नागिुर 1 मौदा

3  रेर्ािुर

4  उदगीर

5  देिर्ी

6  चाकुर

8एकूर् अपधसूपचत तालुके : 

तालुकास्तरीय अपधसुचना
पिक - कािूस खरीि - 2020



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ

1  नापशक 275 1  नापशक
1  नादंगाि 1  नादंगाि +} 6  चादंिि 35  रायिुर

2  मनमाि   }
 36 ििाळीभाेई +}

3  पहसिळ 37  ििनेर भरैि   }

4  जातेगाि 7  मालेगाि 38  दाभािी
39  सोंदारे्

5  येहेळेगाि 40  कौळरे् पन.
41  पनमगाि

2  बागलार् 6 ब्रामहर्गाि 42  सायने ब.ु
43  करंजगव्हार्

7  सिार्ा +} 44 ििनेर
8  नामिुर   }

45  कळिािी +}
9  ताहराबाद 46 झोिगा +}

47  मालेगाि   }
10  पिरगाि +}
11 जायखेिा +} 2 धुळे
12 िागंसौंदारे् +} 1 धुळे 1 धुळे शहर +}
13 मुल्हेर   } 2 शशरूड +}

3 बोरकुुं ड   }
3  देिळा 14  देिळा

15  लोहरे्र 4 आर्वी +}
16  उमरारे् 5 सोनगीर  }

4  पनफाि 17  पनफाि +} 6 नगार्व बु. +}
18  लासलगाि   } 7 फागणे +}

8 मुकटी   }
19  देिगाि

9 धुळे ग्रामीण +}
20  चादंोरी +} 10 कसुुंबा   }
21 सायखेिा +}
22 सििळगाि +} 11 नेर +}
23  ओझर +} 12 लामकानी   }
24  रानिि +}
25 नादुंर मध्यमेश्वर   } 2 साक्री 13 साक्री +}

14 कासारे   }
5  येिला 26  येिला

27  सािरगाि 15 म्हसदी. प्र. ने +}
28  िािोदा 16 दुसाने   }
29  जळगाि ने.
30  अंदरसुल 17 शनजामपुर +}
31  नगरसुल 18 ब्राम्हणर्वले   }

6  चादंिि 32  चादंिि +} 19 पपपळनेर +}
33  पदघिद +} 20 कुडाशी   }
34  दुगाि   }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक - मका



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ
पिक - मका

2 धुळे 276 3  औरंगाबाद
2 साक्री 21 उमरपाटा +} 3  िजैािुर 17 पशिूर

22 दशहर्वले   }
18  बोरसर

3 शशरपुर 23 शशरपुर +}
24 बोराडी   } 19  गारज

25 अरे्थ +} 20  महालगाि +}
26 जर्वखेडा +} 21  नागमठार् +}
27 होळनारे्थ   } 22  लासुरगाि   }

23  लोर्ी खु.
28 र्थळनेर +}
29 साुंगर्वी   } 4  िैठर् 24  िैठर् +}

25  पबिकीन +}
4 शशदखेडा 30 पशदखेडा +} 26  लोहगाि +}

31 शिमठाणा +} 27  ढोरकीन +}
32 शेर्वाळे   } 28  सििळिािी पि.   }

33 खलाणे +} 29  बालानगर +}
34 नरडाणा   } 30  आिुळ +}

31 िाचोि +}
35 बेटार्वद +} 32  पिहामािंिा +}
36 र्वर्षी   } 33  नादंर   }

37 दोंडाईिा +} 5  गंगािुर 34  माजंरी
38 शर्वखरण +}
39 शर्वरडेल   } 35  गंगािुर +}

36  भेंिाळा   }
3  औरंगाबाद
1  औरंगाबाद 1  चौका 37 हसुणल +}

38 िोर्गाि   }
2  काचंनिािी +}
3  उस्मानिुरा +} 39 िाळुज +}
4  भापिसंगिुरा   } 40 तुकाबाद   }

5  हसुणल +} 41 पस. ििगाि +}
6  पचकलठार्ा +} 42 शेंदुरिादा   }
7  पचत्तेसििळगाि   }

6  खुलताबाद 43 िरेूळ
8  करमाि +}
9  लािसािगंी  } 44  सुलतानिुर

2 फुलंब्री 10  फुलंब्री 45  बाजारसािगंी

11  पिरबाििा 7  पसल्लोि 46 पसल्लोि

12  आळंद 47 पनल्लोि

13  ििोदबाजार 48 भरािी

3  िजैािुर 14  िजैािुर 49 बोरगाि बा.

15  लािगाि 50 असजठा

16 खंिाळा 51  गोळेगाि



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ
पिक - मका

3  औरंगाबाद 277 3  औरंगाबाद
7  पसल्लोि 52 आमठार्ा 9 सोयगाि 62  बनोिी

53  अंभई 63  सािळदबारा +}
64 सोयगाि   }

8  कन्नि 54 कन्नि

55  चािानेर

56 पिशोर

57 नाचनिले

58  करंजखेि

59  सचचोली (सल.)

60 पचकलठार्

61 देिगाि (रं.)

150एकूर् अपधसूपचत मंिळ :



खरीि - 2020
अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ
पिक - मका

1  नापशक 1  कळिर् 278 6 सागंली 1 जत
2  पसन्नर 2 िलूस
3  सदिोरी 3 किठे महाकंाळ

4 िाळिा
2 नंदुरबार 1 नंदुरबार

2 निािूर 5 तासंगाि
3 शहादा 6 आििािी
4 तळोदा 7 किेगाि
5 अक्रार्ी 8 पमरज
6 अककलकूिा 9 पििा

3 जळगाि 1 जळगाि 7 जालना 1 भोकरदन
2 भसुािळ 2 जाफराबाद
3 एरंिोल 3 बदनािूर
4 यािल 4 अंबि
5 रािरे 5 जालना
6 अंमळनेर 6 घनसािगंी
7 धरर्गाि
8 जामनेर 8 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद
9 बोदिि 2 उमरगा

10  मुकताईनगर 3 लोहारा
11  चोििा 4 तुळजािूर
12  चाळीसगाि 5 िरािंा
13  िारोळा 6 भमु
14  भिगाि 7 िाशी
15  िाचोरा 8 कळंब

4 अहमदनगर 1 राहुरी 9  बुलिार्ा 1  बुलिार्ा
2 राहाता 2  मलकािुर
3 श्रीगोंदा 3  जळगाि जा.
4 कजणत 4  पचखली
5 श्रीरामिुर 5  मोताळा
6 कोिरगाि 6  खामगाि

7 शेगाि
5  सोलािुर 1  माढा 8  नादुंरा

2  करमाळा 9  देउळगािराजा
3  िंढरिुर 10  ससदखेिराजा
4  सागंोला 11  मेहकर
5  माळपशरस 12  संग्रामिुर
6  मंगळिढेा

71एकूर् अपधसूपचत तालुके :

पिक - मका  तालुकास्तरीय अपधसुचना खरीि - 2020



अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ अ.क्र. पजल्हा / तालुका अ.क्र.  मंिळ
1 नापशक 279 2 औरंगाबाद
1  मालेगाि 1  करंजगव्हार् +} 1  िजैािुर 1  लािगाि

2  ििनेर   }
2  नागमठार्

3  कौळारे् पन. +}
4  मालेगाि +}
5  दाभािी +} 3  िजैािुर
6  सौंदारे्   }

4  महालगाि
7  पनमगाि +}
8  सायने बु. +} 5  खंिाळा +}
9  झोिगा   } 6  बोरसर   }

2  नादंगाि 10  नादंगाि +} 7  पशिूर +}
11  मनमाि   } 8  लोर्ी खु.   }

12  पहस्िळ +} 9  गारज +}
13  जातेगाि +} 10  लासुरगाि   }
14  येहळेगाि   }

24

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंिळ अपधसूचना
पिक - कादंा खरीि - 2020

एकूर् अपधसूपचत मंिळ :



280

अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका अ.क्र. पजल्हा अ.क्र. तालुका
1 नापशक 1 बागलार् 4 सोलािूर 1 उ. सोलािूर

2 कळिर् 2 द. सोलािूर
3 देिळा 3 अककलकोि
4 नापशक 4 मोहोळ
5 त्र्यंबकेश्वर
6 सदिोरी 5 बाशी
7 पनफाि 6 माढा
8 पसन्नर 7 करमाळा
9 येिला

10 चादंिि 8 िंढरिूर
9 सागंोला

2 धुळे 1 धुळे 10 माळपशरस
2 पशरिूर 11 मंगळिढेा

3 साक्री 5 सातारा 1 कोरेगाि
4 सशदखेिा 2 खिाि

3 मार्
3 अहमदनगर 1 नगर

2 िारनेर 4 फलिर्
3 श्रीगोंदा 5 खंिाळा
4 कजणत

6 िुरे् 1 बारामती
5 िाथिी 2 इंदािूर
6 नेिासा 3 दौंि
7 राहूरी 4 िूरंदर

8 संगमनेर 7 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद
9 कोिरगाि 2 फुलंब्री

10 राहाता 3  िैठर्
11 श्रीरामिूर

4  गंगािुर
5  खुलताबाद
6 कन्नि

51एकूर् अपधसूपचत तालुके : 

पिक - कादंा खरीि - 2020
प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत तालुका अपधसूचना



प्रधानमंत्री पिक पिमा योजना
 रबी हंगाम : 2020-21 
शासन पनर्णय िपरपशष्ठे



गहू
(बा.)

ज्िारी
(बा.)

ज्िारी
(पज.)

हरभरा उ. भात उ. भईुमूग रबी 
कादंा

एकूर्

1 ठारे् 0
2 िालघर 0
3 रत्नापगरी 0
4 रायगड 7 7
5 ससधुदुगण 18 18

0 0 0 0 25 0 0 25
6 नापशक 16 13 32 61
7 धुळे 39 17 39 10 105
8 नंदुरबार 26 22 27 75
9 जळगािं 85 31 66 182

166 13 102 132 0 10 0 423
10 अहमदनगर 97 89 89 92 367
11 िुरे् 134 86 138 141 499
12 सोलािूर 89 91 91 77 34 382

320 266 318 310 0 34 0 1248
13 सातारा 96 67 95 30 288
14 सागंली 68 17 50 59 194
15 कोल्हािूर 31 2 33

195 84 147 89 0 0 0 515
16 औरंगाबाद 65 45 61 65 236
17 जालना 49 49 49 41 188

114 94 110 106 0 0 0 424
18 लातूर 18 9 18 58 103
19 उस्मानाबाद 6 39 37 82
20 नादेंड 6 15 46 67
21 िरभर्ी 22 50 37 9 118
22 सहगोली 30 7 22 7 66

76 15 129 200 0 16 0 436
23 बुलडार्ा 90 78 168
24 अकोला 52 52 104
25 िाशीम 0
26 अमरािती 78 72 150
27 यितमाळ 110 61 171

330 0 0 263 0 0 0 593
28 िधा 47 44 91
29 नागिूर 66 20 67 153
30 भडंारा 40 34 74
31 गोंपदया 21 21
32 चंद्रिूर 10 5 26 41
33 गडपचरोली 3 22 10 35

166 0 47 202 0 0 0 415
1367 472 853 1302 25 60 0 4079

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजना
अपधसूपचत मंडळाचंी संख्या, रबी 2020 -21

अ. क्र. पजल्हा
पिकपनहाय अपधसूपचत मंडळाचंी संख्या

281

कोकर् पिभाग

नागिूर पिभाग
राज्य एकूर्

नापशक पिभाग

िुरे् पिभाग

कोल्हािूर पिभाग

औरंगाबाद पिभाग

लातूर पिभाग

अमरािती पिभाग



ज्िारी
(पज.)

गहू
(बा.)

ज्िारी
(बा.)

हरभरा उ. भात उ. भईुमूग रबी 
कादंा

एकूर्

1 ठारे् 0
2 िालघर 0
3 रत्नापगरी 3 6 9
4 रायगड 2 2
5 ससधुदुगण 8 8

0 0 0 0 3 16 0 19
6 नापशक 1 12 13 13 12 51
7 धुळे 3 4 7
8 नंदुरबार 4 4
9 जळगािं 6 3 15 9 33

1 12 6 16 0 35 25 95
10 अहमदनगर 1 14 14 29
11 िुरे् 1 1 1 9 9 21
12 सोलािूर 6 10 16

1 1 1 1 0 29 33 66
13 सातारा 8 5 13
14 सागंली 7 7
15 कोल्हािूर 9 6 15

0 0 0 9 0 21 5 35
16 औरंगाबाद 4 4
17 जालना 0

0 0 0 0 0 0 4 4
18 लातूर 4 7 4 1 16
19 उस्मानाबाद 1 8 5 1 4 8 27
20 नादेंड 5 11 3 19
21 िरभर्ी 6 3 4 13
22 सहगोली 1 4 5

10 32 9 9 0 12 8 80
23 बुलडार्ा 2 7 9
24 अकोला 5 6 11
25 िाशीम 6 6 5 17
26 अमरािती 3 3 9 15
27 यितमाळ 5 5 10

0 6 0 16 0 18 22 62
28 िधा 0
29 नागिूर 0
30 भडंारा 6 6
31 गोंपदया 8 8
32 चंद्रिूर 1 1
33 गडपचरोली 4 4

0 0 0 1 18 0 0 19
12 51 16 52 21 131 97 380

कोकर् पिभाग

नागिूर पिभाग
 एकूर् पिकपनहाय अपधसूपचत 

 तालुकयाचंी संख्या

नापशक पिभाग

िुरे् पिभाग

कोल्हािूर पिभाग

औरंगाबाद पिभाग

लातूर पिभाग

अमरािती पिभाग

282

अ. क्र. पजल्हा

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजना
अपधसूपचत तालुकयाचंी संख्या, रबी 2020 -21

पिकपनहाय अपधसूपचत तालुकयाचंी संख्या



283

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

1 नापशक 1 नापशक
1 सदडोरी 1 सदडोरी +} 2 पनफाड 8 पनफाड +}

2 मोहाडी +} 9 चादंोरी +}
3 कसबेिर्ी +} 10 सायखेडा +}
4 िरखेडा } 11 सििळगाि बसितं +}

12 ओझर +}
5 उमराळे +} 13 रानिड }
6 ननाशी +}
7 कोशींबे } 14 लासलगाि +}

15 देिगाि +}
16 नादुंर (म.) }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंडळ/तालुका अपधसूचना , रबी हंगाम 2020 - 21
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

2 धुळे 2 धुळे
1 धुळे 1 धूळे (शहर) +} 3 पशरिूर 23 पशरिूर

2 पशरुड +}
3 बोरकंूड +} 24 बोराडी
4 आिी }

25 आरे्थ
5 सोनगीर +}
6 नगाि (ब.ु) +} 26 जिखेडे
7 फागरे् +}
8 मुकटी } 27 होळनारें्थ

9 धुळे (ग्रापमर्) +} 28 र्थाळनेर
10 कुसुंबा +}
11 नेर (म.) +} 29 सागंिी
12 लामकानी }

4 सशदखेडा 30 सशदखेडा +}
2 साक्री 13 साक्री +} 31 पचमठारे् +}

14 कासारे +} 32 शेिाळे +}
15 म्हसदी(प्रा.) } 33 खलारे् }

16 दुसाने +} 34 नरडारे् +}
17 पनजामिूर } 35 बेटािद +}

36 िर्षी }
18 ब्राम्हर्िले

37 दोंडाईचा +}
19 सििळनेर +} 38 पिखरर् +}
20 कुडाशी +} 39 पिरदेल }
21 उमरिाटा +}
22 दहीिले }

पिक - गहू (बागायत )                                                                                              रबी 2020 -21



285

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

3 नंदुरबार 4 जळगाि
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार  +} 3 बोदिड 10 बोदिड +}

2 रनाळे  +} 11 नाडगाि +}
3 माडंळ  } 12 करंजी }

4 खोंडामाळी  +} 4 यािल 13 यािल +}
5 कोरीट } 14 भालोद +}

15 बामर्ोद +}
6 धानोरा  +} 16 फैजिूर }
7 आष्टे }

17 साकळी +}
2 निािूर 8 निािूर  +} 18 पकनगाि }

9 निागाि }
5 रािरे 19 रािरे

10 खाडंबारा  +}
11 सचचिाडा } 20 खानािूर

12 पिसरिाडी 21 पखडी +}
22 ऐनिूर }

3 शहादा 13 शहादा  +}
14 मोपहदेतऱ्हा +} 23 पखरोदा +}
15 म्हसािद +} 24 सनभोरा (ब.ु) }
16 ब्राम्हर्िूरी }

25 सािदा
17 सारंगखेडा  +}
18 प्रकाशा } 6 मुकताईनगर 26 मुकताईनगर

19 िडाळी  +} 27 अंतुली +}
20 असलोद +} 28 कुऱ्हा +}
21 मंदार्ा  +} 29 घोडसगाि }
22 कळसाडी }

7 अंमळनेर 30 अंमळनेर +}
4 तळोदा 23 तळोदा  +} 31 पशरुड +}

24 बोरद +} 32 नगाि }
25 प्रताििूर }

33 िातोंडा +}
26 सोमािल 34 अमळगाि +}

35 मारिाड +}
4 जळगाि 36 भरिस +}
1 जळगाि 1 जळगाि +} 37 िािडे }

2 म्हसािद }
8 चोिडा 38 चोिडा +}

3 भोकर +} 39 हातेड +}
4 सििराळा +} 40 लासूर }
5 नापशराबाद +}
6 असोदा } 41 अडािद +}

42 धानोरा (प्रा.) +}
2 भसुािळ 7 भसूािळ +} 43 गोरगािले +}

8 कुऱ्हे +} 44 चहाडी }
9 िरर्गाि }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

4 जळगाि 4 जळगाि
9 एरंडोल 45 एरंडोल +} 15 भडगाि 82 भडगाि +}

46 सरगर्गाि +} 83 आमदडे }
47 कासोदा +}
48 उतरार् (गृह) } 84 कोळगाि +}

85 कजगाि }
10 धरर्गाि 49 िाळधी +}

50 चादंसर +} 5 अहमदनगर
51 साळिा +} 1 अहमदनगर 1 जेऊर +}
52 सोनिद (ब.ु) +} 2 कािूरिाडी +}
53 सििरी (खु.) +} 3 सचचोडी (ि.) +}
54 धरर्गाि } 4 सभगार }

11 िारोळा 55 िारोळा +} 5 िाळकी +}
56 बहादरिूर +} 6 रुई छत्तीसी }
57 शेळािे }

7 नलेगाि +}
58 तामसिाडी +} 8 सािडेी +}
59 चोरिड } 9 नागािूर }

12 चाळीसगाि 60 चाळीसगाि +} 10 चास +}
61 खडकी +} 11 केडगाि }
62 हातले }

2 िारनेर 12 िारनेर +}
63 मेहूर्बारे +} 13 भालिर्ी +}
64 बहाळ } 14 सुिा +}

15 िाडेगव्हार् }
65 तळेगाि +}
66 पशरसगाि } 16 टाकळी (धो.) +}

17 िळशी +}
13 जामनेर 67 जामनेर +} 18 िडझीरे +}

68 नेरी +} 19 पनघोज }
69 मालदाभाडी }

3 श्रीगोंदा 20 श्रीगोंदा +}
70 िहूर +} 21 िेडगाि }
71 शेंदुर्ी +}
72 तोंडािूर } 22 माडंिगर् +}

23 कोळगाि }
73 फत्तेिूर +}
74 िाकडी } 24 बेलिडंी +}

25 दाि दैठार् +}
14 िाचोरा 75 िाचोरा +} 26 काष्टी +}

76 नगरदेिळा +} 27 पचनाळा }
77 गाळर् }

4 कजणत 28 राशीन +}
78 नादंरा +} 29 कजणत +}
79 कुऱ्हाड (ब.ु) +} 30 भाबंोरा }
80 िरखेडी (ब.ु) +}

81 सििळगाि } 31 पमरजगाि +}
32 कोंभाळी +}
33 माही जळगाि }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

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

35 अरर्गाि } 67 धादंरफळ (ब.ु) +}
68 घारगाि  +}

36 खडा +} 69 डोळासरे् +}
37 नान्नज +} 70 साकूर +}
38 नायगाि } 71 सििरने }

6 शेिगाि 39 शेिगाि +} 72 आश्वी +}
40 भातकूडगाि +} 73 पसबलािूर +}
41 धोर जळगाि (शे.) } 74 तळेगाि +}

75 सामनािूर }
42 येरंडगाि

11 अकोले 76 अकोले +}
43 भोधेगाि +} 77 समशेरिूर +}
44 चािडगाि } 78 पिळगाि }

7 िार्थडी 45 िार्थडी +} 79 राजूर +}
46 मापनक दौंडी } 80 सापकरिाडी +}

81 शेंडी +}
47 करंजी +} 82 कोतुळ +}
48 पमरी } 83 ब्राम्हर्िाडा }

49 टाकळी मानूर +} 12 केािरगाि 84 कोिरगाि +}
50 कोरडगाि } 85 रिदें +}

86 सूरेगाि }
8 नेिासा 51 नेिासा (खु.) +}

52 नेिासा (ब.ू) } 87 दहीगाि बोलका +}
88 िोहेगाि }

53 सालबतिूर
13 राहाता 89 राहाता +}

54 घोडेगाि +} 90 लोर्ी +}
55 िडाळा भरैोबा +} 91 बाभळेश्वर +}
56 सोनाई +} 92 पशडी +}
57 चादंा +} 93 िूर्ताबंा }
58 कूकार्ा }

14 श्रीरामिूर 94 श्रीरामिूर +}
9 राहूरी 59 राहूरी +} 95 बेलािूर +}

60 सात्रळ +} 96 टाकळीभान +}
61 तहाराबाद } 97 उंदीरगाि }

62 िाबंोरी +}
63 ब्राम्हर्ी }

64 देिळाली +}
65 टाकळी पमया }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

6 िुरे् 6 िुरे्
1 हिलेी 1 खेड पशिािूर +} 2 मुळशी 38 घोटािडे +}

2 खडकिासला +} 39 रे्थरगाि +}
3 कोर्थरुड +} 40 कोळिर् +}
4 सचचिड +} 41 मार् +}
5 धायरी +} 42 सुस }
6 डोर्जे +}
7 खानािुर +}
8 आंबेगाि बु +} 3 जुन्नर 43 जुन्नर +}
9 कात्रज +} 44 राजूर +}

10 पशिरे् +} 45 आिटाळे }
11 कोंढि ेधािडे +}
12 कोंढिा +} 46 ओतूर +}
13 पनगडी } 47 िडगाि (आनंद) +}

48 सदगोरे +}
14 कळस +} 49 मढ }
15 भोसरी +}
16 िाघोली +} 50 नारायर्गाि +}
17 खराडी +} 51 बेल्हा +}
18 देहु +} 52 पनमगाि सािा +}
19 मोशी +} 53 ओझर +}
20 लोर्ीकंद } 54 िडज }

21 हडिसर +} 4 खेड 55 राजगूरुनगर +}
22 उरळीकाचंन +} 56 कन्हेरसर +}
23 रे्थऊर +} 57 िाडा +}
24 उरुळीदेिाची +} 58 कुडे (ब.ु) +}
25 महंमदिाडी +} 59 करंजपिहीरे }
26 फुरसुंगी +}
27 आष्टािुर +} 60 कडूस +}
28 लोर्ीकाळभोर  } 61 िाईट +}

62 ितेाळे }
2 मुळशी 29 िौड +}

30 पिरंगुट +} 63 चाकर् +}
31 माले +} 64 सििळगाि त.खेड +}
32 मुठे +} 65 आळंदी }
33 िोमगाि +}
34 आंबिरे् +}
35 सािरगाि +}
36 दासिे +}
37 कसारआंबोली }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

6 िुरे् 6 िुरे्
5 मािळ 66 लोर्ािळा +} 7 भोर 84 भोर +}

67 काला +} 85 अंबािडे +}
68 खडकाळा +} 86 बारे बु. +}
69 तळेगाि दाभाडे +} 87 संगमनेर +}
70 िरंदिाडी +} 88 पनघूडघर +}
71 कुसगाि +} 89 हर्णस }
72 टाकि ेखु +}
73 टाकि ेबु } 90 नसरािूर +}

91 िळूे +}
74 काळे कॉलनी +} 92 पककिी }
75 पशिरे् +}
76 िडगाि मािळ +} 8 पशरुर 93 पशरुर +}
77 िडेश्वर } 94 राजंर्गाि गर्िती +}

95 टाकळी हाजी +}
6 आंबेगाि 78 घोडेगाि +} 96 मलठर् +}

79 आंबेगाि } 97 पनमोरे् }

80 कळंब +} 98 िाबळ +}
81 मंचर +} 99 तळेगाि ढमढेरे +}
82 िारगाि +} 100 कोरेगाि भीमा +}
83 पनरगुडसर } 101 पनमोरे् }

102 न्हािरा +}
103 िडगाि रासाई }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

6 िुरे् 7 सोलािूर
9 बारामती 104 बारामती +} 2 द. सोलािूर 4 बोरामर्ी +}

105 उंडािडी केिी +} 5 मुस्ती +}
106 पशसुणफळ +} 6 िळसंग }
107 काटेिाडी }

7 मंदु्रि +}
108 मालेगाि +} 8 सिचरू +}
109 िर्दरे } 9 सनबगी +}

10 होटगी }
110 िडगाि सनब +}
111 करंजेिूल } 3 बाशी 11 बाशी +}

12 खाडंिी +}
112 सूिा +} 13 आगलगाि +}
113 लोर्ी (भा.) +} 14 िागंरी }
114 मोरगाि }

15 िानगाि +}
10 इंदािूर 115 इंदािूर +} 16 सूडी +}

116 लोर्ी देिकर +} 17 िरैाग }
117 बािडा +}
118 माळिाडी } 18 नारी +}

19 उिळे (दु.) +}
119 सर्सर 20 गौडगाि }

120 पनमगाि केतकी +} 4 अककलकोट 21 अककलकोट +}
121 काटी +} 22 जेऊर +}
122 अंरू्थररे् +} 23 तडिळ +}
123 पभगिर् +} 24 करजगी }
124  लासुरे् +}
125 लाखेिाडी +} 25 दुधनी +}
126 िळसदेि } 26 मैदगी }

11 िुरंदर 127 सासिड +} 27 िागदरी +}
128 पभिडी +} 28 चिळगाि +}
129 राजेिाडी   } 29 पकर्ी }

130 जेजूरी +} 5 मोहोळ 30 मोहोळ +}
131 कंुभार िळर् +} 31 नरखेड +}
132 पशिरी } 32 शेटफळ +}

33 िेनुर }
133 िसरचे +}
134 िाल्हा } 34 िाघोली +}

35 कामती (ब.ु) +}
7 सोलािूर 36 सािळेश्वर +}
1 उ. सोलािूर 1 पतऱ्हे 37 टाकळी (पस.) }

2 िडाळा

3 माडी
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

7 सोलािूर 7 सोलािूर
6 माढा 38 माढा +} 9 सागंोला 64 सागंोला +}

39 दारफळ } 65 पशिरे् +}
66 जिळा }

40 रोिळे +}
41 म्हैसगाि +} 67 हात्तीद +}
42 कुडुणिाडी } 68 सोनंद +}

69 कोळा +}
43 टेंभरू्ी +} 70 नाझरा }
44 राझंर्ी +}
45 मोडसनब +} 71 महूद (ब.ु) +}
46 लऊळ } 72 संगेिाडी }

7 करमाळा 47 करमाळा +} 10 माळपशरस 73 माळपशरस +}
48 केतूर +} 74 ईस्लामिूर +}
49 कोटी } 75 अकलूज +}

76 लिगं +}
50 जेऊर +} 77 महाळंुग }
51 उमरड +}
52 केम +} 78 पिलीि +}
53 अजूणननगर +} 79 िळेािूर }
54 सालसे }

80 नातेिूते +}
8 िंढरिूर 55 िंढरिूर +} 81 सदापशिनगर +}

56 भडंी शेगाि +} 82 दपहगाि }
57 भाळिर्ी }

11 मंगळिढेा 83 मंगळिढेा +}
58 करकंब +} 84 बोराळे +}
59 िट. कुरोली } 85 आंधळगाि }

60 िूळूज +} 86 भोसे +}
61 चळे } 87 हूलजंती +}

88 मरिडे +}
62 तंुगत +} 89 मारािूर }
63 कासेगाि }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

8 सातारा 8 सातारा
1 सातारा 1 सातारा +} 4 कराड 33 कराड +}

2 खेड +} 34 उंब्रज +}
3 िये +} 35 इंडोली +}
4 कनेर +} 36 सूिने }
5 शेंदे्र +}
6 कोडोली } 37 मसूर +}

38 किठे +}
7 नागठारे् +} 39 कोिडे-हिलेी +}
8 आंबिडे +} 40 सैदिूर +}
9 दपहिड +} 41 शेर्ोली }

10 िरळी }
42 कोळे +}

11 िडूर्थ +} 43 उंडाळे +}
12 तासगाि +} 44 काले +}
13 अिसशगे } 45 मलकािूर +}

46 येळगाि }
2 जािळी 14 मेढा +}

15 आनेिाडी +} 5 कोरेगाि 47 कोरेगाि +}
16 कुडाळ +} 48 कुमठे +}
17 करहर } 49 रपहमतिूर +}

50 पशरंबे +}
18 केळघर +} 51 िाठारपकरोली }
19 बामर्ोली }

52 िाठार (स्टे.) +}
3 िाटर् 20 िाटर् +} 53 सििोडे (ब.ु) +}

21 म्हािशी +} 54 सातारा रोड +}
22 हेळिाक +} 55 पकन्हई }
23 मरळी +}
24 मोरगीरी +} 6 खटाि 56 खटाि +}
25 ढेबेिाडी +} 57 औंध +}
26 चाफळ +} 58 िूसेगाि +}
27 येराड } 59 बूध +}

60 िडूज }
28 तारळे +}
29 मल्हारिेठ +} 61 िूसेसािळी +}
30 तळमािले +} 62 मायर्ी +}
31 कूठरे +} 63 पनमसोड +}
32 आिडे } 64 कातरखटाि +}

65 कलेढोन }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

8 सातारा 9 सागंली
7 मार् 66 दहीिडी +} 1 पमरज 6 किलािूर +}

67 मालिडी +} 7 बुधगाि +}
68 गोंदिले (ब.ु) +} 8  भोसे }
69 कूकूडिाड +}
70  आंधळी } 9 क. पडग्रज +}

10 सागंली +}
71 म्हसिड +} 11 कुििाड +}
72 माडी +} 12  किठे पिरार् }
73 सशगर्ािूर +}
74  िर } 2 जत 13 जत +}

14 डफळािूर +}
8 फलटर् 75 फलटर् 15 कंुभारी +}

16 शेगाि }
76 आसू

17 उमदी +}
77 होळ +} 18 माडग्याळ +}
78 पगरिी } 19 मुचंडी +}

20 संख +}
79 आदकी (ब.ु) +} 21 पतकोंडी }
80 िाठार (पन.) +}
81 बरड +} 3 खानािूर 22 खानािूर +}
82 राजळे +} 23 करंजे +}
83 तरडगाि } 24 पिटा +}

25 लेंगरे +}
9 खंडाळा 84 खंडाळा +} 26 भाळिर्ी }

85 िाठार (ब.ु) +}
86 पशरिळ +} 4 िाळिा 27 िाळिा +}
87 लोरं्द } 28 आष्टा +}

29 कोरेगाि }
10 िाई 88 िसरर्ी +}

89 िाचिड +} 30 ईस्लामिूर +}
90 धोम +} 31 िेठ +}
91 िाई } 32 कामेरी }

92 भईुंज +} 33 कासेगाि +}
93 ओझडे +} 34 ताकारी +}
94 सूरुर } 35 बहे }

11 महाबळेश्वर 95 तािोळा +} 36 पचकूडे +}
96 लामज } 37 तादुंळिाडी +}

38 कुरुळूि }
9 सागंली
1 पमरज 1 पमरज +} 5 तासगाि 39 तासगाि +}

2 मालगाि +} 40 पिसािूर +}
3 अरग +} 41 माजंडे }
4 बेळंकी +}
5 बेडग }

पिक - गहू (बागायत )                                                                                              रबी 2020 -21



294

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

9 सागंली 10 कोल्हािूर
5 तासगाि 42 मरे्राजूरी +} 2 पशरोळ 8 पशरोळ +}

43 सािळज +} 9 नृससहिाडी +}
44 येळािी +} 10 नादंर्ी +}
45 िायफळे } 11 जयससगिूर }

6 िळूस 46 पभलिडी +} 12 पशरढोर् +}
47 अंकल खोि +} 13 कुरंुदिाड +}
48 िलूस +} 14 दत्तिाड }
49 कंुडल }

3 करपिर 15 कसबा बािडा +}
7 कडेगाि 50 कडेगाि +} 16 पनगि े(ब.ु) +}

51 शाळगाि +} 17 मुडसशगी }
52 नेिरी +}
53 िागंी +} 18 सागंरुळ +}
54 सचचर्ी (अं.) } 19 पशरोली-दुमाळा +}

20 बीड +}
8 पशराळा 55 पशराळा +} 21 बालींगे }

56 मागंले +}
57 सागाि +} 22 हळदी +}
58 पशरसी } 23 इसिुली +}

24 कनेरी }
59 चरर् आरळा +}
60 कोकरुड } 4 गडसहग्लज 25 गडसहग्लज +}

26 कडगाि +}
9 आटिाडी 61 आटिाडी +} 27 दंुडगे +}

62 पदघंची } 28 हलकर्ी +}
29 कसबा-नुल }

63 खरसूंडी
30 महागाि +}

10 किठेमहाकंाळ 64 किठेमहाकंाळ +} 31 नेसरी }
65 कूची +}
66 ढालगाि } 11 औरंगाबाद

1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +}
67 देसशग +} 2 भािससगिूरा +}
68 सहगर्गाि } 3 उस्मानिूरा +}

4 काचंनिाडी }
10 कोल्हािूर
1 हातकरं्गले 1 हातकरं्गले +} 5 चौका +}

2 हेरळे +} 6 हरसूल +}
3 कबनुर +} 7 पचत्ता-सििळगाि }
4 रुई +}
5 हूिरी } 8 करमाड +}

9 पचखलठार्ा +}
6 िडगाि (िेठ) +} 10 लाडसागंिी }
7 िाठार त. िडगाि }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

11 औरंगाबाद 11 औरंगाबाद
2 फुलंब्री 11 फुलंब्री +} 6 कन्नड 44 कन्नड

12 पतरबािडा +}
13 आळंद +} 45 चािनेर
14 िडोदा बाजार }

46 पचखलठार्ा
3 िैठर् 15 िैठर्

47 पिशोर +}
16 पबडकीन 48 नाचर्िले }

17 लोहगाि +} 49 करंजखेड +}
18 ढोरकीन +} 50 सचचोली (िी.) }
19 बालानगर +}
20 सििळिाडी (पि.) } 51 देिगाि

21 िाचोड +} 7 खूलताबाद 52 िरेुळ
22 पिहामाडंिा +}
23 नादंर } 53 सुलतानिूर +}

54 सािगंी }
24 अडूळ

8 पसल्लोड 55 पसल्लोड +}
4 गंगािूर 25 गंगािूर +} 56 पनल्लोड }

26 भडंाळा }
57 भराडी +}

27 माजंरी 58 बोरगाि बाजार }

28 शेंदुरिाडा +} 59 असजठा +}
29 िाळंूज } 60 गोळेगाि }

30 तुकाबाद 61 आमठार्ा

31 हरसूल +} 62 अभई
32 डोर्गाि +}
33 पसद.िडगाि } 9 सोयगाि 63 सोयगाि +}

64 सािळज बाजार }
5 िजैािूर 34 िजैािूर +}

35 पशऊर +} 65 बानोटी
36 लोर्ी (खु.) }

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

2 धािडा +}
39 लासूरगाि +} 3 अनािा }
40 गारज }

4 सििळगाि (रे.)
41 महालगाि +}
42 नागमठार् +} 5 पसिोरा +}
43 लाडगाि } 6 राजूर +}

7 केदारखेड }

8 हसनाबाद
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

12 जालना 12 जालना
2 जाफराबाद 9 जाफ्राबाद +} 6 घनसागंिी 34 घनसागंिी

10 माहोरा +}
11 कंुभारझरी } 35 रार्ीउंचेगाि

12 टेंभरू्ी +} 36 पतर्थणिूरी
13 िरुड (ब.ु) }

37 कु. सििळगाि +}
3 जालना 14 जालना (शहर) +} 38 अंतरिली टेंभे }

15 जालना (ग्रापमर्) }
39 राजंर्ी +}

16 नेर +} 40 जाबं समर्थण }
17 शेताली +}
18 रामनगर } 7 िरतूर 41 िरतूर +}

42 िाटूर }
19 िाचंाळ िडगाि +}
20 पिरेगाि } 43 श्रीष्टी

21 िाघरुळ (ज.) 44 आष्टी +}
45 सातोना (ब.ु) }

4 बदनािूर 22 बदनािूर +}
23 शेलगाि } 8 मंठा 46 मंठा

24 धाबाडी +} 47 तळर्ी +}
25 बािरे् िागंरी +} 48 ढोकसाळ +}
26 रोर्षर्गाि } 49 िागंारी (गो.) }

5 अंबड 27 अंबड +}
28 धनगर सििरी }

29 जामखेड +}
30 रोहीलगड +}
31 गोंदी }

32 िडीगोद्री +}
33 सुकािूरी }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

13 लातूर 13 लातूर
1 औसा 1 औसा 2 पनलंगा 9 पनलंगा +}

10 िानसचचोली +}
2 पकनी-र्थोट 11 अंबुलगा +}

12 पनटुर }
3 भादा

13 कासार पसरसी +}
4 उजनी 14 मदनसूरी +}

15 औरादशहाजनी +}
5 बेलकंूड 16 कासार बालकंूदा +}

17 हलगरा +}
6 पकल्लारी 18 भतुमंुगळी }

7 लामजना

8 मातोळा
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

14 नादेंड 15 िरभर्ी
1 नादेंड 1 नादेंड (ग्रा.)  +} 3 िूर्ा 17 िूर्ा +}

2 तुप्िा  } 18 कािलगाि }

3 पिष्र्िुूरी  +} 19 ताडकळस +}
4 िसरर्ी  +} 20 पलमला }
5 सलबगाि  +}
6 तरोडा (ब.ु)  } 21 कातनेश्वर

15 िरभर्ी 22 चडुािा
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी

16 सहगोली
2 झरी 1 सहगोली 1 सहगोली +}

2 खंबाळा }
3 िेडगाि +}
4 जाबं } 3 नसी

5 सशगर्ािूर +} 4 बासंबा +}
6 टाकळी कंुभकर्ण } 5 पडग्रस कराळे }

7 दैठर्ा 6 माळ पहिरा

8 सिगळी 7 पसरसम (ब.ु)

2 सजतूर 9 सजतूर +} 2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.)
10 बोरी +}
11 आडगाि (ब.ु) } 9 येहळेगाि

12 सागंिी (म्हा.) +} 10 जिळा बाजार
13 बामर्ी (ब.ु) +}
14 चारठार्ा +} 11 साळर्ा
15 दूधगाि +}
16  िाघी धा. }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

16 सहगोली 17 बुलडार्ा
3 सेनगाि 12 सेनगाि +} 3 पचखली 13 एकलारा +}

13 गोरेगाि } 14 अमडािूर +}
15 िेठ +}

14 आजेगाि +} 16 उंद्री +}
15 िान - कन्हेरगाि +} 17 धोडि }
16 साखरा +}
17 हत्ता } 18 मेरा (खु.) +}

19 शेलगाि आटोळ +}
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी 20 कोलारा +}

21 चादंई }
19 िाकोडी

4 बुलडार्ा 22 बुलडार्ा +}
20 नादंािूर 23 साखळी (ब.ु) +}

24 िाडळी +}
21 आ. बाळािूर 25 देऊळघाट }

22 डोंगरकडा 26 म्हसला +}
27 धाड +}

23 िारंगा फाटा 28 रायिूर }

5 बसमत 24 बसमत 5 देऊळगाि 29 देऊळगाि (रा.)

25 अंबा 30 मेहूर्ा राजा
+

31 तुळजािूर
26 हयातनगर

32 दे. माही
27 पगरगाि 33 अंढेरा

28 हट्टा 6 मेहकर 34 मेहकर +}
35 पहिरा आश्रम +}

29 टेंभरू्ी 36 देऊळगाि माळी }

30 कुरंुदा 37 डोर्गाि +}
38 अंजनी (ब.ु) }

17 बुलडार्ा
1 जळगाि 1 जळगाि +} 39 शेिगाि (दे.) +}

2 आसलगाि +} 40 लोर्ी गिळी +}
3 पििळगाि काळे } 41 जानेफळ +}

42 नायगाि दत्तिूर +}
4 जामोद +} 43 िरिडं }
5 िडसशगी }

7 ससदखेड राजा 44 ससदखेड राजा +}
2 संग्रामिूर 6 संग्रामिूर +} 45 पकनगाि राजा +}

7 िातुडा +} 46 सोनोशी }
8 किठळ }

47 साखरखेडा
9 सोनाळा +}

10 बािनबीर } 48 दुसरबीड +}
49 मलकािूर (िागं्रा) +}

3 पचखली 11 पचखली +} 50 शेंदुरजन }
12 हातर्ी }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

17 बुलडार्ा 17 बुलडार्ा
8 लोर्ार 51 लोर्ार +} 13 नादुंरा (ब.ु) 85 नादुंरा (ब.ु) +}

52 पटटिी +} 86 पनमगाि +}
53 पहरडि } 87 शेंबा (ब.ु) +}

88 महाळंूगी }
54 सुलतानिूर +}
55 पबबी +} 89 िडनेर +}
56 अंजनी (खु.) } 90 चादुंरबीस्िा }

9 खामगाि 57 खामगाि +} 18 अकोला
58 आिार +} 1 अकोट 1 अकोट +}
59 अटाळी } 2 मंुडगाि +}

3 िर्ज +}
60 काळेगाि +} 4 चोहोट्टा +}
61 पहिरखेड +} 5 कुटासा +}
62 िझर +} 6 आसेगाि बाजार }
63 सििळगाि राजा +}
64 िारखेड } 7 उमरा +}

8 अकोलखेड }
65 बोरी अडगाि +}
66 िळशी (ब.ु) +} 2 तेल्हारा 9 तेल्हारा +}
67 लाखनिाडा } 10 माळेगािं बाजार +}

11 पहिरखेड +}
10 शेगाि 68 शेगाि +} 12 िंचगव्हार् }

69 जिळा (ब.ु) +}
70 मनसगाि } 13 अडगाि (ब.ु) +}

14 िार्थडी }
71 माटरगाि +}
72 जळंब } 3 बाळािूर 15 बाळािूर +}

16 िारस +}
11 मलकािूर 73 मलकािूर +} 17 उरळ (ब.ु) +}

74 धरर्गाि +} 18 सनबा +}
75 नरिले } 19 हातरुर् }

76 दाताळा +} 20 व्याळा +}
77 जाभंळू धाबा } 21 िाडेगाि }

12 मोताळा 78 मोताळा +} 4 िातूर 22 िातूर +}
79 बोराखेडी +} 23 बाभळूगाि +}
80 शेलािूर (ब.ु) +} 24 आलेगाि }
81 पप्रप्री गिळी +}
82 सििळगाि देिी } 25 चान्नी +}

26 सस्ती }
83 धामर्गाि बढे +}
84 रोहीर्खेड }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

18 अकोला 18 अकोला
5 अकोला 27 अकोला +} 6 बाशीटाकळी 39 बाशीटाकळी +}

28 घूसर +} 40 महान }
29 दपहहाडंा +}
30 कािशी +} 41 राजंदा +}
31 उगिा +} 42 धाबा +}
32 आगर +} 43 सिजर +}
33  कौलखेड } 44 खेडा (ब.ु) }

34 बोरगाि मंजू +} 7 मुतीजािूर 45 मुतीजािूर +}
35 पशिर्ी +} 46 हातगाि +}
36 िळशी (ब.ु) +} 47 लाखिूरी }
37 सागंळूद +}
38 कुरर्खेड } 48 माना +}

49 शेलू बाजार +}
50 सनभा +}
51 कुरुम +}
52 जामठी }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

19 अमरािती 19 अमरािती
1 धारर्ी 1 धुळघाट 6 धामर्गाि (रे.) 34 भातकूली

2 सािलीखेडा +} 35 सचचाली
3 साद्रािाडी }

36 तळेगाि दशासर
2 अमरािती 4 अमरािती +}

5 िडाळी +} 37 मंगरुळ दस्तगीर
6 बडनेरा +}
7 िलगाि +} 38 अंजनससगी
8 निसारी }

7 पतिसा 39 पतिसा +}
9 पशराळा +} 40 िरखेड }

10 नादंगाि िेठ +}
11 माहूली जहागीर +} 41 मोझरी +}
12 डिरगाि } 42 िऱ्हा +}

43 कुऱ्हा }
3 भातकूली 13 भातकूली +}

14 आसरा +} 8 मोशी 44 मोशी +}
15 सनभा } 45 नेर (सिगळाई) +}

46 पशरखेड }
16 आष्टी +}
17 िूर्ा नगर +} 47 परध्दिूर +}
18 खोलािूर } 48 अंबाडा +}

49 पहिरखेड +}
4 नादंगाि खंडेश्वर 19 नादंगाि खंडेश्वर +} 50 धामर्गाि }

20 धानोरा गुरि +}
21 िािळ } 9 िरुड 51 िरुड +}

52 बेनोडा +}
22 मंगरुळ चव्हाळा +} 53 लोर्ी }
23 पशिर्ी +}
24 लोर्ी +} 54 िुसला +}
25 माहूलीचोर +} 55 शेंदुजणना घाट +}
26 दाभा } 56 राजूरा बाजार }

5 चादुंर (रे.) 27 चादुंर (रे.) +} 10 अचलिूर 57 अचलिूर
28 अमला पिश्वेश्वर +}
29 घुईखेड +} 58 िरतिाडा
30 िळसखेड +}
31 सातेफळ } 59 रासेगाि +}

60 असदिूर +}
6 धामर्गाि (रे.) 32 धामर्गाि (रे.) 61 िथ्रोट +}

62 िरसािूर }
33 दत्तािूर
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

19 अमरािती 20 यितमाळ
11 चादुंर बाजार 63 चादुंर बाजार +} 4 दारव्हा 26 पचखली +}

64 बेलारा +} 27 लोही +}
65 तळेगाि मोहना +} 28 मागंपकन्ही }
66 आसेगाि }

5 पदग्रस 29 पदग्रस +}
67 पशरजगाि कसबा +} 30 पतिरी }
68 करजगाि +}
69 ब्राम्हर्िाडा र्थडी } 31 कलगाि +}

32 तूि टाकळी +}
12 पचखलदरा 70 पचखलदरा +} 33 ससगद }

71 सेमाडोह +}
72 टेंभरूसोडा +} 6 आर्ी 34 आर्ी +}
73 चरु्ी } 35 लोर्बेहळ +}

36 अंजनखेड }
13 अंजनगािं सुजी 74 अंजनगािं

75 भडंारज 37 जिळा +}
76 पिपहगाि 38 बोरगाि +}
77 सातेगाि 39 सािळी }
78 कािूसतळर्ी

7 नेर 40 नेर +}
20 यितमाळ 41 पशरजगाि +}
1 यितमाळ 1 यितमाळ +} 42 मोझर }

2 कािरा (मे.) +}
3 पहिरी +} 43 मापर्किाडा +}
4 अजूणना } 44 िटफळी +}

45 मालखेड (खु.) }
5 येळाबारा +}
6 सािरगड +} 8 िूसद 46 िुसद +}
7 कोळंबी +} 47 िरुड +}
8 अकोला (बा.) +} 48 जाबंबाजार +}
9 लोहारा +} 49 ब्राम्हर्गाि }

10  मोहा }
50 खंडाळा +}

2 बाभळूगाि 11 बाभळूगाि +} 51 बेलोरा (खु.) +}
12 िरे्ी +} 52 शेंबाळसििरी +}
13 घारफळ } 53 गौळ (खु.) +}

54 बोरी खु. }
14 िहूर +}
15 सािर } 9 उमरखेड 55 उमरखेड +}

56 मुळािा +}
3 कळंब 16 कळंब +} 57 पिडूळ +}

17 कोठा +} 58 कुिटी +}
18 सािरगाि +} 59 पनगर्रु }
19 सििळगाि (रु.) }

60 पबटरगाि (ब.ु) +}
20 मेटीखेडा +} 61 दराटी +}
21 जोडमोहा } 62 ढार्की +}

63 चातारी }
4 दारव्हा 22 दारव्हा +}

23 बोरी (खु.) +}
24 महागाि +}
25 लाडखेड }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

20 यितमाळ 20 यितमाळ
10 महागाि 64 महागाि +} 16 राळेगाि 104 राळेगाि +}

65 फुल सािगंी +} 105 झाडगाि +}
66 मोरर्थ +} 106 िरध }
67 कासोळा }

68 गंुज +} 107 िाढोर्ा (बा.) +}
69 पहिरा +} 108 धानोरा +}
70 काळी (दौ.) } 109 िडकी +}

110 पकन्ही (ज.) }
11 िर्ी 71 िर्ी +}

72 राजूर +} 21 िधा
73 भालर } 1 आिी 1 आिी  +}

2 खरागंर्ा  +}
74 रासा +} 3 िाठोडा }
75 कायर +}
76 सशदोला +} 4 िाढोर्ा  +}
77 पशरिूर +} 5 रोहर्ा  +}
78 गरे्शिुर } 6 पिरुळ  }

79 िूनिट 2 कारंजा 7 कारंजा  +}
8 ठारे्गाि  +}

12 मारेगाि 80 मारेगाि 9 सारिाडी }

81 माडी +} 10 कन्नमिार ग्राम
82 िनोजा +}
83 कंूभा +} 3 आष्टी 11 आष्टी  +}
84 िाटोर्ी } 12 तळेगाि }

13 जामर्ी 85 झरी +} 13 साहूर
86 मार्थाजूणन +}
87 पशबळा +} 4 िधा 14 िधा
88 खडकडोह +}
89 मूकूटबन } 15 सेिाग्राम  +}

16 तळेगाि (टा.) }
14 केळािूर 90 िाढंरकिडा +}

91 िहािळ +} 17 िायगाि
92 चालबडी }

18 आंजी  +}
93 रंुझा +} 19 िायफळ  +}
94 करंजी +} 20 सालोड (ही.)  }
95 िाटर्बोरी +}
96 केळािूर } 5 सेलू 21 सेलू  +}

22 केळझर }
15 घाटंजी 97 घाटंजी

23 ससदी
98 िारिा +}
99 कुली +} 24 सहगर्ी

100 साखरा (खु.) +}
101 पशिर्ी +} 25 झडशी
102 घोटी +}
103 पशरोली }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

21 िधा 22 नागिूर
6 देिळी 26 देिळी  +} 4 रामटेक 19 देिलािार

27 अंदोरी  +}
28 पगरोली  } 5 िारपशिर्ी 20 िारपशिर्ी

29 िूलगाि  +} 21 निगेाि खैरी
30 पिजय गोिाल  +}
31 पभडी  } 22 कन्हान

7 सहगर्घाट 32 सहगर्घाट  +} 23 आमडी
33 िाघोली  +}
34 सािली (िा.)  } 6 मौदा 24 मौदा

35 अल्लीिूर  +} 25 धानला
36 पसरसगाि  +}
37 कानगाि  } 26 खात

38 िडनेर  +} 27 कोंदामेंढी
39 िोहना  }

28 पनमखेडा
8 समुद्रिूर 40 समुद्रिूर  +}

41 पगरड  } 29 चाचेर

42 माडंगाि  +} 7 काटोल 30 काटोल +}
43 कंढळी  +} 31 िारडससगा +}
44 िायगाि (गोंड)  } 32 येनिा }

45 नंदोरी  +} 33 मेटिाजंरा +}
46 जाम  +} 34 परधोरा +}
47 कोरा  } 35 कोंढाळी }

22 नागिूर 8 नरखेड 36 नरखेड +}
1 नागिूर (ग्रा.) 1 खािरी (रे.) +} 37 मोिाड +}

2 सोनेगाि लोधी +} 38 सािरगाि }
3 गोधनी +}
4 बोरी +} 39 भीष्र्रु
5 िाडी }

40 जलालखेडा +}
2 कामठी 6 कामठी +} 41 मेंढला }

7 कोराडी }
9 सािनेर 42 सािनेर

8 िडोदा +}
9 पदघोरी } 43 िाटर्सािगंी

3 सहगर्ा 10 सहगर्ा +} 44 केळिद
11 िार्ाडोंगरी +}
12 कान्होलीबारा +} 45 खािा
13 अडेगाि }

46 िडेगाि
14 गुमगाि +}
15 टाकळघाट } 10 कळमेश्वर 47 कळमेश्वर

4 रामटेक 16 रामटेक 48 धािेिाडा

17 नगरधन 49 मोहिा +}
50 तेल कामठी }

18 मुसेिाडी
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

22 नागिूर 23 भडंारा
11 उमरेड 51 उमरेड +} 4 ििर्ी 21 ििर्ी +}

52 हेिती } 22 आमगाि }

53 िाचगाि 23 आसगाि

54 बेला +} 24 अड्याळ +}
55 पससी +} 25 कोंढा +}
56 मकरधोकडा } 26 सचचाळ +}

27 सािराळा }
12 पभिािूर 57 पभिािूर +}

58 कारगाि +} 5 साकोली 28 साकोली +}
59 मालेिाडा } 29 सानंगडी +}

30 एकोडी }
60 नादं

6 लाखर्ी 31 लाखर्ी +}
13 कुही 61 कुही +} 32 सििळगाि +}

62 राजोला +} 33 िोहरा +}
63 पततुर } 34 िालादुंर +}

35 मुरमाडीतुि }
64 िलेतूर +}
65 मंढळ +} 7 लाखादुंर 36 लाखादुंर +}
66 िचखेडी } 37 पिरली (ब.ु) +}

38 बारव्हा +}
23 भडंारा 39 मासळ +}
1 भडंारा 1 भडंारा +} 40 भागडा }

2 बेला }
24 चंद्रिूर

3 शहािूर 1 िरोरा 1 िरोरा +}
2 माढंळी +}

4 धारगाि +} 3 पचखली }
5 खमारी +}
6 िहेला +} 4 टेंभडूा +}
7 खोकराळा } 5 खंबाडा +}

6 शेगाि }
2 मोहाडी 8 मोहाडी +}

9 िरठी } 2 राजूरा 7 राजूरा +}
8 पिरुर (स्टे.) }

10 आंधळगाि +}
11 कंद्री +} 3 कोरिर्ा 9 गडचादुंर +}
12 कन्हाळगाि +} 10 कोरिर्ा }
13 करडी +}
14 िोलारा } 25 गडपचरोली

1 कुरखेडा 1 कुरखेडा +}
3 तुमसर 15 तुमसर +} 2 कडोळी +}

16 पमटेिार्ी +} 3 िूराडा }
17 गरा (बघेडा) }

18 नाकाडोंगरी +}
19 पसहोरा +}
20 देव्हाडी }
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अ. 
क्र.

पजल्हा अ. 
 क्र.

अ. क्र. पजल्हा अ. 
 क्र.

1 िुरे् 1 1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 1

9 2

10 3

11 4

12 5

1 6

2 7

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

8 6

9 1

10 2

11 3

4

5

6एकूर् अपधसुपचत तालुके : 51

मंगरुळिीर

 मानोरा

कारंजा

िापशम

परसोड

 मालेगाि
7 िापशम

सेलु

सोनिेठ

मानित

िालम

िार्थरी

पशरुर अनंतिाळ

उदगीर

 देिर्ी

चाकुर

गंगाखेड

लोहा

लातुर

 रेर्ािूर

अहमदिूर

भमु

िाशी

 कळंब

उमरगा

अधािूर

भोकर

उस्मानाबाद

तालुका

तुळजािूर

िराडंा

देिळा

बागलार्

इगतिूरी

पबलोली

हदगाि

पकनिट

येिला

 नापशक

नादंगाि

मुदखेड

नादेंड3

लोहा

कंधार

धमाबाद

नायगाि

2

4

दौंड

मालेगाि

कळिर्

 त्र्यंबकेश्वर

सुरगर्ा

पसन्नर
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उस्मानाबाद

5 लातुर

6 िरभर्ी

तालुका

चादंिड

पहमायतनगर

नापशक
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

1 नापशक 2 अहमदनगर
1 पनफाड 1 पनफाड +} 2 िारनेर 16 टाकळी ढोकेश्वर +}

2 चादंोरी +} 17 िळशी }
3 सायखेडा }

18 िडपझरे +}
4 सििळगाि (ब.) +} 19 पनघोज }
5 ओझर +}
6 रानिड +} 3 श्रीगोंदा 20 श्रीगोंदा +}
7 लासलगाि +} 21 िेडगाि }
8 देिगाि +}
9 नादुंर मध्यमेश्वर } 22 माडंिगर् +}

23 कोळगाि }
2 पसन्नर 10 पसन्नर +}

11 िािी +} 24 बेळिडंी +}
12 देििूर +} 25 देि दैठार् +}
13 शहा } 26 काष्टी +}

27 पचनाळा }
2 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर +} 4 कजणत 28 राशीन +}

2 कािूरिाडी +} 29 कजणत +}
3 सचचोडी िाटील +} 30 भाबंोरा }
4 सभगार }

31 पमरजगाि +}
5 िळकी +} 32 कोंभाळी +}
6 रुई छत्तीसी } 33 मापहजळगाि }

7 नालेगाि +} 5 जामखेड 34 जामखेड +}
8 सािडेी +} 35 अरर्गाि }
9 नागािूर }

36 खडा +}
10 चास +} 37 नान्नज +}
11 केडगाि } 38 नायगाि }

2 िारनेर 12 िारनेर +} 6 शेिगाि 39 शेिगाि +}
13 भलिर्ी } 40 भाटकूडगाि +}

41 धोर जळगाि (शे.) }
14 सूिा +}
15 िाडेगव्हार् }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंडळ/तालुका अपधसूचना , रबी हंगाम 2020 - 21
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

2 अहमदनगर 2 अहमदनगर
6 शेिगाि 42 येरंडगाि +} 10 संगमनेर 66 संगमनेर +}

43 भोधेगाि +} 67 धादरफळ (बु.) +}
44 चािडगाि } 68 घारगाि +}

69 डोळासरे् +}
7 िार्थडी 45 िार्थडी +} 70 साकूर +}

46 मापनकदौंडी +} 71 सििररे् }
47 करंजी +}
48 मीरी } 72 आश्वी +}

73 पसबलािूर +}
49 टाकळीमानूर +} 74 तळेगाि +}
50 कोरडगाि } 75 सामनािूर }

8 नेिासा 51 नेिासा (खु.) +} 11 कोिरगाि 76 कोिरगाि +}
52 नेिासा (बु.) } 77 रिदें +}

78 सुरेगाि }
53 सलबतिूर

79 िोहेगाि +}
54 घोडेगाि +} 80 दपहगाि बोलका }
55 िडाळा भरैोबा +}
56 सोनई +} 12 राहाता 81 राहाता +}
57 चादंा +} 82 लोर्ी +}
58 कुकाना } 83 बाभळेश्वर +}

84 पशडी +}
9 राहूरी 59 राहूरी +} 85 िुर्ताबंा }

60 सात्रळ +}
61 तहाराबाद } 13 श्रीरामिूर 86 श्रीरामिूर +}

87 बेलािूर +}
62 िाबंोरी +} 88 टाकळीभान +}
63 ब्राम्हर्ी } 89 उंदीरगाि }

64 देिळाली +}
65 टाकळी पमया }
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310

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

3 िुरे् 3 िुरे्
1 हिलेी 1 खेड पशिािूर +} 2 खेड 29 राजगूरुनगर +}

2 खडकिासला +} 30 कान्हेरसर +}
3 कोर्थरुड +} 31 िाडा +}
4 सचचिड +} 32 कुडे (बु.) +}
5 धायरी +} 33 करंजपिहीरे }
6 डोर्जे +}
7 खानािुर +} 34 कडूस +}
8 आंबेगाि बु +} 35 िाईट +}
9 कात्रज +} 36 ितेाळे }

10 पशिरे् +}
11 कोंढि ेधािडे +} 37 चाकर् +}
12 कोंढिा +} 38 सििळगाि त. खेड +}
13 पनगडी } 39 आळंदी }

14 कळस +} 3 आंबेगाि 40 घोडेगाि +}
15 भोसरी +} 41 आंबेगाि }
16 िाघोली +}
17 खराडी +} 42 कळंब +}
18 देहु +} 43 मंचर +}
19 मोशी +} 44 िारगाि +}
20 लोर्ीकंद } 45 पनरगुडसर }

21 हडिसर +}
22 उरळीकाचंन +}
23 रे्थऊर +}
24 उरुळीदेिाची +}
25 महंमदिाडी +}
26 फुरसुंगी +}
27 आष्टािुर +}
28 लोर्ीकाळभोर  }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

3 िुरे् 3 िुरे्
4 पशरुर 46 पशरुर +} 6 इंदािूर 67 इंदािूर +}

47 राजंर्गाि गर्िती +} 68 लोर्ी देिकर +}
48 पनमोरे् } 69 माळिाडी +}

70 िळसदेि }
49 टाकळी हाजी +}
50 मालठार् } 71 बािडा

51 िाबळ +} 72 सर्सर
52 तळेगाि ढमढेरे +}
53 कोरेगाि पभमा } 73 पनमगाि केतकी +}

74 काटी +}
54 न्हािरा 75 अंरु्थरे् +}

76  लासुरे् +}
55 िडगािरासई 77 लाखेिाडी }

5 बारामती 56 बारामती +} 78 भीगिर्
57 काटेिाडी }

7 िुरंदर 79 सासिड +}
58 उंडिाडी के.िी. +} 80 पभिडी }
59 पशसुणफळ }

81 राजेिाडी
60 मालेगाि +}
61 िर्दरे } 82 जेजूरी +}

83 कुभार िळर् +}
62 िडगाि (पन.) +} 84 पशिरी }
63 करंजेिूल }

85 िसरचे
64 सुिा

86 िाल्हा
65 लोर्ी (भा.) +}
66 मोरगाि } 4 सोलािूर

1 उ. सोलािूर 1 उ. सोलािूर +}
2 शेळगी }

पिक - रबी ज्िारी (बागायत )                                                                                       रबी 2020 - 21
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

4 सोलािूर 4 सोलािूर
1 उ. सोलािूर 3 पतऱ्हे +} 3 बाशी 18 सुडी +}

4 िडाळा +} 19 िरैाग }
5 माडी }

20 नारी +}
2 द. सोलािूर 6 बोरामर्ी +} 21 उिळे (दु.) +}

7 मुस्ती +} 22 गौडगाि }
8 िळसंग }

4 अककलकोट 23 अककलकोट +}
9 मंदू्रि +} 24 जेऊर +}

10 सिचरू +} 25 तडिळ +}
11 सनबगी +} 26 करजगी +}
12 होटगी } 27 दुधनी }

3 बाशी 13 बाशी +} 28 मैंदगी +}
14 खाडंिी +} 29 िागदरी +}
15 आगलगाि } 30 चिळगाि +}

31 पकर्ी }
16 िागंारी

17 िानगाि
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

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

33 नरखेड }
55 अजूणननगर +}

34 शेटफळ +} 56 सालसे }
35 िेनुर }

8 िंढरिूर 57 िंढरिूर +}
36 िाघोली +} 58 भंं ंडीशेगाि }
37 कामती (बु.) }

59 भाळिर्ी
38 सािळेश्वर

60 करकंब
39 टाकळी (पस.)

61 िटकुरोली
6 माढा 40 माढा

62 िुळूज +}
41 दारफळ 63 चळे }

42 रोिळे +} 64 तंुगत
43 म्हैसगाि }

65 कासेगाि
44 कडूणिाडी

9 सागंोला 66 सागंोला +}
45 टेंभरु्ी +} 67 पशिरे् }
46 राझंर्ी }

68 जिळा
47 मोडसलब +}
48 लऊळ } 69 हत्तीद +}

70 सोनंद }
7 करमाळा 49 करमाळा

71 कोळा
50 केतूर

72 नाझरा
51 कोटी

73 महुद (ब.)
52 जेऊर +}
53 उमरड } 74 संगेिाडी
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

4 सोलािूर 5 सातारा
10 माळपशरस 75 माळपशरस +} 1 सातारा 11 िडूर्थ +}

76 इस्लामिूर } 12 तासगाि +}
13 अिसशगे }

77 अकलूज +}
78 लिगं } 2 जािळी मेढा 14 जािळी मेढा +}

15 आनेिाडी +}
79 महाळंुग 16 कुडाळ +}

17 करहर }
80 पिलीि

3 कोरेगाि 18 कोरेगाि +}
81 िळेािूर 19 कुमठे +}

20 रपहमतिूर +}
82 नातेिूते +} 21 पशरंंंबे +}
83 सदापशिनगर } 22 िाठारपकरोली }

84 दपहगाि 23 िाठार (स्टे.) +}
24 सििोडे (बु.) +}

11 मंगळिढेा 85 मंगळिढेा +} 25 सातारा रोड +}
86 बोराळे +} 26 पकन्हई }
87 आंधळगाि }

4 खटाि 27 खटाि +}
88 भोसे 28 औंध }

89 हूलजंती +} 29 िुसेगाि +}
90 मरिडे +} 30 बुध }
91 मारािूर }

31 िडूज
5 सातारा
1 सातारा 1 सातारा +} 32 िूसेसािळी

2 खेड +}
3 िये +} 33 मायर्ी +}
4 कण्हेर +} 34 पनमसोड }
5 शेंदे्र +}
6 कोडोली } 35 कातरखटाि +}

36 कलेढोन }
7 नागठारे् +}
8 आंबिडे +}
9 दपहिड +}

10 िरळी }

पिक - रबी ज्िारी (बागायत )                                                                                       रबी 2020 - 21



315

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

5 सातारा 5 सातारा
5 मार् 37 दपहिडी 8 िाई 63 भईुज +}

64 ओझडे +}
38 मलिडी +} 65 सुरुर }
39 आंधळी }

9 महाबळेश्वर 66 तािोळा +}
40 गोंदिले (बु.) +} 67 लामज }
41 कूकूडिड }

6 सागंली
42 म्हसिड 1 जत 1 जत

43 माडी +} 2 डफळािूर
44 सशगर्ािूर +}
45 िर } 3 कंुभारी

6 फलटर् 46 फलटर् 4 शेगाि

47 आसू 5 उमदी

48 होळ 6 माडग्याळ

49 पगरािी 7 मुचंडी

50 आदकी (बु.) +} 8 संख +}
51 िाठार (पन.) } 9 पतकोंडी }

52 बरड +} 2 आटिाडी 10 आटिाडी
53 राजळे }

11 पदघाचंी
54 तरडगाि

12 खरसूंडी
7 खंडाळा 55 खंडाळा +}

56 िाठार (बु.) +} 3 क. महाकंाळ 13 क. महाकंाळ
57 पशरिळ }

14 कूची
58 लोरं्द

15 ढालगाि
8 िाई 59 िसरर्ी +}

60 िाचिड +} 16 देसशग
61 िाई +}
62 धोम } 17 सहगर्गाि

पिक - रबी ज्िारी (बागायत )                                                                                       रबी 2020 - 21
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

7 औरंगाबाद 7 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +} 4 िजैािूर 25 िजैािूर +}

2 भािससगिूरा +} 26 पशरुर +}
3 उस्मानिूरा +} 27 लोर्ी (खु.) +}
4 काचंनिाडी } 28 खंडाळा +}

29 बोरसर }
5 चौका +}
6 हरसूल +} 30 लासूरगाि +}
7 पचत्ता-सििळगाि } 31 गरज }

8 करमाड +} 32 महालगाि +}
9 पचखलठार्ा +} 33 नागमठार् +}

10 लाडसािगंी } 34 लाडगाि }

2 फुलंब्री 11 फुलंब्री +} 5 कन्नड 35 कन्नड +}
12 पतरबािडा +} 36 चािनेर +}
13 आळंद +} 37 पचकलठार्ा }
14 िडोदा बाजार }

38 पिशोर +}
3 िैठर् 15 िैठर् +} 39 नाचनिले +}

16 पबडकीन } 40 करंजखेड +}
41 सचचोली (ि.) +}

17 लोहगाि +} 42 देिगाि }
18 ढोरकीन +}
19 बालानगर +} 6 खुलताबाद 43 िरेुळ
20 सििळिाडी (पि.) +}
21 िाचोड } 44 सूलतानिूर +}

45 सािगंी }
22 पिहामाडंिा +}
23 नादंर }

24 अडूळ
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

8 जालना 8 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन +} 5 अंबड 27 अंबड +}

2 पसिोरा } 28 धनगर सििरी }

3 धािडा +} 29 जामखेड +}
4 अनािा +} 30 रोपहलगड +}
5 सििळगाि (रे.) } 31 गोंडी }

6 हसनाबाद +} 32 िडीगोद्री +}
7 राजूर +} 33 सुकािूरी }
8 केदार खेड }

6 घनसागंिी 34 घनसागंिी +}
2 जाफराबाद 9 जाफ्राबाद +} 35 रार्ीऊचेगाि }

10 माहोरा +}
11 कंुभारझरी } 36 पतर्थणिूरी

12 टेंभरू्ी +} 37 कुम. सििळगाि +}
13 िरुड (बु.) } 38 आंतरिली टेंभे +}

39 राजंर्ी +}
3 जालना 14 जालना (श.) +} 40 जाबं समर्थण }

15 जालना (ग्रा.) }
7 िरतूर 41 िरतूर +}

16 नेर +} 42 िाटूर }
17 शेताली +}
18 रामनगर } 43 श्रीष्टी

19 िाचंाळ िडगाि +} 44 आष्टी +}
20 पिरेगाि } 45 सातोना (बु.) }

21 िाघरुळ (ज.) 8 मंठा 46 मंठा

4 बदनािूर 22 बदनािूर +} 47 तळर्ी +}
23 शेलगाि } 48 ढोकसाळ +}

49 िागंरी (गो.) }
24 धाबाडी +}
25 बािरे् (िा.) +}
26 रोर्षर्गाि }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

10 लातुर 10 लातुर
1 लातुर 1 लातुर +} 1 लातुर 7 गातेगाि +}

2 बाभळगाि +} 8 तादुंळजा +}
3 हरंगुळ (बु.) +} 9 सचचोली (बु.) }
4 कासारखेडा +}
5 मुरुड +} 11 उस्मानाबाद
6 कन्हेरी } 1 कळंब 1 कळंब +}

2 येरमाळा }

3 पशराढोर् +}
4 गोसिदिूर }

5 इटकूर +}
6 मोहा }

पिक - रबी ज्िारी (बागायत )                                                                                       रबी 2020 - 21
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अ. 
 क्र.

पजल्हा अ. 
 क्र.

अ. 
 क्र.

पजल्हा अ. 
 क्र.

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 1

2 िुरे् 1 2

3

4

दौंड

िाचोरा

भडगाि

धरर्गाि

जळगाि

िराडंा

 भमु

एकूर् अपधसुपचत तालुके : 16

 पशरुर अनंतिाळ

 उदगीर

एरंडोल

लातुर4

 िाशी

तालुका

 अहमदिूर

तालुका

उस्मानाबाद

तुळजािूर

पिक - रबी ज्िारी (बागायत )                  तालुका िातळीिरील अपधसूचना                          रबी 2020 - 21

1 जळगाि
उस्मानाबाद3

चोिडा

औंसा
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

1 नापशक 1 नापशक
1 नादंगाि 1 नादंगाि +} 4 पसन्नर 20 पसन्नर +}

2 मनमाड +} 21 िािी +}
3 पहसिळ (ब.ु) +} 22 देििूर +}
4 जातेगाि +} 23 शहा }
5 िहेेळगाि }

24 िाढूंली +}
2 सुरगार्ा 6 सुरगार्ा +} 25 डुबेरे +}

7 उंबरठार् } 26 नादुंर (सशगोटे) }

8 बाऱ्हे +} 5 चादंिड 27 चादंिड +}
9 मनखेड +} 28 िडनेर भरैि +}

10 बोरगाि } 29 िडाळी (ब.ु) }

3 पनफाड 11 पनफाड +} 30 पदघिद +}
12 चादंोरी +} 31 रायिूर +}
13 सायखेडा } 32 दुगािं }

14 सििळगाि (ब.) +}
15 ओझर +}
16 रानिड }

17 लासलगाि +}
18 देिगाि +}
19 नादूंर (म.) }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंडळ/तालुका अपधसूचना, रबी हंगाम 2020 - 21
पिक - रबी ज्िारी (पजरायत )                                                                                       रबी 2020 - 21
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
2 धुळे 3 नंदुरबार
1 पशरिूर 1 पशरिूर +} 1 निािूर 4 सचचिाडा

2 बोराडी +}
3 आरे्थ +} 5 पिसरिाडी
4 जिखेडे }

2 शहादा 6 शहादा  +}
5 होळनारें्थ +} 7 मोहीदे (त.) +}
6 र्थाळनेर +} 8 म्हसािद +}
7 सागंिी } 9 ब्राम्हर्िूरी +}

10 सारंगखेडा +}
2 सशदखेडा 8 सशदखेडा +} 11 प्रकाशा }

9 पचमठार्ा +}
10 शेिाळे +} 12 िडाळी  +}
11 खलारे् } 13 असलोद  +}

14 मंदार्ा  +}
12 नरडारे् +} 15 कलसाडी }
13 बेटािद }

3 तळोदा 16 तळोदा
14 िर्षी

17 बोरद  +}
15 दोंडाईचा +} 18 प्रताििूर }
16 पिखरर् +}
17 पिरदेल } 19 सोमािल

3 नंदुरबार
1 निािूर 1 निािूर  +} 4 अककलकूिा 20 अककलकूिा  +}

2 निागाि } 21 खािर +}
22 मोराबंा }

3 खाडंबारा
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
4 जळगाि 5 िुरे्
1 जळगाि 1 जळगाि +} 1 हिलेी 1 खेडपशिािूर +}

2 म्हसािद } 2 खडकिासला +}
3 कोर्थरुड +}

3 भोकर +} 4 सचचिड +}
4 सिप्राळा +} 5 कळस +}
5 नपशराबाद } 6 भोसरी +}

7 धायरी +}
6 असोदा 8 डोर्जे +}

9 खानािुर +}
2 अंमळनेर 7 अंमळनेर +} 10 आंबेगाि बु +}

8 पशरुड +} 11 कात्रज +}
9 नगाि } 12 पशिरे् +}

13 कोंढि ेधािडे +}
10 िातोंडा 14 कोंढिा +}

15 पनगडी +}
11 अमळगाि +} 16 खराडी +}
12 मारिाड +} 17 देहु +}
13 भरिस +} 18 मोशी }
14 िािडे }

19 िाघोली +}
3 चोिडा 15 चोिडा +} 20 हडिसर +}

16 हातेड } 21 उरळीकाचंन +}
22 रे्थऊर +}

17 लासूर +} 23 लोर्ीकंद +}
18 अडािद +} 24 उरुळीदेिाची +}
19 धानोरा (प्रा.) } 25 महंमदिाडी +}

26 फुरसुंगी +}
20 गोरगािले +} 27 आष्टािुर +}
21 चहाडी } 28 लोर्ीकाळभोर }

4 एरंडोल 22 एरंडोल +} 2 मुळशी 29 िौड +}
23 कासोदा +} 30 पिरंगूट +}
24 उतरार् (गृह) +} 31 माले +}
25 सरगर्गाि } 32 मुठे +}

33 घोटािडे +}
5 धरर्गाि 26 धरर्गाि +} 34 रे्थरगाि +}

27 साळिा +} 35 िोमगाि +}
28 सोनिद (ब.ु) +} 36 आंबिरे् +}
29 सििरी +} 37 सािरगाि +}
30 िाळधी +} 38 दासिे +}
31 चादंसर } 39 कसारआंबोली +}

40 कोळिर् +}
41 मार् +}
42 सुस }

पिक - रबी ज्िारी (पजरायत )                                                                                     रबी 2020 - 21



323

अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
5 िुरे् 5 िुरे्
3 भोर 43 भोर +} 5 िले्हे 64 िले्हे +}

44 आंबािडे +} 65 सिझर +}
45 बारे ब.ु +} 66 आंबािरे् +}
46 संगमनेर +} 67 िानशेत +}
47 पनघूडघर +} 68 िासली }
48 हर्णस }

6 जुन्नर 69 जुन्नर +}
49 नसरािूर +} 70 राजूर +}
50 िळूे +} 71 आिताळे +}
51 पककिी } 72 ओतूर +}

73 िडगाि (आनंद) +}
4 मािळ 52 लोर्ािळा +} 74 सडगोरे +}

53 काला +} 75 मढ }
54 खडकाळा +}
55 तळेगाि (दा.) +} 76 नारायर्गाि +}
56 िरंदिाडी +} 77 बेल्हा +}
57 कुसगाि +} 78 पनमगाि सािा +}
58 टाकि ेखु +} 79 ओझर +}
59 टाकि ेबु } 80 िडज }

60 काळे कॉलनी +}
61 पशिरे् +}
62 िडगाि मािळ +}
63 िडेश्वर }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
5 िुरे् 5 िुरे्
7 खेड 81 राजगूरुनगर +} 9 पशरुर 103 िाबळ

82 कान्हेरसर }
104 तळेगाि ढमढेरे

83 िाडा +}
84 कुडे (ब.ु) +} 105 कोरेगाि भीमा
85 करंजपिहीरे }

106 न्हािरा
86 कडूस +}
87 ितेाळे } 107 िडगाि रासई

88 िाईट 10 बारामती 108 बारामती +}
109 काटेिाडी }

89 चाकर् +}
90 सििळगाि त. खेड } 110 उंडिाडी केिी. +}

111 पशसुणफळ }
91 आळंदी

112 मालेगाि
8 आंबेगाि 92 घोडेगाि

113 िर्दरे
93 आंबेगाि

114 िडगाि (पन.) +}
94 कळंब 115 करंजेिूल }

95 मंचर 116 सुिा

96 िारगाि +} 117 लोर्ी (भा.)
97 पनरगुडसर }

118 मोरगाि
9 पशरुर 98 पशरुर +}

99 पनमोरे् } 11 इंदािूर 119 इंदािूर +}
120 लोर्ी देिकर +}

100 राजंर्गाि गर्िती 121 माळिाडी +}
122 िळसदेि }

101 टाकळीहाजी
123 बािडा

102 मलठर्
124 सर्सर
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
5 िुरे् 6 सातारा

11 इंदािूर 125 पनमगाि केतकी +} 1 सातारा 1 सातारा +}
126 काटी +} 2 खेड }
127 अंरू्थरे् +}
128  लासुरे् +} 3 िये +}
129 लाखेिाडी } 4 कण्हेर +}

5 शेंदे्र +}
130 पभगिर् 6 कोडोली }

12 िुरंदर 131 सासिड 7 नागठारे् +}
8 आंबिडे +}

132 पभिडी 9 दपहिड +}
10 िरळी }

133 राजेिाडी
11 िडूर्थ +}

134 जेजूरी 12 तासगाि +}
13 अिसशगे }

135 कुभार िळर् +}
136 पशिरी }

137 िसरचे

138 िाल्हा
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
6 सातारा 6 सातारा
2 जािळी मेढा 14 जािळी मेढा 4 कराड 37 मसूर +}

38 किठे +}
15 आनेिाडी +} 39 कोिडे हिलेी +}
16 कुडाळ } 40 सैदिूर +}

41 शेर्ोली }
17 करहर

42 कोळे +}
18 केळघर +} 43 उंडाळे +}
19 बामर्ोली } 44 काले +}

45 मलकािूर +}
3 िाटर् 20 िाटर् +} 46 येळगाि }

21 म्हािशी +}
22 हेळिाक +} 5 कोरेगाि 47 कोरेगाि +}
23 मरळी +} 48 कुमठे +}
24 मोरगीरी +} 49 रपहमतिूर +}
25 ढेबेिाडी +} 50 पशरंबे }
26 चाफळ +}
27 येराड } 51 िाठारपकरोली +}

52 िाठार (स्टे.) +}
28 तारळे +} 53 सििोडे (ब.ु) }
29 मल्हारिेठ +}
30 तळमािले +} 54 सातारा रोड +}
31 कुठरे +} 55 पकन्हई }
32 आिडे }

6 खटाि 56 खटाि
4 कराड 33 कराड +}

34 उंब्रज +} 57 औंध
35 इंदोली +}
36 सुिने } 58 िुसेगाि

59 बुध

60 िडूज
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
6 सातारा 6 सातारा
6 खटाि 61 िूसेसािळी 9 खंडाळा 83 खंडाळा

62 मायर्ी 84 िाठार (ब.ु)
63 पनमसोड

85 पशरिळ
64 कातरखटाि +}

65 कलेढोन } 86 लोरं्द

7 मार् 66 दपहिडी 10 िाई 87 िसरर्ी +}
88 िाचिड }

67 मलिडी
89 धोम +}

68 गोंदिले (ब.ु) 90 िाई }

69 कुकूडिाड +} 91 भईुज +}
70  आंधळी } 92 ओझडे }

71 म्हसिड 93 सुरुर

72 माडी 11 महाबळेश्वर 94 तािोळा +}
95 लामज }

73 सशगर्ािूर +}
74  िर } 7 सागंली

8 फलटर् 75 फलटर् 1 पमरज 1 पमरज

76 होळ 2 मालगाि

77 पगरिी 3 अरग +}
4 बेळंकी +}

78 आदकी (ब.ु) 5 बेडग }

79 िाठार (पन.) 6 किलािूर +}
7  भोसे }

80 बरड
8 बुधगाि

81 राजाळे
9 क. पडग्रज

82 तरडगाि
10 सागंली +}
11 कुििाड +}
12  किठे पिरार्   }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
7 सागंली 7 सागंली
2 जत 13 जत 7 आटिाडी 43 आटिाडी

14 डफळािूर 44 पदघंची

15 कंुभारी 45 खरसूंडी

16 शेगाि 8 क. महाकंाळ 46 क. महाकंाळ

17 उमदी 47 कुची

18 माडग्याळ 48 ढालगाि

19 मुचाडंी 49 देससग

20 संख +} 50 सहगर्गाि
21 पतकोंडी }

8 कोल्हािूर
3 खानािूर 22 खानािूर +} 1 पशरोळ 1 पशरोळ +}

23 करंजे +} 2 नृससहिाडी }
24 पिटा +}
25 लेंगरे +}
26 भाळिर्ी } 9 औरंगाबाद

1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +}
4 तासगाि 27 तासगाि +} 2 भािससगिूरा +}

28 पिसािूर +} 3 उस्मानिूरा +}
29 माजंडे +} 4 काचंनिाडी }
30 मरे्राजूरी +}
31 सािळज +} 5 चौका +}
32 येळािी +} 6 हरसूल }
33 िायफळे }

7 पचत्ता-सििळगाि
5 िळूस 34 पभलिडी +}

35 अंकलखोि +} 8 करमाड +}
36 िलूस +} 9 पचकलठार्ा +}
37 कंुडल } 10 लाडसािगंी }

6 कडेगाि 38 कडेगाि +} 2 फुलंब्री 11 फुलंब्री +}
39 शाळगाि +} 12 पतरबािडा +}
40 नेिरी +} 13 आळंद +}
41 िागंी +} 14 िडोदा बाजार }
42 सचचर्ी }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

9 औरंगाबाद 9 औरंगाबाद
3 िैठर् 15 िैठर् 4 गंगािूर 32 डोर्गाि

16 पबडकीन 33 पसद. िडगाि
5 िजैािूर 34 िजैािूर

17 लोहगाि
35 महालगाि +}

18 ढोरकीन 36 नागमठार् }

19 बालानगर 5 िजैािूर 37 खंडाळा +}
38 बोरसर }

20 सििळिाडी (पि.)
39 लाडगाि

21 िाचोड
40 गरज

22 पिहामाडंिा
41 पशरुर +}

23 नादंर 42 लोर्ी (खु.) }

24 अडूळ 43 लासूरगाि

4 गंगािूर 25 गंगािूर 6 कन्नड 44 कन्नड +}
45 चािनेर }

26 भडंाळा
46 पिशोर +}

27 माजंरी 47 नाचर्िले +}
48 करंजखेड +}

28 शेंदुरिाडा 49 सचचोली (िा.) +}
50 देिगाि }

29 िाळंूज
7 खुलताबाद 51 िरेुळ

30 तुकाबाद
52 सुलतानिूर

31 हरसूल
53 सािगंी
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
9 औरंगाबाद 10 जालना
8 पसल्लोड 54 पसल्लोड +} 5 अंबड 27 अंबड +}

55 पनल्लोड } 28 धनगर सििरी }

56 भराडी +} 29 जामखेड +}
57 बोरगाि बाजार +} 30 रोहीलगड +}
58 असजठा +} 31 गोंडी }
59 गोळेगाि +}
60 आमठार्ा +} 32 िडीगोद्री +}
61 अभई } 33 सुकािूरी }

10 जालना 6 घनसागंिी 34 घनसागंिी +}
1 भोकरदन 1 भोकरदन +} 35 रार्ीऊचेगाि }

2 पसिोरा +}
3 धािडा +} 36 पतर्थणिूरी
4 अनािा +}
5 सििळगाि (रे.) +} 37 कुम. सििळगाि +}
6 हसनाबाद +} 38 अंतरिली टेंभे +}
7 राजूर +} 39 राजंर्ी +}
8 केदार खेड } 40 जाबं समर्थण }

2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद +} 7 िरतूर 41 िरतूर
10 माहोरा +}
11 कंुभारझरी } 42 िाटूर

12 टेंभरु्ी +} 43 श्रीष्टी
13 िरुड (ब.ु) }

44 आष्टी
3 जालना 14 जालना (श.) +}

15 जालना (ग्रा.) } 45 सातोना (ब.ु)

16 नेर +} 8 मंठा 46 मंठा
17 शेताळी +}
18 रामनगर } 47 तळर्ी

19 िाचंाळ िडगाि +} 48 ढोकसाळ
20 पिरेगाि }

49 िागंरी (गो.)
21 िाघरुळ (ज.)

4 बदनािूर 22 बदनािूर +}
23 शेलगाि }

24 धाबाडी +}
25 बािरे् (िा.) +}
26 रोर्षर्गाि }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

11 लातूर 11 लातूर
1 औसा 1 औसा +} 2 पनलंगा 9 पनलंगा +}

2 पकनी-र्थोट +} 10 िानसचचोली +}
3 भादा +} 11 अंबूलगा +}
4 बेलकंूड +} 12 पनटूर }
5 उजनी }

13 कासारपसरसी +}
6 मातोळा +} 14 मदनसूरी }
7 पकल्लारी +}
8 लामजना } 15 औरादशहाजनी +}

16 कासार बाळकंूदा +}
17 हलगरा +}
18 भतुमंुगळी }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

12 उस्मानाबाद 12 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (श.) 4 भमु 21 भमु

2 उस्मानाबाद (ग्रा.) 22 िालिड

3 बेंबळी 23 ईट

4 केशेगाि 24 अंभी

5 िाडोळी 25 मार्केश्वर

6 तेर 5 िाशी 26 िाशी

7 ढोकी 27 तेरखेडा

8 जागजी 28 िारगाि

2 तुळजािूर 9 तुळजािूर 6 कळंब 29 कळंब

10 मंगरुळ 30 इटकूर

11 सािरगाि 31 येरमाळा

12 सलगरा 32 पशराढोर्

13 इटकळ 33 गोसिदिूर

14 जळकोट 34 मोहा

15 नळदुगण 7 उमरगा 35 उमरगा

3 िराडंा 16 िराडंा 36 डासळब

17 आसू 37 नारंगिाडी

18 जिळा 38 मुळज

19 अनाळा 39 मुरुम

20 सोनारी

पिक - रबी ज्िारी (पजरायत )                                                                                                  रबी 2020 - 21



333

अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

13 नादेंड 14 िरभर्ी
1 पबलोली 1 पबलोली 2 गंगाखेड 9 गंगाखेड

2 आदमिूर  +} 10 महातिूरी
3 लोहगाि  }

11 माखर्ी
4 सगरोळी

12 रार्ी सािरगाि  +}
5 कंुडलिाडी 13 सििळदरी  }

2 धमाबाद 6 धमाबाद  +} 3 सोनिेठ 14 सोनिेठ
7 करखेली +}
8 जारीकोट  } 15 आिळगाि  +}

16 िडगाि +}
3 मुखेड 9 मुखेड  +} 17  शेळगाि म.  }

10 जाबं (ब.ु)  +}
11 जाहूर  +} 4 िालम 18 िालम
12 चाडंोळा  }

19 चाटोरी
13 मुक्रमाबाद  +}
14 बाऱ्हाळी +} 20 बनिस +}
15 येिती  } 21 रािराजूर  }

14 िरभर्ी 5 िार्थरी 22 िार्थरी
1 िरभर्ी 1 िरभर्ी

23 बाभळगाि
2 झरी

24 हादगाि (ब.ु) +}
3 िेडगाि 25 कासािूरी  }

4 जाबं 6 मानित 26 मानित

5 सशगर्ािूर +} 27 केकरजिळा
6 टाकळी कंुभकर्ण }

28 कोल्हा +}
7 दैठर्ा 29  ताडबोरगाि +}

30 रामिूरी बु  }
8 सिगळी
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
14 िरभर्ी 16 नागिूर
7 सजतूर 31 सजतूर 1 रामटेक 1 रामटेक +}

2 नगरधन +}
32 सागंिी (म्हा.) 3 मुसेिाडी +}

4 देिलािार }
33 बामर्ी (ब.ु)

2 उमरेड 5 उमरेड +}
34 चारठार्ा +} 6 हेिती +}
35 दूधगाि +} 7 िाचगाि }
36  िाघी धा. }

8 बेला +}
37 आडगाि (ब.ु) 9 पससी +}

10 मकरधोकडा }
38 बोरी

3 पभिािूर 11 पभिािूर
8 िुर्ा 39 िूर्ा +}

40 कािलगाि } 12 कारगाि +}
13 मालेिाडा }

41 ताडकळस +}
42 पलमला } 14 नादं

43 कात्नेश्वर 4 कुही 15 कुही +}
16 राजोला }

44 चडुािा
17 पततूर

9 सेलू 45 सेलू
18 िलेतूर

46 देऊळगाि घाट
19 माढंळ +}

47 िालूर 20 िचखेडी }

48 कुिटा 17 चंद्रिूर
1 गोंडसििरी 1 गोडसििरी

49 पचकलठार्ा (ब.ु) +}
50 मोरेगाि } 2 धाबा

15 सहगोली 2 िरोरा 3 टेंभडुा +}
1 बसमत 1 बसमत +} 4 खाबंाडा }

2 अंबा +}
3 हयातनगर +} 5 शेगाि
4 पगरगाि +}
5 हाट्टा }

6 टेंभरू्ी +}
7 कुरंुदा }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
18 गडपचरोली 18 गडपचरोली
1 गडपचरोली 1 गडपचरोली +} 4 मुलचेरा 14 मुलचेरा

2 िोला }
5 पसरोंचा 15 पसरोंचा +}

3 ब्राम्हर्ी +} 16 ब्राम्हर्ी +}
4 येिली } 17 िेटीिाका }

2 आरमोरी 5 आरमोरी 18 असरल्ली

6 देऊळगाि +} 6 अहेरी 19 अहेरी +}
7 िरैागड +} 20 आलािल्ली }
8 पिसे िडोधा }

21 पजमलगट्टी +}
3 चामोशी 9 चामोशी +} 22 िेरीमेली }

10 कुनघडा रै }

11 घोट +}
12 येनािूर +}
13 आष्टी }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
19 अहमदनगर 19 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर +} 4 कजणत 31 पमरजगाि +}

2 कािूरिाडी +} 32 कोंभाळी +}
3 सचचोडी िाटील +} 33 माहीजळगाि }
4 सभगार }

5 जामखेड 34 जामखेड +}
5 िाळकी +} 35 अरर्गाि }
6 रुई छत्तीसी }

36 खडा +}
7 नळेगाि +} 37 नान्नज +}
8 सािडेी +} 38 नायगाि }
9 नागािूर }

6 शेिगाि 39 शेिगाि
10 चास +}
11 केडगाि } 40 भातकूडगाि +}

41 धोर जळगाि (शे.) }
2 िारनेर 12 िारनेर +}

13 भलिर्ी } 42 एरंडगाि

14 सुिा +} 43 बोधेगाि +}
15 िाडेगव्हार् } 44 चािडगाि }

16 टाकळी ढोकेश्वर +} 7 िार्थडी 45 िार्थडी +}
17 िळशी } 46 मानीकदौंडी }

18 िडपझरे +} 47 करंजी +}
19 पनघोज } 48 पमरी }

3 श्रीगोंदा 20 श्रीगोंदा +} 49 टाकळी मानूर +}
21 िेडगाि } 50 कोरडगाि }

22 माडंिगर् +} 8 नेिासा 51 नेिासा (खु.) +}
23 कोळगाि } 52 नेिासा (ब.ु) }

24 बेळिडंी +} 53 सलबतिूर
25 दाि दैठार् +}
26 काष्टी +} 54 घोडेगाि +}
27 पचनाळा } 55 िडाळा भरैोबा +}

56 सोनई +}
4 कजणत 28 कजणत 57 चादंा +}

58 कुकार्ा }
29 राशीन +}
30 भाबंोरा }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

19 अहमदनगर 19 अहमदनगर
9 राहूरी 59 राहूरी +} 11 कोिरगाि 76 कोिरगाि +}

60 सात्रळ +} 77 रिदें +}
61 तहाराबाद } 78 सुरेगाि }

62 िाबंोरी +} 79 िोहेगाि +}
63 ब्राम्हर्ी } 80 दपहगाि बोलका }

64 देिळाली +} 12 राहाता 81 राहाता +}
65 टाकळी पमया } 82 लोर्ी +}

83 बाभळेश्वर +}
10 संगमनेर 66 संगमनेर +} 84 पशडी +}

67 धादंरफळ (ब.ु) +} 85 िुर्ताबंा }
68 घारगाि +}
69 डोळासरे् } 13 श्रीरामिूर 86 श्रीरामिूर +}

87 बेलािूर +}
70 साकूर +} 88 टाकळीभान +}
71 सििररे् } 89 उंदीरगाि }

72 आश्वी +}
73 पसबळािूर }

74 तळेगाि +}
75 सामनािूर }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
20 सोलािूर 20 सोलािूर
1 उ. सोलािूर 1 उ. सोलािूर 3 बाशी 13 बाशी +}

14 खाडंिी }
2 शेळगी

15 आगलगाि
3 पतऱ्हे

16 िागंरी
4 िडाळा +}
5 माडी } 17 िानगाि

2 द. सोलािूर 6 बोरामर्ी +} 18 सुडी
7 मुस्ती }

19 िरैाग
8 िळसंग

20 नारी
9 मंदू्रि

21 उिळे (दु.) +}
10 सिचरू +} 22 गौडगाि }
11 सनबगी }

12 होटगी
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
20 सोलािूर 20 सोलािूर
4 अककलकोट 23 अककलकोट 6 माढा 40 माढा

24 जेऊर 41 दारफळ

25 तडिळ +} 42 रोिळे +}
26 करजगी } 43 म्हैसगाि }

27 दुधनी 44 कुडूणिाडी

28 मैंदगी 45 टेंभरू्ी +}
46 राझंर्ी }

29 िागदरी
47 मोडसलब

30 चिळगाि +}
31 पकर्ी } 48 लऊळ

5 मोहोळ 32 मोहोळ 7 करमाळा 49 करमाळा

33 नरखेड 50 केतूर

34 शेटफळ +} 51 कोटी
35 िेनुर }

52 जेऊर +}
36 िाघोली +} 53 उमरड }
37 कामती (ब.ु) }

54 केम
38 सािळेश्वर

55 अजूणननगर +}
39 टाकळी (सी.) 56 सालसे }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
20 सोलािूर 20 सोलािूर
8 िंढरिूर 57 िंढरिूर +} 10 माळपशरस 75 माळपशरस +}

58 भडंीशेगाि } 76 इस्लामिूर }

59 भाळिर्ी 77 अकलूज +}
78 लिगं }

60 करकंब
79 महाळंुग

61 िटकुरोली
80 पिलीि

62 िूळूज +}
63 चळे } 81 िळेािूर

64 तंुगत 82 नातेिूते +}
83 सदापशिनगर }

65 कासेगाि
84 दपहगाि

9 सागंोला 66 सागंोला +}
67 पशिरे् } 11 मंगळिढेा 85 मंगळिढेा +}

86 बोराळे }
68 जिळा

87 आंधळगाि
69 हात्तीद +}
70 सोनंद } 88 भोसे

71 कोळा 89 हुलजंती

72 नाझरा 90 मरिडे +}
91 मारािूर }

73 महुद (ब.ु)

74 संगेिाडी
एकूर् अपधसुपचत मंडळ : 853
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अ. क्र. पजल्हा अ. क्र. अ. क्र. पजल्हा अ. क्र.

1 िुरे् 1 4 उस्मानाबाद 1

2 नापशक 1 1

1 2

2 3

3 4

4

5

तालुका

लातुर

 रेर्ािूर

देिर्ी

चाकुर

हदगाि

लोहारा

एकूर् अपधसुपचत तालुके :    12

नायगाि

नादेंड

पकनिट

तालुका

दौंड

सदडोरी

देगलूर
लातुर

पिक - रबी ज्िारी (पजरायत )                    तालुका िातळीिरील अपधसूचना                         रबी 2020 -21

5

नादेंड3
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

1 धुळे 1 धुळे
1 धुळे 1 धुळे (शहर) +} 3 पशरिूर 23 पशरिूर +}

2 पशरुड +} 24 बोराडी +}
3 बोरकंुड +} 25 अरे्थ +}
4 आिी } 26 जािखेडे }

5 सोनगीर +} 27 होलनारे्थ +}
6 नागािं (बुदू्रक) +} 28 र्थळनेर +}
7 फागरे् +} 29 सागंिी }
8 मुकटी }

4 सशदखेडा 30 सशदखेडा +}
9 धुळे (ग्रा.) +} 31 पचमठार्ा +}

10 कुसाबंा +} 32 शेिाडे +}
11 नेर (म.) +} 33 खलाने }
12 लामकानी }

34 नरडारे् +}
2 साक्री 13 साक्री +} 35 बेटािद +}

14 कासारे +} 36 िाशी }
15 म्हसदी( प्र.) }

37 दौंडाईचा +}
16 दुसाने +} 38 पिखरर् +}
17 पनजामिूर +} 39 पिरदेल }
18 ब्राम्हर्िले }

19 सििळनेर +}
20 कुडाशी +}
21 उमरिट्टा +}
22 दहीिले }

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंडळ/तालुका अपधसूचना , रबी हंगाम 2020 - 21
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

2 नंदूरबार 3 जळगािं
1 नंदूरबार 1 नंदूरबार +} 1 यािल 5 साकली +}

2 रनाळे +} 6 पकनगािं }
3 मंडल +}
4 खोंडामळी } 2 रािरे 7 रािरे +}

8 खानािूर }
5 कोरीट +}
6 धानोरा +} 9 पखडी +}
7 आष्टे } 10 ऐनिूर +}

11 पखरोदा +}
2 शहादा 8 शहादा +} 12 सनभोरा (ब.ु) +}

9 मोपहदे (त.) +} 13 सािदा }
10 म्हसािद +}
11 ब्राम्हर्िुरी } 3 मुकताईनगर 14 अंरु्थली +}

15 कुऱ्हा +}
12 सारंगखेडा +} 16 घोसगािं }
13 प्रकाशा }

4 अंमळनेर 17 अंमळनेर +}
14 िडाळी +} 18 पशरुड }
15 असलोद +}
16 मंदाना  +} 19 नागािं +}
17 कलसाडी } 20 िाटोदा }

3 अक्रार्ी 18 रोशमाळ +} 21 अमलगािं +}
19 चलुिद } 22 मारिाड +}

23 भारिस +}
20 खंुटामोडी +} 24 िािदे }
21 तोरर्माळ }

5 एरंडोल 25 एरंडोल +}
4 अककलकुिा 22 अककलकुिा +} 26 कासोदा +}

23 खािर +} 27 उतरार् (गृह) +}
24 मोरंबा } 28 सरगर्गािं }

25 मोलगी +} 6 धरर्गािं 29 धरर्गािं +}
26 दाब +} 30 सालािा +}
27 िडफली } 31 सोनिड (ब.ु) +}

32 सििरी (खु.) +}
3 जळगािं 33 िालधी +}
1 यािल 1 यािल +} 34 चादंसर }

2 भालोद +}
3 बामर्ोद +}
4 फैजिूर }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

3 जळगािं 3 जळगािं
7 जळगाि 35 जळगाि +} 11 चोिडा 52 चोिडा +}

36 म्हसािद +} 53 हातेड +}
37 भोकर +} 54 लासूर +}
38 सििराळा +} 55 अडािद +}
39 नापशराबाद +} 56 धानोरा (प्रा.) +}
40 असोदा } 57 गोरगािले +}

58 चहाडी }
8 भसुािळ 41 भसूािळ +}

42 कुऱ्हे +} 12 जामनेर 59 जामनेर +}
43 िरर्गाि +} 60 नेरी +}
44 सििळगाि ब.ु } 61 मालदाभाडी +}

62 िहूर +}
9 बोदिड 45 बोदिड +} 63 शेंदुर्ी +}

46 नाडगाि +} 64 तोंडािूर +}
47 करंजी } 65 फत्तेिूर +}

66 िाकडी }
10 भडगाि 48 भडगाि +}

49 आमदडे +}
50 कोळगाि +}
51 कजगाि }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

4 अहमदनगर 4 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर +} 5 शेिगािं 37 एरंडगाि +}

2 कािूरिडी +} 38  बोधेगाि +}
3 सचचोडी िाटील +} 39 चािडगाि }
4 सभगार +}
5 नाळेगािं +} 6 िार्थडी 40 िार्थडी +}
6 सािडेी +} 41 मापर्कदोंडी +}
7 नागािूर } 42 कारंजी +}

43 पमरी }
8 चास +}
9 केडगािं +} 44 टाकळीमानुर +}

10 िाळकी +} 45 कोरडगािं }
11 रुई छत्तीशी }

7 नेिासा 46 नेिासा (खु.) +}
2 िारनेर 12 टाकळी ढोकेश्वर +} 47 नेिासा (ब.ु) +}

13 िळशी +} 48 सलबतिूर }
14 िडझीरे +}
15 पनघोज } 49 घोडेगािं +}

50 िडाळा भरैोबा +}
16 िारनेर +} 51 सोनई +}
17  सुिा +} 52 चादंा +}
18  भाळिर्ी +} 53 कुकाना }
19 िाडेगव्हार् }

8 संगमनेर 54 संगमनेर +}
3 श्रीगोंदा 20 श्रीगोंदा +} 55 धादरफळ (ब.ु) +}

21 िेडगािं +} 56 घारगािं +}
22 माडंिगर् +} 57 डोलसाने +}
23 कोळगािं +} 58 साकुर +}
24 बेलिडंी +} 59 सििरे् }
25 देि दैठर् +}
26 काष्टी +} 60 आश्वी +}
27 पचनाला } 61 पसबलािूर +}

62 तळेगािं +}
4 कजणत 28 राशीन +} 63 सामनािूर }

29 कजणत +}
30 भाबंोरा } 9 अकोले 64 अकोले +}

65 समशेरिूर +}
31 पमरजगाि +} 66 पिळगािं }
32 कोंभळी +}
33 माहीजळगािं } 67 राजूर +}

68 साकीरिाडी +}
5 शेिगािं 34 शेिगािं +} 69 शेंदी +}

35 भातकुडगािं +} 70 कोटुल +}
36 ढोर जळगािं (स) } 71 ब्राम्हर्िाडा }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

4 अहमदनगर 4 अहमदनगर
10 कोिरगािं 72 कोिरगािं +} 12 श्रीरामिूर 82 श्रीरामिूर

73 रिदें +}
74 सुरेगािं } 83 बेलािूर

75 िोहेगािं +} 84 टाकळीभान
76 दहीगािं बोलका }

85 उंदीरगािं
11 राहाता 77 राहाता

13 राहूरी 86 राहूरी +}
78 लोर्ी 87 सात्रळ +}

88 तेहराबाद +}
79 बाभळेश्वर 89 िाबंोरी +}

90 ब्राम्हर्ी }
80 पशडी

91 देिळाली +}
81 िुर्ताबंा 92 टाकळी पमया }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
5 िुरे् 5 िुरे्
1 हिलेी 1 खेडपशिािूर +} 2 मुळशी 34 घोटािडे +}

2 खडकिासला +} 35 रे्थरगािं +}
3 कोर्थरुड +} 36 कोळिर् +}

4 धायरी +} 37 मार् +}

5 डोर्जे +} 38 सुस }

6 खानािुर +}

7 आंबेगाि बु +} 3 जुन्नर 39 जुन्नर +}
8 कात्रज +} 40 राजूर +}
9 पशिरे् +} 41 आिटाळे }

10 कोंढि ेधािडे +}

11 कोंढिा } 42 ओतूर +}
43 िडगािं (आनंद) +}

12 सचचिड +} 44 सडगोरे +}
13 कळस +} 45 मढ }
14 भोसरी +}
15 िाघोली +} 46 नारायर्गािं +}
16 पनगडी } 47 बेल्हा +}

48 पनमगािं सािा +}
17 हडिसर +} 49 ओझर +}

18 उरळीकाचंन +} 50 िडज }

19 रे्थऊर +}
20 उरुळीदेिाची +} 4 खेड 51 राजगुरुनगर +}
21 महंमदिाडी +} 52 कन्हेरसर +}
22 फुरसुंगी +} 53 िाडा +}
23 आष्टािुर +} 54 कुडे (ब.ु) +}
24 लोर्ीकाळभोर  } 55 करंजपिहीरे }

2 मुळशी 25 िौड +} 56 कडूस +}
26 पिरंगुट +} 57 िाईट +}
27 माले +} 58 ितेाळे }
28 मुठे +}
29 िोमगाि +} 59 चाकर् +}
30 आंबिरे् +} 60 सििळगािं त. खेड +}
31 सािरगाि +} 61 आळंदी }
32 दासिे +}

33 कसारआंबोली }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
5 िुरे् 5 िुरे्
5 भोर 62 भोर +} 7 आंबेगािं 83 घोडेगािं

63 अंबािडे +}
64 बारे ब.ु +} 84 आंबेगािं
65 संगमनेर +}
66 पनघुडघर +} 85 कळंब
67 हर्णस }

86 मंचर
68 नसरािूर +}
69 िळूे +} 87 िारगािं +}
70 पककिी } 88 पनरगुडसर }

6 मािळ 71 लोर्ािळा +} 8 पशरुर 89 पशरुर +}
72 काला +} 90 राजंर्गािं गर्िती +}
73 खडकाळा +} 91 टाकळी हाजी +}
74 कुसगाि +} 92 मलठर् +}
75 टाकि ेखु +} 93 िाबळ +}
76 टाकि ेबु +} 94 पनमोरे् }
77 िडेश्वर }

95 तळेगािं ढमढेरे +}
78 तळेगािं +} 96 कोरेगािं पभमा +}
79 काळे कॉलनी +} 97 न्हािरा +}
80 पशिरे् +} 98 िडगािं रासई }
81 िडगािं मािळ +}
82 िरंदिाडी }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

5 िुरे् 5 िुरे्
9 बारामती 99 बारामती +} 11 दौंड 127 केडगािं +}

100 उंडिाडी (क.) +} 128 िरिडं +}
101 मालेगािं +} 129 िाटस +}
102 िर्दरे +} 130 यित +}
103 काटेिाडी +} 131 राहू +}
104 करंजेिूल } 132 बोरीिारधी +}

133 बोरीभडक +}
105 िडगािं (नी.) +} 134 खामगाि +}
106 सुिा +} 135 िडगाि बाडें }
107 लोर्ी (भा.) +}
108 मोरगािं +} 12 िुरंदर 136 सासिड +}
109 पशसुणफळ } 137 पभिाडी +}

138 राजेिाडी +}
10 इंदािूर 110 इंदािूर +} 139 जेजुरी +}

111 लोर्ी देिकर +} 140 कुभार िळन +}
112 बािडा +} 141 पशिरी }
113 माळिाडी }

6 सोलािूर
114 सर्सर +} 1 उ. सोलािूर 1 उ. सोलािूर +}
115 पनमगािं केतकी +} 2 शेलगी }
116 काटी +}
117 अंरु्थरे् +} 3 पतऱ्हे +}
118 पभगिर् +} 4 िडाळा +}
119  लासुरे् +} 5 माडी }
120 लाखेिाडी +}
121 िळसदेि } 2 द. सोलािूर 6 बोरमर्ी +}

7 मुस्ती +}
11 दौंड 122 दौंड +} 8 िळसंग }

123 देऊळगािं राजे +}
124 रािर्गािं +} 9 मंदू्रि +}
125 पगपरम +} 10 सिचरू +}
126 कुरकंुभ } 11 सनबगी +}

12 होटगी }

3 बाशी 13 बाशी +}
14 खाडंिी +}
15 अगलगािं +}
16 िागंरी }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

6 सोलािूर 6 सोलािूर
3 बाशी 17 िानगािं +} 7 करमाळा 49 करमाळा +}

18 सुडी +} 50 केतूर +}
19 िरैाग } 51 कोटी }

20 नारी +} 52 जेऊर +}
21 उिळे (दु.) +} 53 उमरड +}
22 गौडगािं } 54 केम +}

55 अजुणननगर +}
4 अककलकोट 23 अककलकोट +} 56 सालसे }

24 जेऊर +}
25 तडिळ +} 8 िंढरिूर 57 िंढरिूर +}
26 करजगी } 58 भडंीशेगाि +}

59 भालिर्ी +}
27 दुधनी +} 60 करकंब +}
28 मैदगी } 61 िटकुरोली }

29 िागदरी +} 62 िुळूज +}
30 चिळगाि +} 63 चळे +}
31 पकर्ी } 64 तंुगत +}

65 कासेगािं }
5 मोहोळ 32 मोहोळ +}

33 नरखेड +} 9 माळपशरस 66 माळपशरस +}
34 शेटफळ +} 67 इस्लामिूर +}
35 िेनूर } 68 अकलूज +}

69 लिगं +}
36 िाघोली +} 70 महाळु ंग }
37 कामती (ब.ु) +}
38 सािलेश्वर +} 10 मंगळिढेा 71 मंगळिढेा +}
39 टाकळी (सी.) } 72 बोराळे +}

73 आंधळगाि }
6 माढा 40 माढा +}

41 दारफळ } 74 भोसे +}
75 हुलजंती +}

42 रोिळे +} 76 मरिडे +}
43 म्हैसगाि +} 77 मारािूर }
44 कुडूणिाडी }

45 टेंभरु्ी +}
46 राजंर्ी +}
47 मोडसलब +}
48 लऊळ }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

7 सातारा 7 सातारा
1 कोरेगािं 1 कोरेगािं +} 4 िाई 28 भईुज +}

2 कुमठे +} 29 ओझडे +}
3 रपहमतिूर +} 30 सुरुर }
4 पशरंबे +}
5 िाठारपकरेाली } 8 सागंली

1 पमरज 1 पमरज +}
6 िाठार स्टेशन +} 2 मालगािं +}
7 सििोडे (ब.ु) +} 3 आरग +}
8 सातारा रोड +} 4 बेळंकी +}
9 पकन्हई } 5 बेडग }

2 खटाि 10 खटाि +} 6 किलािूर +}
11 औंध +} 7 बुधगािं }
12 िुसेगािं +} 8  भोसे }
13 बुध +}
14 िडूज } 9 क. पडग्रज +}

10 सागंली +}
15 िुसेसािळी +} 11 कुििाड +}
16 मायर्ी +} 12  किठे पिरार् }
17 पनमसोड +}
18 कातरखटाि +} 2 जत 13 जत +}
19 कलेढोन } 14 डफळािूर +}

15 कंुभारी +}
3 खंडाळा 20 खंडाळा +} 16 शेगािं }

21 िाठार (ब.ु) +}
22 पशरिळ +} 17 उमदी +}
23 लोरं्द } 18 माडग्याळ +}

19 मुचंडी +}
4 िाई 24 िसरर्ी +} 20 संख +}

25 िाचिड +} 21 पतकोंडी }
26 धोम +}
27 िाई }
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अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ

8 सागंली 8 सागंली
3 खानािूर 22 खानािूर +} 8 क. महाकंाळ 55 क. महाकंाळ +}

23 करंजे +} 56 कुची +}
24 पिटा +} 57 ढालगािं +}
25 लेंगरे +} 58 देसशग +}
26 भाळिर्ी } 59 सहगर्गािं }

4 िाळिा 27 िाळिा +} 9 औरंगाबाद
28 आष्टा +} 1 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद +}
29 कोरेगािं } 2 भािससगिूरा +}

3 उस्मानिुरा +}
30 इस्लामिूर +} 4 काचंनिाडी +}
31 िेठ +} 5 चौका +}
32 कामेरी } 6 हरसुल }

33 कासेगािं +} 7 पचत्ता सििळगािं +}
34 ताकारी +} 8 करमाड +}
35 बहे } 9 लाडसागंिी +}

10 पचकलठार्ा }
36 सचकूडे +}
37 तादुंळिाडी +} 2 फुलंब्री 11 फुलंब्री +}
38 कुरुळूि } 12 पतरबािडा +}

13 आळंद +}
5 तासगािं 39 तासगािं +} 14 िडोदा बाजार }

40 पिसािूर +}
41 माजंडे } 3 िैठर् 15 िैठर् +}

16 पबडपकन }
42 मरे्राजूरी +}
43 सािळज +} 17 लोहगािं +}
44 येळािी } 18 ढोरपकन +}
45 िायफळे } 19 बालानगर +}

20 सििळिाडी - िी }
6 िळूस 46 पभलिडी +}

47 अंकल - खोि +} 21 िाचोडा +}
48 िलूस +} 22 पिहामाडंिा +}
49 कंुडल } 23 नादंर +}

24 अडूळ }
7 कडेगािं 50 कडेगािं +}

51 शाळगािं +} 4 गंगािूर 25 गंगािूर +}
52 नेिरी +} 26 भडंाला +}
53 िागंी +} 27 माजंरी }
54 सचचर्ी }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ
9 औरंगाबाद 9 औरंगाबाद
4 गंगािूर 28 शेंदुरिाडा +} 8 पसल्लोड 59 असजठा +}

29 िाळंूज +} 60 गोळेगािं +}
30 तुकाबाद } 61 आमठार्ा +}

62 अभई }
31 हरसुल +}
32 डोर्गािं +} 9 सोयगािं 63 सोयगािं +}
33 पसद. िडगािं } 64 सािलज बाजार }

5 िजैािूर 34 िजैािूर +} 65 बानोटी
35 पशरुर +}
36 लोर्ी (खु.) +} 10 जालना
37 खंडाळा +} 1 भोकरदन 1 भोकरदन +}
38 बोरसर } 2 पसिोरा }

39 लाडगािं +} 3 धािडा +}
40 महालगािं +} 4 अनािा +}
41 नागमठार् } 5 सििळगािं (रे.) }

42 गरज +} 6 हसनाबाद +}
43 लासूरगािं } 7 राजूर +}

8 केदारखेड }
6 कन्नड 44 कन्नड +}

45 चािनेर +} 2 जाफ्राबाद 9 जाफ्राबाद +}
46 पचकलठार्ा } 10 माहोरा +}

11 कंुभारझरी }
47 पिशोर +}
48 नाचर्िले +} 12 टेंभरु्ी +}
49 करंजखेड +} 13 िरुड (ब.ु) }
50 सचचोली (िा.) +}
51 देिगािं } 3 अंबड 14 अंबड +}

15 धनगर सििरी }
7 खुलताबाद 52 िरेुळ

16 जामखेड +}
53 सुलतानिूर 17 रोहीलगड +}

18 गोदी +}
54 सािगंी 19 िडीगोद्री +}

20 सुकािुरी }
8 पसल्लोड 55 पसल्लोड +}

56 पनल्लोड +} 4 घनसागंिी 21 घनसागंिी +}
57 भराडी +} 22 रार्ीऊचेगािं }
58 बोरगािं - बाजार }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

10 जालना 10 जालना
4 घनसागंिी 23 पतर्थणिूरी +} 6 मंठा 33 मंठा

24 कुम सििळगािं +}
25 अंतरिली टेभें +} 34 तळनी (दुधा) +}
26 राजंर्ी +} 35 ढोकसाळ +}
27 जाबं समर्थण } 36 िागंारी (गो.) }

5 िरतूर 28 िरतूर +} 7 बदनािूर 37 बदनािूर +}
29 िाटूर +} 38 शेलगाि +}
30 सृष्टी } 39 धाबाडी +}

40 बािरे् िागंरी +}
31 आष्टी +} 41 रोर्षर्गाि }
32 सातोना (ब.ु) }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

11 लातूर 11 लातूर
1 लातूर 1 लातूर 4 अहमदिूर 23 अहमदिूर

2 बाभळगािं 24 पशरुरताजबंद

3 हरंगुल (ब.ु) 25 हडोलती

4 कासारखेडा 26 पकनगािं

5 मुरुड 27 खंडाळी

6 गातेगािं 28 अंधोरी

7 तादुंळजा 5 पनलंगा 29 पनलंगा

8 सचचोली (ब.ु) 30 िानसचचोली

9 कन्हेरी 31 अंबुलगा

2 रेर्ािूर 10 रेर्ािूर 32 पनटूर

11 िानगािं 33 कासारपसरसी

12 िोहरेगािं 34 मदनसुरी

13 कारेिूर 35 औरादशहाजनी

14 िळशी 36 कासारबालकंुदा

3 औसा 15 औसा 37 हलगरा

16 पकनी - र्थोट 38 भतुमंुगळी

17 भादा 6 पशरुर अनंतिाळ 39 पशरुर अनंतिाळ

18 मातोळा 40 साकोळ

19 बेलकंुड 41 पहसामाबाद

20 पकल्लारी 7 उदगीर 42 उदगीर +}
43 नानलगािं +}

21 लामजना 44 मोघा +}
45 देिजणन +}

22 उजनी 46 हेर }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

11 लातूर 12 उस्मानाबाद
7 उदगीर 47 िाढिर्ा +} 4 भमु 16 भमु

48 नळगीर +}
49 तोंडार } 17 िालिड

9 देिर्ी 50 देिर्ी 18 ईट

51 बोरोळ 19 अंभी

52 िलाडंी 20 मार्केश्वर

10 चाकूर 53 चाकूर  +} 5 िाशी 21 िाशी
54 शेळगािं }

22 तेरखेडा
55 िडिळ

23 िारगािं
56 नळेगािं

6 कळंब 24 कळंब
57 झरी (ब.ु)

25 इटकूर
58 आष्टा

26 येरमाळा
12 उस्मानाबाद
1 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद (शहर) 27 पशराढोर्

2 उस्मानाबाद (ग्रा.) 28 गोसिदिूर

3 बेंबळी 29 मोहा

4 केशेगािं 7 उमरगा 30 उमरगा

5 िाडोळी 31 डाळीब

6 तेर 32 नारंगिाडी

7 ढोकी 33 मुळज

8 जागजी 34 मुरुम

2 तुळजािूर 9 तुळजािूर +} 8 लोहारा 35 लोहारा
10 सलगरा }

36 माकर्ी
11 सािरगािं +}
12 मंगरुळ } 37 जेिळी

13 इटकळ

14 जळकोट

15 नळदुगण
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357

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ
13 नादेंड 13 नादेंड
1 नादेंड 1 नादेंड (शहर)  +} 8 मुखेड 36 जाहुर  +}

2 िजीराबाद  +} 37  येिती +}
3 नादेंड (ग्रा.)  +} 38 मुक्रमाबाद +}
4 तुिा  +} 39  बाऱ्हाळी }
5 पिष्र्िूूरी  +}
6 िसरर्ी  } 9 पकनिट 40 पकनिट  +}

41 बोदडी +}
7 सलबगािं 42 जलधरा +}

43 इस्लामिूर +}
8 तरोडा (ब.ु) 44 माडंिी +}

45  दहेली +}
2 अधािूर 9 अधािूर  +} 46 पशिर्ी }

10 दाभड  }
14 िरभर्ी

11 माळेगािं 1 िरभर्ी 1 जाबं

4 पबलोली 12 पबलोली 2 झरी

13 आदमिूर  +} 3 िेडगािं
14 कंुडलिाडी  }

4 सशगर्ािूर
15 लोहगािं 5 टाकळी कंुभकर्ण

16 सगरोळी 6 िरभर्ी

7 दैठर्ा
5 धमाबाद 17 धमाबाद

8 सिगळी
18 करखेली

2 गंगाखेड 9 गंगाखेड
19 जारीकोट

10 महातिूरी
6 हादगािं 20 हादगािं  +}

21 तामसा  +} 11 माखर्ी
22 मंठा  +}
23 आष्टी  } 12 रार्ी सािरगािं

13 सििळदरी
24 सििळखेड  +}
25 तळर्ी  } 3 सोनिेठ 14 सोनिेठ

26 पनिघा (बा.) 15 आिलगािं
16 िडगाि

7 देगलूर 27 देगलूर  +} 17  शेळगाि म.
28 खानािूर  }

4 सजतूर 18 चारठार्ा +}
29 शहािूर 19 सागंिी (म्हा.) +}

20 बामर्ी (ब.ु) +}
30 मरखेल  +} 21 दूधगाि +}
31 मालेगािं (म.) +} 22  िाघी धा. }
32 हरे्गािं  }

23 आडगािं (ब.ु) +}
8 मुखेड 33 मुखेड  +} 24 बोरी +}

34 जाबं +} 25 सजतूर }
35 चाडंोळा  }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

14 िरभर्ी 15 सहगोली
5 िुर्ा 26 िुर्ा 3 कळमनुरी 14 डोंगरकडा

27 कािलगाि
15 िारंगा फाटा

28 ताडकळस
4 बसमत 16 बसमत

29 पलमला
17 अंबा

30 कातनेश्वर
18 हयातनगर

31 चडुािा
19 पगरगािं

6 सेलू 32 सेलू +}
33 देऊळगािं - घाट } 20 हट्टा

34 िालूर +} 21 टेंभरु्ी
35 कुिटा }

22 कुरंुदा
36 पचखलठार्ा (ब.ु) +}
37 मोरेगाि } 16 बुलडार्ा

1 पचखली 1 मेरा (खु.) +}
15 सहगोली 2 शेलगािं - अटोल +}
1 सहगोली 1 सहगोली 3 कोलारा +}

4 चादंई }
2 खंबाळा

5 पचखली +}
3 नसी 6 हटर्ी }

2 सेनगािं 4 सेनगािं 7 एकलारा +}
8 अमडािूर +}

5 गोरेगािं 9 उंद्री +}
10 िेठ +}

6 आजेगािं 11 धोडि }

7 िान - कन्हेरगािं 2 बुलडार्ा 12 बुलडार्ा

8 साखरा 13 साखळी (ब.ु)

9 हत्ता 14 िाडळी

3 कळमनुरी 10 कळमनुरी 15 देऊळघाट

11 िाकोडी 16 धाड

12 नादंािूर 17 म्हसला

13 आ. बालािूर 18 रायिूर
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

16 बुलडार्ा 16 बुलडार्ा
3 देऊळगािंराजा 19 देऊळगािंराजा +} 8 नादुंरा 47 नादुंरा (ब.ु) +}

20 मेहुर्ा राजा +} 48 शेंबा (ब.ु) +}
21 तुळजािूर +} 49 िडनेर +}
22 दे. माही +} 50 चादुंरबीस्िा +}
23 अंढेरा } 51 पनमगािं +}

52 म्हाळंुगी }
4 सशदखेड राजा 24 ससदखेड राजा +}

25 पक. राजा +} 9 खामगािं 53 बोरीअडगािं +}
26 सोनशी +} 54 लखनिाडा +}
27 साखरखेडा } 55 सििळगािं राजा +}

56 काळेगािं +}
28 दुसरबीड +} 57 खामगािं +}
29 मलकािूर िागंरा +} 58 अिार +}
30 शेंदुरजन } 59 पहिरखेड +}

60 अटाळी +}
5 लोर्ार 31 लोर्ार +} 61 िझर +}

32 पटटिी +} 62 िारखेड +}
33 पहरिड } 63 िळशी (ब.ु) }

34 सुलतानिूर +} 10 मेहकर 64 मेहकर +}
35 बीबी +} 65 पहिरा आश्रम +}
36 अंजनी खुदण } 66 डोर्गािं +}

67 देऊळगािं माळी }
6 जळगािं जामोद 37 जामोद +}

38 जळगािं +} 68 अंजनी (ब.ु) +}
39 िडसशगी +} 69 शेिगािं (दे.) +}
40 सििळगािं काळे +} 70 लोर्ी गिळी +}
41 असलगािं } 71 जानेफळ +}

72 नायगािं दत्तिूर +}
7 संग्रामिूर 42 सोनाळा +} 73 िरिडं }

43 बािर्बीर +}
44 संग्रामिूर +} 11 मलकािूर 74 मलकािूर +}
45 किठळ +} 75 धरर्गाि +}
46 िातुडा } 76 नरिले +}

77 दाताळा +}
78 जाभंळू धाबा }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

17 अकोला 17 अकोला
1 अकोट 1 अकोट 5 अकोला 27 अकोला +}

2 मंुडगाि 28  कौलखेड }

3 िर्ज
29 घूसर

4 चोहोट्टा
30 दपहहाडंा

5 कुटासा
31 कािशी

6 उमरा
32 उगिा

7 आसेगािं बाजार
33 आगर

8 अकोलखेड
34 बोरगाि मंजू

2 तेल्हारा 9 तेल्हारा +}
10 मालेगािं बाजार +} 35 पशिर्ी
11 पहिरखेड +}
12 अडगािं (ब.ु) +} 36 िळशी (ब.ु)
13 िार्थडी }

37 सागंळूद
14 िंचगव्हार्

38 कुरर्खेड
3 बाळािूर 15 बाळािूर

6 बाशी टाकळी 39 बाशी टाकळी +}
16 िारस 40 महार् +}

41 राजंदा +}
17 उरळ (ब.ु) 42 धाबा +}

43 सिजर +}
18 सनबा 44 खेडा (ब.ु) }

19 हातरुर् 7 मूतीजािूर 45 मूतीजािूर +}
46 हातगािं +}

20 व्याळा 47 लाखिूरी }

21 िडेगािं 48 माना +}
49 शेलू बाजार +}

4 िातूर 22 िातूर +} 50 सनभा +}
23 बाभळूगािं +} 51 कुरुम +}
24 आलेगािं +} 52 जामठी }
25 चान्नी +}
26 सस्ती }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

18 यितमाळ 18 यितमाळ
1 उमरखेड 1 पबटरगाि (ब.ु) +} 6 िुसद 34 िुसद +}

2 दराटी +} 35 िरुड +}
3 ढार्की +} 36 जाबंबाजार +}
4 चातारी +} 37 ब्राम्हर्गािं }
5 उमरखेड +}
6 मुळािा +} 38 खंडाळा +}
7 पिडूळ +} 39 बेलोरा (खु.) +}
8 कुिटी +}
9 पनगर्रु } 40 शेंबाळसििरी +}

41 गौळ (खु.) +}
1 केळािूर 10 केळािूर +} 42 बोरी खु }

11 िाढंरकिडा +}
12 िहािळ +} 7 दारव्हा 43 दारव्हा +}
13 चालबडी +} 44 बोरी (खु.) +}
14 रंुझा +} 45 महागाि +}
15 करंजी +} 46 लाडखेड }
16 िाटर्बोरी }

47 पचखली +}
3 आर्ी 17 आर्ी +} 48 लोही +}

18 लोर्बेहळ +} 49 मागंपकन्ही }
19 अंजनखेड }

8 महागाि 50 महागाि
20 जिळा +}
21 बोरगाि +} 51 फुलसािगंी
22 सािळी }

52 मोरर्थ +}
4 मारेगाि 23 मारेगाि +} 53 कासोळा }

24 माडी +}
25 िनोजा +} 54 गंुज
26 कंुभा +}
27 िाटोनी } 55 पहिरा

5 कळंब 28 कळंब +} 56 काळी दौ.
29 कोठा +}
30 सािरगाि +} 9 पदग्रस 57 कलगाि
31 सििळगाि रुई +}
32 मेटीखेडा +} 58 तुि टाकळी +}
33 जोडमोहा } 59 ससगद }

10 घाटंजी 60 घाटंजी

61 िारिा
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

19 िधा 19 िधा
1 आिी 1 आिी  +} 5 समुद्रिूर 22 समुद्रिूर  +}

2 खरंगर्ा  +} 23 पगरड  }
3 िाठोडा }

24 माडंगािं  +}
4 िाढोना  +} 25 कंढळी  +}
5 रोहना  +} 26 िायगािं (गोंड)  }
6 पिरुळ  }

27 नंदोरी  +}
2 कारंजा 7 कारंजा  +} 28 जाम  +}

8 ठारे्गािं } 29 कोरा  }

9 सारिाडी 6 िधा 30 िधा  +}
31 सेिाग्राम  +}

10 कन्नमिार (ग्रा.) 32 तळेगािं (टा.)  }

3 देिळी 11 देिळी  +} 33 िायगाि  +}
12 अंदोरी  +} 34 आंजी  +}
13 पगरोली  } 35 िायफळ  +}

36 सालोड (ही.)  }
4 सहगर्घाट 14 सहगर्घाट  +}

15 िाघोली  +} 7 आष्टी 37 आष्टी  +}
16 सािली  +} 38 तळेगाि  +}
17 अल्लीिूर  +} 39 साहूर  }
18 पसरसगािं  }

8 सेलू 40 सेलू +}
19 कानगािं  +} 41 केळझर +}
20 िडनेर  +} 42 ससदी +}
21 िोहना  } 43 सहगर्ी +}

44 झडशी }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ
20 भडंारा 20 भडंारा
1 भडंारा 1 भडंारा +} 3 ििर्ी 18 अड्याळ

2 बेला +}
3 शहािूर } 19 कोंढा +}

20 सचचाळा +}
4 धारगािं +} 21 सािराळा }
5 खमारी +}
6 िहेला +} 4 साकोली 22 साकोली +}
7 खोकराळा } 23 सानंगडी +}

24 एकोडी }
2 मोहाडी 8 मोहाडी +}

9 िरठी } 5 लाखनी 25 लाखनी +}
26 सििळगािं +}

10 आंधळगािं +} 27 िोहरा +}
11 कादं्री +} 28 िालंदूर +}
12 कन्हाळगािं +} 29 मुरमाडीतुि }
13 करडी +}
14 िोलारा } 6 लाखादूंर 30 लाखादूंर +}

31 पिरली (ब.ु) +}
3 ििर्ी 15 ििर्ी +} 32 बारव्हा +}

16 आमगािं } 33 मासळ +}
34 भागडा }

17 असगािं
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ
21 गोंपदया 22 चंद्रिूर
1 पतरोडा 1 पतरोडा +} 2 ब्रम्हिूरी 11 गागंलिाडी +}

2 ठारे्गािं +} 12 मेंडकी }
3 िरसिाडा }

3 नागभीड 13 नागभीड +}
4 बडेगािं +} 14 पमडाळा }
5 मंुडीकोटा }

4 राजूरा 15 राजूरा +}
2 अजुणनी  मोरगािं 6 अजुणनी मोरगािं +} 16 पिरुर (स्टे.) }

7 बोंडगािं देिी +}
8 कन्हेरी /केशोपर } 5 कोरिना 17 गडचादूंर +}

18 कोरिना }
9 महागािं +}

10 निगेािं बाधं +} 6 पजिती 19 पजिती +}
11 गोठर्गाि } 20 िाटर् }

3 सडक अजुणनी 12 सडक अजुणनी +} 7 िरोरा 21 िरोरा +}
13 सौंदड +} 22 माडंली +}
14 डव्िा +} 23 पचखर्ी }
15 शेंडा +}
16 कोसमतंडी } 24  टेंभडुा +}

25 खंबाडा +}
4 देिरी 17 देिरी +} 26 शेगाि बु }

18 मुल्ला +}
19 ससदी पबरी +} 23 गडपचरोली
20 काकोडी } 1 कुरखेडा 1 कुरखेडा +}

2 कढोली }
21 सचचगड

3 िुराडा
22 चंद्रिूर
1 पचमूर 1 पचमूर +} 2 कोरची 4 बडेगािं +}

2 मासळ (ब.ु) +} 5 कोटगुल +}
3 खडसंगी +} 6 म्हसेली/कोरची }
4 नेरी }

3 आरमोरी 7 आरमोरी
5 पभसी +}
6 जाभंळूघाट +} 8 देऊळगािं
7 शंकरिूर }

9 िरैागड +}
10 पिसे िडधा }

2 ब्रम्हिूरी 8 ब्रम्हिुरी +}
9 चौगार् +}

10 अ. निरगािं }
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अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

24 अमरािती 24 अमरािती
1 धारर्ी 1 धारर्ी +} 5 मोशी 25 मोशी +}

2 हरसुल } 26 नेर सिगळई +}
27 पशरखेड +}

3 धुलघाट +} 28 परध्दिूर +}
4 सािलीखेडा +} 29 अंबाडा +}
5 साद्रािाडी } 30 पहिरखेड +}

31 धामर्गाि }
2 पचखलदरा 6 पचखलदरा

6 िरुड 32 िरुड +}
7 सेमाडोह +} 33 बेनोदा +}
8 टेंभरुसोडा +} 34 लोर्ी +}
9 चरु्ी } 35 िुसला +}

36 शेंदुरजना घाट +}
3 अमरािती 10 पशराळा +} 37 राजूरा बाजार +}

11 नादंगािं िेठ +} 38 िाठोडा }
12 माहुली जहान +}
13 डिरगाि +} 7 दयािूर 39 दयािूर +}
14 अमरािती +} 40 पर्थलोरी }
15 बडनेरा +}
16 िडाळी +} 41 मंडल रामतीर्थण
17 िलगाि +}
18 निसारी } 42 खल्लार

4 भातकुली 19 भातकुली +} 43 दारािूर
20 आसरा +}
21 सनभा } 44 िडनेर गंगाई +}

45 सामदा }
22 आष्टी +}
23 िुर्ा नगर } 46 येिदा

24 खोलािूर

पिक - हरभरा                                                                                                         रबी 2020 - 21



366

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

24 अमरािती 24 अमरािती
8 अंजनगाि 47 अंजनगाि (स.ु) +} 10 धामर्गाि (रे.) 60 धामर्गाि (रे.) +}

48 सातेगािं +} 61 दत्तािूर +}
49 भडंारज +} 62 भातकूली +}
50 पिहीगािं } 63 सचचाली +}

64 तळेगाि दशासर +}
51 कािूसतळर्ी 65 मंगरुळ दस्तगीर +}

66 अंजनससगी }
52 कोकडा

11 अचलिूर 67 अचलिूर +}
9 चादूंर बाजार 53 चादूंर बाजार +} 68 िरतिाडा +}

54 बेलोरा +} 69 रासेगाि +}
55 तळेगािं मोहना +} 70 असदिूर +}
56 आसेगािं } 71 िथ्रोट +}

72 िरसािूर }
57 पशरजगाि कसबा +}
58 करजगािं +}
59 ब्राम्हर्िाडा र्थडी }

पिक - हरभरा                                                                                                         रबी 2020 - 21



367

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ

25 नागिूर 25 नागिूर
1 नागिूर (ग्रा.) 1 खािरी (रेल्ि)े +} 4 रामटेक 17 रामटेक +}

2 सोनेगािं  लोधी +} 18 नगरधन +}
3 गोधनी +} 19 मुसेिाडी +}
4 हुडकेश्वर +} 20 देिलािार }
5 बोरी +}
6 िाडी } 5 िारपशिार्ी 21 िारपशिार्ी

2 कामठी 7 कामठी +} 22 निगेािंखैरी +}
8 कोराडी } 23 कन्हार् +}

24 आमडी }
9 िडोदा +}

10 सदघोरी } 6 मौदा 25 मौदा +}
26 धानला }

3 सहगर्ा 11 सहगर्ा +}
12 िार्ा डोंगरी +} 27 खात +}
13 कान्होलीबारा +} 28 कोंदामेंढी }
14 अडेगािं +}
15 गुमगाि +} 29 पनमखेडा +}
16 टाकळघाट } 30 चाचेर }

पिक - हरभरा                                                                                                         रबी 2020 - 21



368

अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ अ. 
 क्र.

पजल्हा/तालुका अ. 
 क्र.

मंडळ
25 नागिूर 25 नागिूर
7 काटोल 31 काटोल +} 11 उमरेड 52 उमरेड +}

32 िारडससगा +} 53 हेिती }
33 येर्िा }

54 िाचगािं
34 मेटिाजंरा +}
35 परधोरा +} 55 बेला +}
36 कोंढाळी } 56 पससी +}

57 मकरधोकडा }
8 नरखेड 37 नरखेड +}

38 मोिाड } 12 पभिािूर 58 पभिािूर +}
59 कारगािं +}

39 सािरगािं 60 मालेिाडा }

40 पभष्र्रू +} 61 नादं
41 जलालखेडा +}
42 मेंढला } 13 कुही 62 कुही +}

63 राजोला +}
9 सािनेर 43 सािनेर +} 64 पततुर }

44 िाटर् सािगंी }
65 िलेतूर +}

45 केळिद +} 66 माढंळ +}
46 खािा +} 67 िचखेडी }
47 िडेगािं }

10 कळमेश्वर 48 कळमेश्वर

49 धािेिाडा +}
50 मोहिा +}
51 तेल कामठी }

एकूर् अपधसुपचत मंडळ  :   1302

पिक - हरभरा                                                                                                         रबी 2020 - 21



369

अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका
1 कोल्हािूर 1 करिीर (कोल्हा) 3 नापशक 10 पनफाड

2 कागल 11 पसन्नर

3 हातकरं्गले 12 येिला

4 गडसहग्लज 13 नादंगाि

5 भदुरगड 4 अहमदनगर 1 जामखेड

6 आजरा 5 अमरािती 1 नादंगाि खाडेंश्वर

7 पशरोळ 2 पतिसा

8 िन्हाळा 3 चादुंर रेल्िे

9 शाहूिाडी 6 नादेंड 1 नायगाि

2 उस्मानाबाद 1 िराडंा 2 पहमायतनगर

3 नापशक 1 नापशक 3 मुदखेड

2 मालेगाि 7 बुलढार्ा 1 शेगाि

3 कळिर् 2 मोताळा

4 चादंिड 8 सहगोली 1 औंढा (ना.)

5 त्र्यंबकेश्वर 9 जळगाि 1 िारोळा

6 सदडोरी 2 चाळीसगाि

7 बागलार् 3 िाचोरा

8 देिळा 10 चंद्रिुर 1 भद्रािती

9 ईगतिुरी

पिक - हरभरा                    तालुका िातळीिरील अपधसूचना                         रबी 2020 -21



370

अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका
11 िापशम 1 िापशम 13 यितमाळ 1 िर्ी

2 परसोड 2 राळेगाि

3 मालेगाि 3 झरी जामर्ी

4 मंगरुळपिर 4 यितमाळ

5 मानोरा 5 नेर

6 कारंजा
14 लातुर 1 जळकोट

12 िरभर्ी 1 मानित

2 िार्थरी

3 िालम एकूर् अपधसुपचत तालुके :  52

पिक - हरभरा                    तालुका िातळीिरील अपधसूचना                         रबी 2020 -21



371

अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
1 रायगड 2 ससधुदुगण
1 मार्गािं 1 मार्गािं +} 2 साितंिाडी 8 साितंिाडी +}

2 इंदािूर +} 9 अजगािं  }
3 गोरेगािं +}
4 लोरे्रे  } 10 अंबोली +}

11 बादंा +}
2 रोहा 5 रोहा 12 मधुरा  }

6 कोलाड
7 नागोठरे् 3 डोडामागण 13 भडेशी +}

14 तालकट  }
2 ससधुदुगण
1 मालिर् 1 मालिर् +} 4 िेंगुला 15 िेंगुला +}

2 अंबेरी +} 16 पसरोडा +}
3 िेनदूर +} 17 म्हािन +}
4 अचारे  } 18 िटेोरे  }

5 मसूरे +}
6 श्रािर् +}
7 िोईि  }

पिक - उन्हाळी भात                                                                               रबी 2020 - 21
प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंडळ/तालुका अपधसूचना , रबी हंगाम 2020 - 21

एकूर् अपधसुपचत मंडळ  :    25



अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका अ.  क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका
1 रत्नापगरी 1 संगमेश्वर 3 गोंपदया 3 आमगािं

2 राजािूर 4 गोरेगाि

3 खेड 5 सालेकसा

2 भडंारा 1 मोहाडी 6 देिरी

2 तुमसर 7 मोरगािं अजुणनी

3 साकोली 8 सडक अजुणनी

4 ििनी 4 गडपचरोली 1 कुरखेडा

5 लाखादूंर 2 आरमोरी

6 लाखर्ी 3 पसरोंचा

3 गोंपदया 1 गोसदया 4 िडसा

2 पतरोडा एकूर् अपधसुपचत तालुके : 21

पिक - उन्हाळी भात                                                                               रबी 2020 - 21
तालुकास्तरीय अपधसूचना

372



373

अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ अ.   क्र. पजल्हा/तालुका अ.   क्र. मंडळ
1 धुळे 2 सोलािूर
1 धुळे 1 कुसंबा +} 3 िंढरिूर 20 िटकुरोली

2 नेर (म.) +}
3 सोनपगर +} 21 तंुगत +}
4 नगािं (बु.) } 22 कासेगािं +}

23 िंढरिूर +}
5 लामकानी +} 24 भडंीशेगाि }
6 फागरे् +}
7 पशरुड +} 4 माळपशरस 25 माळपशरस +}
8 बोरकंुड +} 26 इस्लामिूर +}
9 आिी +} 27 िळेािूर +}

10 मुकटी } 28 पिलीि }

2 सोलािूर 29 अकलूज +}
1 माढा 1 माढा +} 30 लिगं }

2 दारफळ +}
3 लऊळ +} 31 नातेिुते +}
4 कुडूणिाडी } 32 सदापशिनगर +}

33 महाळंुग +}
5 रोिळे +} 34 दहीगािं }
6 म्हैसगािं +}
7 टेभरु्ी +} 3 िरभर्ी
8 राझंर्ी +} 1 गंगाखेड 1 गंगाखेड +}
9 मोडसलब } 2 महातिुरी }

2 करमाळा 10 करमाळा +} 3 माखर्ी
11 केतूर +}
12 कोटी } 4 रार्ी सािरगािं +}

5 सििळदरी }
13 जेऊर +}
14 उमरड +} 2 सोनिेठ 6 सोनिेठ +}
15 केम } 7 आिलगािं +}

8 िडगाि +}
9  शेळगाि म.  }

3 िंढरिूर 16 िूळूज +}
17 चळे +} 4 सहगोली
18 करकंब +} 1 बसमत 1 बसमत +}
19 भालिर्ी } 2 अंबा +}

3 हयातनगर +}
4 पगरगािं +}
5 हट्टा }

6 टेंभरु्ी +}
7 कुरंुदा }

पिक - उन्हाळी भईुमूग                                                                                       रबी 2020 - 21
प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत मंडळ/तालुका अपधसूचना, रबी हंगाम 2020 - 21

एकूर् अपधसुपचत मंडळ  :  60



374

अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका
1 रायगड 1 महाड 4 नापशक 11 सदडोरी

2 मार्गािं 12 इगतिुरी

2 रत्नापगरी 1 पचिळूर् 13 पसन्नर

2 खेड 5 धुळे 1 साक्री

3 संगमेश्वर 2 पशरिूर

4 रत्नापगरी 3 सशदखेडा

5 राजािूर 6 नंदुरबार 1 नंदुरबार

6 लाजंा 2 निािूर

3 ससधुदूगण 1 देिगड 3 शहादा

2 मालिर् 4 तळोदा

3 कर्किली 7 जळगािं 1 जळगािं

4 िभैििाडी 2 भसुािळ

5 साितंिाडी 3 बोदिड

6 दोडामागण 4 मुकताईनगर

7 िेंगुला 5 एरंडोल

8 कुडाळ 6 धरर्गािं

4 नापशक 1 मालेगािं 7 जामनेर

2 बागलार् 8 यािल

3 कळिर् 9 रािरे

4 देिळा 10 अमळनेर

5 नादंगािं 11 चोिडा

6 पनफाड 12 िारोळा

7 येिला 13 चाळीसगािं

8 चादंिड 14 िाचोरा

9 नापशक 15 भडगािं

10 त्र्यंबकेश्वर

तालुकास्तरीय अपधसूचना
पिक - उन्हाळी भईुमूग                                                                                 रबी 2020 - 21



375

अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका
8 अहमदनगर 1 नगर 10 सोलािूर 1 द. सोलािूर

2 िारनेर 2 अककलकोट

3 राहुरी 3 मोहोळ

4 श्रीरामिूर 4 बाशी

5 श्रीगोंदा 5 सागंोला

6 कजणत 6 मंगळिढेा

7 जामखेड 11 सातारा 1 सातारा

8 शेिगािं 2 िाटर्

9 िार्थडी 3 कराड

10 नेिासा 4 िाई

11 संगमनेर 5 खटाि (िडूज)

12 अकोला 6 मार् (दहीिडी)

13 कोिरगािं 7 फलटर्

14 राहाता 8 खंडाळा

9 िुरे् 1 हिलेी 12 सागंली 1 पमरज

2 खेड 2 जत

3 आंबेगािं 3 खानािूर (पिटा)

4 पशरुर 4 िाळिा (इस्लामिूर)

5 भोर 5 तासगािं

6 िुरंदर 6 िलूस

7 बारामती 7 किठेमहाकंाळ

8 इंदािूर

9 दौंड

पिक - उन्हाळी भईुमूग                                                                           रबी 2020 - 21



376

अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका अ.   क्र. पजल्हा अ.   क्र. तालुका
13 कोल्हािूर 1 िन्हाळा 17 अकोला 2 िातूर

2 बािडा 3 बाशी -टाकळी

3 करिीर (कोल्हािूर) 4 अकोला

4 राधानगरी 5 तेल्हारा

5 कागल 18 िापशम 1 िापशम

6 भदुरगड 2 परसोड

14 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद 3 मालेगािं

2 कळंब 4 मंगरुळिीर

3 तुळजािूर 5 मानोरा

4 उमरगा 19 अमरािती 1 पतिसा

15 िरभर्ी 1 िरभर्ी 2 अंजनगािं (स.ु)

2 िार्थरी 3 अचलिूर

3 सजतूर 20 यितमाळ 1 यितमाळ

4 िुर्ा 2 घाटंजी

16 सहगोली 1 सहगोली 3 िुसद

2 औंढा (ना.) 4 उमरखेड

3 सेनगािं 5 महागाि

4 कळमनुरी

17 अकोला 1 अकोट एकूर् अपधसुपचत तालुके : 131

पिक - उन्हाळी भईुमूग                                                                           रबी 2020 - 21



377

अ. 
 क्र.

पजल्हा अ. 
 क्र.

तालुका अ. 
 क्र.

पजल्हा अ. 
 क्र.

तालुका

1 नापशक 1 मालेगािं 4 अहमदनगर 1 नगर

2 नादंगािं 2 िारनेर

3 बागलार् 3 श्रीगोंदा

4 कळिर् 4 कजणत

5 देिळा 5 जामखेड

6 नापशक 6 शेिगािं

7 त्र्यंबकेश्वर 7 िार्थडी

8 सदडोरी 8 नेिासा

9 पनफाड 9 राहुरी

10 पसन्नर 10 संगमनेर

11 येिला 11 अकोले

12 चादंिड 12 कोिरगािं

2 धुळे 1 धुळे 13 श्रीरामिूर

2 साक्री 14 राहाता

3 पशरिूर 5 िुरे् 1 हिलेी

4 सशदखेडा 2 जुन्नर

3 जळगाि 1 जळगािं 3 खेड

2 भसुािळ 4 आंबेगािं

3 बोदिड 5 पशरुर

4 अंमळनेर 6 बारामती

5 चोिडा 7 इंदािूर

6 एरंडोल 8 दौंड

7 धरर्गािं 9 िुरंदर

8 िारोळा

9 चाळीसगािं

पिक - रबी कादंा                                                                                       रबी 2020 - 21

प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत तालुका अपधसूचना , रबी हंगाम 2020 - 21
तालुकास्तरीय अपधसूचना



प्रधानमंत्री िीक पिमा योजनेअंतगणत तालुका अपधसूचना , रबी हंगाम 2020 - 21
तालुकास्तरीय अपधसूचना

378

अ. 
 क्र.

पजल्हा अ. 
 क्र.

तालुका अ. 
 क्र.

पजल्हा अ. 
 क्र.

तालुका

6 सोलािूर 1 उ. सोलािूर 10 उस्मानाबाद 7 िाशी

2 द. सोलािूर 8 कळंब

3 अककलकोट 11 अकोला 1 बाळािूर

4 बाशी 2 िातूर

5 मोहोळ 3 मुर्ततजािूर

6 माढा 4 अकोला

7 करमाळा 5 अकोट

8 िंढरिूर 6 तेल्हारा

9 माळपशरस 12 अमरािती 1 अमरािती

10 मंगळिढेा 2 चादूंर रेल्िे

7 सातारा 1 कोरेगािं 3 पतिसा

2 खटाि 4 मोशी

3 मार् 5 िरुड

4 फलटर् 6 अंजनगािं (स.ु)

5 खंडाळा 7 अचलिूर

8 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद 8 चादूंर बाजार

2 िैठर् 9 धामर्गािं रेल्िे

3 गंगािूर 13 बुलढार्ा 1 बुलढार्ा

4 िजैािूर 2 मोताळा

10 उस्मानाबाद 1 उस्मानाबाद 3 खामगाि

2 तुळजािूर 4 शेगाि

3 उमरगा 5 जळगाि जामोद

4 लोहारा 6 मेहकर

5 िरंडा 7 ससदखेड राजा

6 भमु

पिक - रबी कादंा                                                                                       रबी 2020 - 21

एकूर् अपधसुपचत तालुके : 97


