
धानमं ी िपक िवमा योजना
खरीप हंगाम : 2021

शासन िनणय पिरिश ठे
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1 ठाणे 41 17 58

2 पालघर 29 15 4 48

3 रायगड 69 45 114

4 र नािगरी 65 65 130

5 सधुदुग 57 52 109

261 0 0 194 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 459

6 नािशक 62 69 99 41 121 46 35 104 70 63 29 40 779

7 धुळे 6 39 39 5 39 24 17 17 31 17 39 36 309

8 नंदुरबार 25 36 21 28 35 28 32 36 29 270

9 जळगाव 86 66 80 44 86 86 86 81 86 701

93 230 225 46 268 149 103 35 235 219 134 102 29 191 2059

10 अहमदनगर 8 97 86 63 59 15 79 66 473

11 पणेु 93 36 86 44 112 18 10 5 33 437

12 सोलापरू 15 88 56 14 48 21 91 32 365

101 51 271 44 254 95 0 0 117 41 203 0 0 98 1275

13 सातारा 54 63 32 22 81 56 23 18 349

14 सांगली 25 52 36 63 55 39 33 3 306

15 को हापरू 67 45 60 72 54 298

146 160 68 82 216 165 0 0 62 51 0 0 0 3 953

16 औरंगाबाद 25 83 64 78 34 83 83 12 83 545

17 जालना 49 49 49 30 49 13 49 288

18 बीड 37 86 76 86 86 47 86 86 590

0 62 218 0 76 199 0 0 213 111 218 96 12 218 1423

19 लातुर 60 60 60 60 60 6 306

20 उ मानाबाद 36 42 42 42 42 42 15 261

21 नांदेड 94 94 94 94 94 93 563

22 परभणी 52 41 52 52 46 52 52 347

23 हगोली 28 30 30 30 30 30 178

0 270 83 0 0 278 0 0 278 272 278 0 0 196 1655

24 बलुडाणा 90 90 90 90 90 90 540

25 अकोला 52 52 52 52 52 52 312

26 वाशीम 46 46 46 46 46 46 276

27 अमरावती 11 93 95 77 43 95 95 509

28 यवतमाळ 110 110 81 58 110 110 579

11 391 0 0 0 393 0 0 346 289 393 0 0 393 2216

29 वध 47 12 47 6 5 47 47 211

30 नागपरू 31 52 22 69 12 12 64 59 321

31 भंडारा 40 26 66

32 ग िदया 41 41

33 चं परू 50 20 46 5 5 38 30 194

34 गडिचरोली 59 3 13 75

221 119 0 0 34 191 0 0 23 22 149 0 0 149 908

833 1283 865 366 848 1470 103 35 1274 1009 1375 198 41 1248 10948

कोकण िवभाग

नागपूर िवभाग

लातुर िवभाग

अमरावती िवभाग

औरंगाबाद िवभाग

एकूण रा य

को हापूर िवभाग

पुणे िवभाग

नािशक िवभाग
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अ. . िज हा

िपकिनहाय अिधसूिचत मंडळांची सं या

धानमं ी पीक िवमा योजना

अिधसूिचत मंडळ/तालु यांची सं या, खरीप हंगाम 2021



बाजरी भईुमूग  सोयाबीन तुर कापुस ख. मका ख. कांदा एकूण

1 ठाणे 0

2 पालघर 0

3 र नािगरी 0

4 रायगड 0

5 सधुदुग 0

0 0 0 0 0 0 0 0
6 नािशक 3 6 3 9 21

7 धुळे 1 4 5

8 नंदुरबार 6 6

9 जळगांव 2 15 17

0 0 6 6 0 24 13 49
10 अहमदनगर 1 7 11 19

11 पुणे 1 4 4 9

12 सोलापूर 3 2 6 11 22

0 1 8 2 0 13 26 50
13 सातारा 1 5 6

14 सांगली 1 9 10

15 को हापूर 0

0 0 1 1 0 9 5 16
16 औरंगाबाद 1 6 7

17 जालना 4 4

18 बीड 11 9 20

0 0 1 0 0 15 15 31
19 लातूर 10 6 16

20 उ मानाबाद 1 8 9

21 नांदेड 0

22 परभणी 0

23 हगोली 0

10 0 0 0 7 8 0 25
24 बुलडाणा 12 12

25 अकोला 0

26 वाशीम 0

27 अमरावती 0

28 यवतमाळ 0

0 0 0 0 0 12 0 12
29 वध 0

30 नागपूर 1 1 2

31 भंडारा 0

32 ग िदया 0

33 चं पूर 0

34 गडिचरोली 1 1

0 0 1 1 1 0 0 3

10 1 17 10 8 81 59 186

111

धानमं ी पीक िवमा योजना

अिधसूिचत तालु यांची सं या, खरीप 2021

अ. . िज हा

अमरावती िवभाग

नागपूर िवभाग

 एकूण िपकिनहाय अिधसूिचत 

 तालु यांची सं या

कोकण िवभाग

नािशक िवभाग

पुणे िवभाग

को हापूर िवभाग

औरंगाबाद िवभाग

लातूर िवभाग



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ

112
1 ठाणे 1 ठाणे
1 ठाणे 1 ठाणे +} 4 िभवडंी 23 पडघा

2 मुं ा +}
3 दिहसर   } 24 खारबांव

4 बालकुम +} 25 राहुर
5 भाईंदर    }

26 शेलार
2 क याण 6 क याण - 1 +}

7 क याण - 2 +} 27 अंबाडी
8 ठाकूल   }

5 अंबरनाथ 28 कंुभाल +}
9 नडगाव +} 29 अंबरनाथ +}

10 िटटवाला +} 30 कुळगाव    }
11 हाराळ ब.ु   }

31 गोरेगाव +}
3 मुरबाड 12 मुरबाड 32 बदलापूर   }

13 धसई 6 शहापूर 33 शहापूर

14 सरळगांव 34 िक हवली

15 याहाडी 35 अटगाव

16 देहेरी 36 वा शद

17 हासा 37 गोठेघर

18 िशवले 38 खड

19 टोकावडे 39 डोळखांब

4 िभवडंी 20 िभवडंी - 1 +} 40 कसारा
21 िभवडंी - 2   }

41 शेनावे
22 आनगाव

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक- भात (तांदुळ)



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

113
2 पालघर 2 पालघर
1 वसई 1 वसई +} 5 ज हार 22 ज हार

2 िवरार   } 23 साखरशेत

3 आगाशी 6 िव मगड 24 िव मगढ
4 िनमळ
5 मांडवी 25 तलवाडा
6 मािणकपूर

7 मोखाडा 26 मोखाडा
2 वाडा 7 वाडा

8 कुडूस 27 खोडाळा
9 कंचाड

10 कोने 8 तलासरी 28 तलासरी
29 झरी

3 डहाणू 11 डहाणू
12 चचणी 3 रायगड
13 म याण 1 अिलबाग 1 अिलबाग
14 कासा

2 िकहीम
15 सायवन

3 पोयनाड
4 पालघर 16 पालघर

17 मनोर 4 सारळ

18 तारापूर 5 चरी
19 बोईसर

6 चौल
20 सफाळा

7 रामराज
21 आगरवाडी

8 कामाल

9 नगाव



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

114
3 रायगड 3 रायगड
2 खालापूर 10 खोपोली 7 पनवले 37 ओवळे +}

38 कन ळा +}
11 वावोशी 39 दािपवली +}

40 पळ पे   }
12 चौक

41 मोरबे +}
3 उरण 13 उरण 42 तळोजे   }

14 को ोली 8 माणगाव 43 माणगाव

15 जासई 44 इंदापूर
45 गोरेगाव

4 सुधागड 16 पाली
46 लोणेरे

17 जांभळूपाडा 47 िनजामपूर

18 नांदगाव / अतोणे 9 तळा 48 तळा
49 मेढा

19 पेहाडली
10 रोहा 50 रोहा

5 पेण 20 पेण 51 चणेरे

21 कामाल 52 कोलाड
53 नागोठणे

22 हमरापूर
11 पोलादपूर 54 पोलादपूर

23 वाशी 55 वाकण

24 कासु 56 क ढवी

6 महाड 25 महाड 12 मु ड 57 मु ड
26 तुडील 58 नांदगाव
27 करंजाडी

59 बोल
28 िबरवाडी

13 ीवधन 60 ीवधन
29 खरवली 61 वाळवटी

30 नाते 62 बोल  पंचतन

31 मांघ न 14 हसळा 63 हसळा
64 खामगाव

32 िशरगाव
15 कजत 65 कजत

33 ग डाळे 66 नेरळ

7 पनवले 34 पनवले +} 67 कडाव
35 पोयंजे +} 68 कशेळे
36 नेरे   } 69 कळंब



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

115
4 र नािगरी 4 र नािगरी
1 िचपळूण 1 िचपळूण 6 र नािगरी 35 जयगड

2 खड 36 फणसोप
3 मागता हाणे 37 कोतवडे

38 मालगुंड
4 रामपूर
5 वहाळ 39 तरवळ

40 पाली
6 सावड
7 आसड 7 संगमे र 41 कडवई
8 कळकवणे 42 माखजण
9 िशरगाव 43 मुरडव

2 दापोली 10 दापोली 44 फणसवणे
11 बुरोडी 45 अंगवली
12 दाभोळ
13 आंजल 46 कोडगाव

47 देवडे
14 वाकवली 48 देव ख
15 पालगड 49 तुळसणी
16 वळेवी

50 माभळे
3 खेड 17 खेड 51 फंुगूस

18 िशरशी 52 तय

19 आंबवली 8 राजापूर 53 राजापूर
20 कुळवडंी 54 सौदळ
21 भरणे 55 क डव ेतफ सौदळ

22 लवले 56 जैतापूर
23 धामणंद 57 कंुभवडे

58 नाते
4 गुहागर 24 गुहागर

25 तळवली 59 ओनी
26 पाटप हाळे 60 पाचळ

27 आबलोली 9 लांजा 61 लांजा
28 हेदवी 62 भांबेड

5 मंडणगड 29 मंडणगड 63 पुनस
64 साटवली

30 हा ळ 65 वीलवडे

31 दे हारे 5 सधूदूग
1 देवगड 1 देवगड

6 र नािगरी 32 र नािगरी 2 िमठबांव
3 िशरगाव

33 खेडशी
4 पडेल

34 पावस 5 पाटगाव
6 बापड



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

116
5 सधूदूग 5 सधूदूग
1 देवगड 7 तळवडे 5 वगुल 30 वगूल

31 िशरोडा
8 फणसगाव 32 हापण

33 वतेोरे
2 मालवण 9 मालवण

10 आंबेरी 34 मात ड
11 पडूर
12 आचरे 6 कणकवली 35 कणकवली

36 वागदे
13 मसूरे 37 फ डा
14 ावण 38 तळेरे
15 पोईप 39 नांदगाव

40 सांगवे
16 सुकळवाड

41 कळसुली
17 कोळंब

42 हंुबरट
3 सावतंवाडी 18 सावतंवाडी

19 आजगाव 43 खारेपाटण

20 आंबोली 8 कुडाळ 44 कुडाळ
45 पगळी

21 बांदा 46 वालावल
47 कडावल

22 मंडूरा 48 कसाल
49 माणगाव

23 माडखोल
50 ओरोस बु ुक

24 े फळ
51 गाठोस

25 िनरवडे
52 झाराप

4 दोडामाग 26 तळकट
53 मडगांव

27 भेडशी
9 वभैववाडी 54 वभैववाडी

28 कसई 55 येडगाव
56 भईूबावाडा

29 कोनाळ
57 कुसूर



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

117
6 नािशक 6 नािशक
1 बागलाण 1 बागलाण 4 नािशक 25 माडसांगवी +}

2 ा हणगाव 26 मखमलाबाद   }

3 िवरगाव 27 सातपूर +}
4 डांगसौदाणे 28 पाथड +}
5 जायखेडा 29 िगरनारे +}
6 ताहाराबाद 30 मिहरावणी   }
7 मु हेर

5 यंबके र 31 यंबके र
8 मुंजवाड 32 वळंूेजे

33 हरसूल
9 िककवारी खु.

34 डहाळेवाडी
10 टभे खालचे

35 ठाणापाडा
2 कळवण 11 अभोणा

12 कनाशी 6 दडोरी 36 दडोरी
13 दळवट 37 मोहाडी
14 मोकभणगी 38 कसबेवणी
15 नवीबेज 39 वरखेड

40 उमराळे
3 सुरगाणा 16 सुरगाणा 41 ननाशी

17 बोरगाव 42 कोश बे
18 उंबरठाण
19 बा हे 43 रामशेज
20 मानखेड

44 लखमापूर
21 खोकरी

7 ईगतपूरी 45 ईगतपूरी
4 नािशक 22 नािशक +} 46 ताकेड (बु.)

23 देवळाली +} 47 घोटी
24 भागूर   }



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

118
6 नािशक 8 नंदुरबार
7 ईगतपूरी 48 नांदगाव (बु.) 3 शहादा 8 हसावद +}

49 वाडीव हे 9 ा हणपूरी +}
50 धारगाव 10 असलोद +}

11 मंदाणा   }
8  पेठ 51  पेठ

52  जोगमोडी 4 तळोदा 12 तळोदा +}
53  कोहोर 13 बोरद +}

14 तापपूर  }
54 करंजाळी

15 सोमावल (बु.)
9 िस र 55 पांडूल +}

56 डुबेरे +} 5 अ ाणी 16 रोशमाळ +}
57 नांदूर शीगोटे +} 17 चलुवड +}
58 सोनांबे +} 18 खंुटामोडी +}
59 नायगाव +} 19 तोरणमाळ  }
60 ग दे +}
61 पांगरी बु. +} 6 अ कलकुवा 20 अ कलकुवा +}
62  वडांगळी   } 21 खापर +}

22 मोरंबा  }
7 धुळे
1 सा ी 1 िनजामपूर +} 23 मोलगी +}

2 ा हणवले  } 24 डांब +}
25 वडफली  }

3 पपळनेर +}
4 कुडाशी +} 9 अहमदनगर
5 उमरपाटा +} 1 अकोले 1 अकोले
6 दहीवले  }

2 समशेरपूर
8 नंदुरबार
1 नंदुरबार 1 धानोरा +} 3 वीरगांव

2 आ टे   }
4 राजूर

2 नवापूर 3 नवापूर
5 साकीरवाडी

4 नवागाव
6 शडी

5 खांडबारा
7 कोतुळ

6 चचपाडा
8 ा हणवाडा

7 िवसरवाडी



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

119
10 पुणे 10 पुणे
1 हवलेी 1 खेडिशवापूर +} 3 भोर 39 भेार

2 खडकवासला +} 40 बारे ब.ु
3 कोथ ड +} 41  आंबवडे
4 िशवणे +} 42 संगमनेर
5 क ढव ेधावडे +} 43 िनघूडघर
6 क ढवा +} 44 नसरापुर
7 धायरी +} 45 वळूे
8 डोणजे +} 46 िककवी
9 खानापुर +} 47 हणस 

10 आंबेगाव बु +}
11 का ज   } 4 मावळ 48 लोणावळा +}

49 कुसगाव बु   }
12 चचवड +}
13 कळस +} 50 काल +}
14 भोसरी +} 51 टाकव ेखु   }
15 वाघोली +}
16 खराडी } 52 खडकाळा +}

53 टाकव ेबु   }
17 उ ळीकांचन +}
18 आ टापुर +} 54 तळेगाव (दा.) +}
19 थेऊर +} 55 परंदवाडी   }
20 लोणीकंद +}
21 लोणीकाळभोर +} 56 काळे कॉलनी
22 िनगडी +}
23 देहु +} 57 िशवणे
24 मोशी   }

58 वडगाव मावळ +}
2 मुळशी 25 पौड +} 59 वडे र   }

26 सावरगाव   }
5 वे हे 60 वे हे +}

27 िपरंगूट +} 61 पासली   }
28 कासरअबंोली   }

62 व झर
29 माले +} 63 आंबवणे
30 पोमगाव +} 64 पानशेत
31 आंबवणे   }

6 खेड 65 राजगु नगर
32 मुठे +} 66 क हेरसर
33 दासवे   } 67 वाडा

34 घोटावडे +} 68 कुडे (बु.) +}
35 काळवण   } 69 करंजिवहीरे   }

36 थेरगाव +} 70 कडूस +}
37 माण +} 71 वतेाळे   }
38 सुस   }

72 पाईट
73 चाकण
74 पपळगाव
75 आळंदी



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

120
10 पुणे 11 सातारा
7 आंबेगाव 76 घोडेगाव 1 सातारा 8 दहीवड

77 आंबेगाव 9 परळी

78 कळंब +} 10 वडूथ
79 मंचर +} 11 तासगाव
80 पारगाव +} 12 अपिशगे
81 िनरगुडसर   }

2 जावळी (मेढा) 13 जावळी (मेढा)
8 पुरंदर 82 सासवड +} 14 आनेवाडी

83 राजेवाडी   } 15 कुडाळ
16 बामणोली

84 िभवडी 17 केळघर
18 करहर

85 वा हा +}
86  प रचे +} 3 पाटण 19 पाटण
87 िशवरी   } 20 हावशी

9  जु र 88  जु र +} 21 म हारपेठ +}
89  राजुर +} 22 मा ल हवलेी   }
90  आपटाळे   }

23 मरळी
91  ओतुर +} 24 चाफळ
92  डगोरे +}
93 मढ   } 25 हेळवाक

11 सातारा 26 मोरिगरी
1 सातारा 1 सातारा

2 खेड 27  येराड
3 वय
4 क हेर 28 ढेबेवाडी
5 श े 29 तळमावले

30 कुठरे
6 नागठाणे

31 तारळे
7 आंबवडे 32  आवड
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अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

121
11 सातारा 12 सांगली
4 कराड 33 कराड 4 कडेगाव 18 वांगी +}

34 उं ज 19 चचणी   }
35 इंदोली
36 सुपने 5 िशराळा 20 िशराळा

21 मांगले
37 मसूर 22 सागाव
38 कवठे 23 िशरसी
39 कोपड हवलेी
40 सैदापूर 24 चरण आरळा

41 शेणोली 25 कोक ड
42 कोळे
43 उंडाळे 13 को हापूर
44 काले 1 हातकणंगले 1 हातकणंगले
45 मलकापूर 2 कबनूर
46  येळगाव 3 हेल

4 हूपरी
5 वाई 47 पसरणी 5 ई

48 पाचवड
49 धोम 6 वडगाव (पेठ)
50 वाई 7 वाठार त. वडगाव

6 महाबळे र 51 तापोळा +} 2 प हाळा 8 प हाळा
52 महाबळे र +} 9 वाडी - र नािगरी
53 लामज +} 10 कोडोली
54 पाचगणी   }

11 कळे
12 सांगली 12 पडळ
1 वाळवा 1 वाळवा +} 13 बाजार भोगाव

2 आ टा +} 14 कोतोली
3 कोरेगाव +}
4 ई लामपूर +} 3 शाहूवाडी 15 बांबवडे
5 पेठ +}
6 कामेरी   } 16 करंजफेण

7 कासेगाव +} 17 मलकापूर
8 भात (तांदुळ)वाडी +}
9 िचकूड +} 18  भेडसगाव

10 ताकारी +}
11 बहे +} 19  स ड
12 कुरळूप   }

20 आंबा
2 तासगाव 13 येळावी

4 राधानगरी 21 राधानगरी
3 पलूस 14 भीलवडी +}

15 अंकलखोप +} 22 सरवडे
16 पलूस +}
17 कंुडल   }
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अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

122
13 को हापूर 13 को हापूर
4 राधानगरी 23 कसबा तारळे 8 गड ह लज 46 गड ह लज

24 आवळी (बु.) 47 कडगाव
48 दंुडगे

25 राशीवडे (बु.) 49 हलकण
26 कसबा वाळवे 50 कसबानूल

5 गगनबावडा 27 गगनबावडा 51 महागाव
28 साळवण 52 नेसरी

6 करवीर 29 कसबा बावडा 9 भदुरगड 53 गारगोटी
30 िनगव े(बु.) 54 पपळगाव
31 मुड शगी

55 कडगाव
32 सांग ळ
33 िशरोली दुमाला 56 कुर
34 बीड 57 करडवाडी

35 बाल गे 10 आजरा 58 आजरा
59 गवसे

36 हळदी
37 इसपूल 60 मली े
38 कणेरी

61 उ रू
7 कागल 39 कागल

40 िस दनेल 11 चंदगड 62 चंदगड
41 केनवडे
42 िब ी 63 नांगनवाडी

64 माणगाव
43 कापशी

65 कोवाड
44 खडकेवाडा

66 तुरकेवाडी
45 मुरगूड

67 हेरे
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अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

123
14 अमरावती 15 नागपूर
1 धारणी 1 धारणी +} 1 कामठी 1 कामठी

2 हिरसाल } 2 कोराडी

3 धुलघाट +} 3 वडोदा
4 सावलीखेडा +} 4 िदघोरी
5  सा ावाडी  }

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा +} 2 रामटेक 5 रामटेक
7 गौलखेडा बाजार   }

6 नगरधन
8 सेमाडेाह +} 7 मुसेवाडी
9 टभरू सोडा +}

10 चणु +} 8 देवलापार
11 हात   }
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अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

124
15 नागपूर 16 भंडारा
3 पारिशवणी 9 पारिशवणी 2 मोहाडी 8 मोहाडी

10 नवगेाव खैरी 9 वरठी
10 आंधळगाव

11 क हान 11 कां ी
12 आमडी 12 क हाळगाव

13 करडी
4 मौदा 13 मौदा 14  पालोरा

14 धानला
15 खात 3 तुमसर 15 तुमसर
16 क दामढी 16 मीटेवाणी

17 गर  (बघेडा)
17 िनमखेडा 18 नाकाड गरी
18 चाचेर 19 िसहोरा

20  दे हाडी
5 उमरेड 19 उमरेड

20 हेवती 4 पवणी 21 पवणी
21 पाचगाव 22 आमगाव

23 आसगाव
6 िभवापूर 22 िभवापूर 24 अ ाळ

23 कारगाव 25 क ढा
24 मालवेाडा 26 चचाळा
25 नांद 27  सावरला

7 कुही 26 कुही 5 साकोली 28 साकोली
27 राजोला 29 सानगडी
28 िततूर 30 एकोडी

29 वलेतूर 6 लाखणी 31 लाखणी
30 मांढळ 32 पपळगाव
31 पचखेडी 33 पालांदुर

34 पोहरा
16 भंडारा 35  मुरमाडीतपु
1 भंडारा 1 भंडारा

2 बेला 7 लाखांदुर 36 लाखांदुर
37 िवरली (बु.)

3 शहापूर 38 बार हा
39 मासळ

4 धारगाव 40  भागडा
5 खमारी
6 पहेला

7  खोकराला
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अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

125
17 ग िदया 17 ग िदया
1 ग िदया 1 ग िदया +} 5 आमगाव 22 आमगाव

2 खमारी    }
23 ठाणा

3 दासगाव
24 क ीपार

4 रतनारा
25 ितगाव

5 गंगाझरी / दवानीवाडा
6 अजूनी मोरगाव 26 अजूनी मोरगाव

6 रावणवाडी
27 ब डगाव देवी

7 कामठा
28 केशोरी

8  कुडवा
29 महागाव

2 गोरेगाव 9 गोरेगाव
30 नवगेाव बांध

10 कु हाडी
31  गोठणगाव

11 मोहाडी
7 सडक अजूनी 32 सडक अजूनी

12  ित ी
33  शडा

3 सालकेसा 13 सालकेसा
34 स दड

14 साखरीटोला
35  कोसमत डी

15 कावरबांध
36 ड वा

16  आमगाव खु.
8 देवरी 37 देवरी

4 ितरोडा 17 ितरोडा
38 मु ा

18 ठाणेगाव
39  सदीिबरी

19 परसवाडा
40 चचगड

20 बडेगाव
41  कोकोडी

21 मुंडीकोटा
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अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- भात (तांदुळ)

126
18 चं पूर 18 चं पूर
1 चं पूर 1 चं पूर - 1 8 िचमूर 23 िचमूर

2 पाडोळी 24 मासाळ (बु.)

3 घु घुस 25 खडसंगी

2 ब ारपूर 4 ब ारपूर 26 नेरी

3 मुल 5 मुल 27 िभसी

6 िचखली 28 जांभळूघाट

7 बबाळ 29 शंकरपूर

4 ग ड पपरी 8 ग ड पपरी 9 हपूरी 30 हपूरी

9 धाबा 31 चौगाण

5 पोभणू 10 पोभणू 32 अ. नवरगाव

6 वरोरा 11 वरोरा 33 गांगलवाडी

12 मांढळी 34 मडकी

13 िचखली 10 नागिभड 35 नागभीड

14 टभडू 36 िमडाळा

15 खांबाडा 37 तळोदी बाळापूर

16 शेगाव 38 िकरमीटी

7 भ ावती 17 भ ावती 11 सदेवाही 39 सदेवाही

18 घोडपेठ 40 मोहाडी (नळे)

19 चंदनखेडा 41 नवरगाव

20 मुधोली

21 मांगली (रै.)

22 नंदोरी
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िपक- भात (तांदुळ)

127
18 चं पूर 19 गडिचरोली
12 राजूरा 42 राजूरा 3 कोरची 10 बडेगाव

43 िव र ( टे.) 11 कोटगूल (रै.)

13 कोरपना 44 गडचांदुर 12 कोरची

45 कोरपना 13 हसेली

14 सावली 46 सावली 4 वडसा 14 देसाईगंज

47 पाथरी 15 शंकरपूर

48 याहाड (खु.) 5 आरमोरी 16 आरमोरी

15 िजवती 49 िजवती 17 देऊळगाव

50 पाटण 18 वरैागड

19 गडिचरोली 19 िपसे वडध
1 गडिचरोली 1 गडिचरोली

6 चामोश 20 चामोश
2 पोल

21 कुनघडा
3 ा हणी

22 घोट
4 येवली

23 येनापूर
5 पोटेगाव

24 आ टी
2 कुरखेडा 6 कुरखेडा

25 भडला
7 कढोली

8 पुराडा

9 मालवेाडा
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िपक- भात (तांदुळ)

128
19 गडिचरोली 19 गडिचरोली
7 मुलचेरा 26 मुलचेरा 11 ईटाप ी 43 ईटाप ी

27 लगाम माळ 44 कसनसूर

8 िसर चा 28 िसर चा 45 जारवडंी

29 ा हणी 46 ग ा

30 पेटीपाका 47 हालेवारा

31 असर ी 48 कोटामी

9 भामरागड 32 भामरागड 49 ताडगुडा

33 ताडगाव 50 तोडसा

34 कोठी 51 बग  स.

35 लाहेरी 12 धानोरा 52 धानोरा

36 मणेराजाराम 53 चातगाव

10 अहेरी 37 अहेरी 54 पढरी

38 आ ापली 55 मु मगाव

39 िजमलगटटा 56 ग ा

40 पेरीिमली 57 करवाफा

41 कमलपुर 58  सुरसंु डी

42 खामणचे 59 रांगी

एकूण अिधसुिचत मंडळ : 833
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129
1 नािशक 1 नािशक
1 मालेगाव 1 कळवाडी +} 6 दडोरी 38 दडोरी +}

2 झोडगा +} 39 मोहाडी +}
3 ड गराळे   } 40 कसबवेणी +}

41 वरखेडा +}
4 करंजग हाण +} 42 उमराळे +}
5 वडनेर +} 43 ननाशी +}
6 अजंग +} 44 कोश बे +}
7 जळगाव नबाइट  } 45 रामशेज +}

46 लखमापरू }
2 बागलाण 8 बागलाण (सटाणा) +}

9 ा हणगाव +} 7 िनफाड 47 िनफाड +}
10 िवरगाव +} 48 चांदोरी +}
11 डांगसौदाने +} 49 सायखेडा }
12 नामपरू +}
13 जायखेडा +} 50 पपळगाव बसवतं +}
14 ताहाराबाद +} 51 ओझर +}
15 मु हेर +} 52 रानवड +}
16 मुंजवाड +} 53 पालखेड   }
17 िककवारी खु. +}
18 टभे खालचे } 54 लासलगाव +}

55 देवगाव +}
3 कळवण 19 कळवण +} 56 नांदुर (म.) +}

20 अभोणा +} 57 वचरू  }
21 कनाशी +}
22 दळवट +} 8 येवला 58 येवला +}
23 मोकभणगी +} 59 सावरगाव +}
24 नवीबजे   } 60 पाटोदा +}

61 जळगाव नेऊर +}
4 चांदवड 25 चांदवड +} 62 अंदरसलू +}

26 वडनेर भैरव +} 63 नगरसलू +}
27 वडाळी भोई +} 64 अंगणगाव +}
28 िदघवड +} 65 राजापरू  }
29 रायपरू +}
30 शगवे +} 9 देवळा 66 देवळा +}
31 धोडांबे  } 67 लोहणेर +}

68 उमराणे +}
5 सरुगाणा 32 सरुगाणा +} 69 खड   }

33 बोरगाव +}
34 उंबरठाण +}
35 बा हे +}
36 मानखेड +}
37 खोकरी }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक- वारी
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िपक- वारी

130
2 धुळे 2 धुळे
1 धुळे 1 धुळे (शहर) +} 3 िशरपरू 23 िशरपरू +}

2 िश ड +} 24 बोराडी  }
3 बोरकंुड  }

25 आथ +}
4 आव +} 26 जवखेडे +}
5 सोनगीर +} 27 होळनांथे  }
6 नगांव (ब.ु)  }

28 थाळनेर +}
7 फागणे +} 29 सांगवी  }
8 मुकटी  }

4 शदखेडा 30 शदखेडा +}
9 धुळे ( ा.) +} 31 िचमठाणे +}

10 कुसुबंा +} 32 शेवाळे  }
11 नेर (म.) +}
12 लामकानी  } 33 खलाणे +}

34 नरडाणे  }
2 सा ी 13 सा ी +}

14 कासारे +} 35 बटेावद +}
15 हसदी ( ा.) +} 36 वष  }
16 दुसाने  }

37 द डाईचा +}
17 िनजामपरू +} 38 िवखरण +}
18 ा हणवले  } 39 िवरदेल  }

19 पपळनेर +}
20 कुडाशी +}
21 उमरपाटा +}
22 दहीवले  }
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िपक- वारी

131
3 नंदुरबार 3 नंदुरबार
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +} 5 आ ाणी 27 रोशमाळ +}

2 रनाळे +} 28 चलुवड   }
3 मांडळ   }

29 खंुटामोडी +}
4 ख डामाळी +} 30 तोरणमाळ    }
5 कोरीट   }

6 अ कलकूवा 31 अ कलकूवा +}
6 धानोरा +} 32 खापर +}
7 आ टे  } 33 मोरंबा  }

2 नवापरू 8 नवापरू +} 34 मोलगी +}
9 नवागाव  } 35 दाब +}

36 वडफळी    }
10 खांडबारा +}
11 चचपाडा +} 4 जळगाव
12 िवसरवाडी  } 1 जळगाव 1 जळगाव +}

2 हसावद   }
3 शहादा 13 शहादा +}

14 मोहीदेत हा +} 3 भोकर +}
15 हसावद +} 4 पपराळा +}
16 ा हणपरूी   } 5 निशराबाद +}

6 असोदा   }
17 सारंगखेडा +}
18 काशा   } 2 भसुावळ 7 भसुावळ +}

8 कु हे +}
19 वडाळी +} 9 वरणगाव +}
20 असलोद +} 10 पपळगाव (ख.)   }
21 मंदाणा +}
22 कळसाडी   }

4 तळोदा 23 तळोदा

24 बोरड +}
25 तापपरू    }

26 सोमावल (ब.ु)



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ

िपक- वारी

132
4 जळगाव 4 जळगाव
3 बोदवड 11 बोदवड +} 10 धरणगाव 50 धरणगाव +}

12 नाडगाव +} 51 साळवा +}
13 करंजी    } 52 सोनवद +}

53 पपरी +}
4 यावल 14 यावल +} 54 पाळधी +}

15 भालोद +} 55 चांदसर  }
16 बामणोद +}
17 फैजपरू    } 11 पारोळा 56 पारोळा +}

57 बहादरपरू +}
18 साकळी +} 58 शेळावे    }
19 िकनगाव    }

59 तामसवाडी +}
5 रावरे 20 रावरे +} 60 चोरवड    }

21 खानापरू   }
12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव +}

22 िखरोदा +} 62 खडकी +}
23 नभोरा (ब.ु) +} 63 हातले    }
24 िखड +}
25 ऐनपरू +} 64 मेहूणबारे +}
26 सावदा    } 65 बहाळ  }

6 मु ताईनगर 27 मु ताईनगर 66 तळेगाव +}
67 िशरसगाव  }

28 अंतुल +}
29 कु हा +} 13 जामनेर 68 जामनेर +}
30 घोडसगाव  } 69 नेरी +}

70 मालदाभाडी  }
7 अमळनेर 31 अमळनेर +}

32 िश ड  } 71 पहूर +}
72 शदुण +}

33 नगाव +} 73 त डापरू  }
34 पाटोदा  }

74 फ पेरू +}
35 अमळगाव +} 75 वाकडी  }
36 मारवाड +}
37 भरवस +} 14 पाचोरा 76 पाचोरा +}
38 वावडे  } 77 नगरदेवळा +}

78 गाळण  }
8 चोपडा 39 चोपडा +}

40 हातेड +} 79 नांदरा +}
41 लासरू } 80 कु हाड (ब.ु) +}

81 वरखेडी (ब.ु) +}
42 अडावद +} 82 पपळगाव  }
43 धानोरा ( ा.) +}
44 गोरगावले +} 15 भडगाव 83 भडगाव +}
45 चहाड  } 84 आमदडे  }

9 एरंडोल 46 एरंडोल +} 85 कोळगाव +}
47 र गणगाव +} 86 कजगाव   }
48 कासोदा +}
49 उतराण (गृह)  }
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133
5 पुणे 5 पुणे
1 हवलेी 1 खेड िशवापरू +} 3 खेड 24 राजगू नगर +}

2 खडकवासला +} 25 क हेरसर   }
3 कोथ ड +}
4 िशवणे +} 26 कडूस +}
5 क ढव ेधावडे +} 27 पाईट +}
6 क ढवा +} 28 वतेाळे   }
7 धायरी +}
8 डोणजे +} 29 चाकण +}
9 खानापरु +} 30 पपळगाव त. खेड  }

10 आंबगेाव बु +}
11 का ज   } 4 आंबगेाव 31 घोडेगाव +}

32 आंबगेाव +}
12 कळस +} 33 कळंब +}
13 भोसरी +} 34 मंचर +}
14 वाघोली +} 35 पारगाव +}
15 खराडी +} 36 िनरगुडसर  }
16 लोणीकंद +}
17 मोशी   }

2 भोर 18 भोर +}
19 अंबावडे +}
20 बारे ब.ु +}
21 सगंमनेर +}
22 िनघूडघर +}
23 हणस   }
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134
6 सोलापूर 7 सातारा
1 बाश 1 आगलगाव +} 1 सातारा 8 वडूथ +}

2 पांगरी +} 9 तासगांव +}
3 सांैदरे    } 10 अप शगे  }

4 सडु 11 श े +}
12 नागठाणे  }

5 नारी +}
6 उपळे (दु.) +} 2 जावळी (मेढा) 13 जावळी (मेढा) +}
7 गौडगाव   } 14 आनेवाडी +}

15 केळघर +}
2 अ कलकोट 8 अ कलकोट +} 16 करहर   }

9 जेऊर +}
10 तडवळ +} 17 कुडाळ +}
11 करजगी +} 18 बामणोली   }
12 नागणसरू }

3 पाटण 19 पाटण +}
13 वागदरी +} 20 हावशी +}
14 चपळगाव +} 21 हेळवाक +}
15 िकणी } 22 मरळी +}

23 मोरगीरी +}
7 सातारा 24 ढेबवेाडी +}
1 सातारा 1 सातारा +} 25  येराड +}

2 खेड +} 26 तळमावले +}
3 वय +} 27 कुठरे }
4 कनेर +}
5 आंबवडे +} 28 म हारपेठ +}
6 दिहवड +} 29 चाफळ +}
7 परळी   } 30 तारळे +}

31  आवड +}
32 मा ल हवलेी   }
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135
7 सातारा 8 सांगली
4 कराड 33 कराड +} 2 खानापरू 8 िवटा +}

34 उं ज +} 9 भाळवणी   }
35 इंदोली +}
36 सपुने   } 10  लगरे

37 मसरू 3 वाळवा 11 वाळवा +}
12 आ टा +}

38 कवठे +} 13 कोरेगाव +}
39 कोपड हवलेी +} 14 इ लामपरू +}
40 सदैापरू  } 15 पेठ +}

16 कामेरी  }
41 शेणोली +}
42 कोळे +} 17 कासगेाव +}
43 उंडाळे +} 18 भातवाडी +}
44 काले +} 19 िचकूड +}
45 मलकापरू +} 20 ताकारी +}
46  येळगाव    } 21 बहे +}

22 कुरळूप   }
5 खटाव 47 खटाव +}

48 औध +} 4 तासगाव 23 तासगाव +}
49 पसूगेाव +} 24 मणेराजूरी   }
50 बधु +}
51 वडुज    } 25  िवसापरू +}

26 येळावी   }
52 पसूसेावळी +}
53 मायणी +} 27  सावळज +}
54 िनमसोड +} 28 वायफळे   }
55 कातरखटाव +}
56  कलेठोण   } 29 मांजड

6 वाई 57 पसरणी +} 5  पलुस 30  िभलवडी +}
58 पाचवड +} 31 अंकलखोप +}
59 धोम +} 32 पलूस +}
60 वाई    } 33 कंुडल    }

 
61 भईुज +} 6 कडेगाव 34 कडेगाव
62 ओझड +} 35 शाळगाव
63 सु र   }

36 नेवरी +}
8 सांगली 37 वागंी +}
1 िमरज 1 िमरज +} 38 चचणी   }

2 मालगाव    }
7 िशराळा 39 िशराळा +}

3 आरग +} 40 मांगले +}
4 कवलापरू +} 41 सागाव +}
5 बधुगाव    } 42 िशरसी  }

2 खानापरू 6 खानापरू +} 43 चरण आरळा +}
7 करंजे   } 44 कोक ड  }
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136
8 सांगली 9 को हापूर
8 आटपाडी 45 आटपाडी +} 4 शाहूवाडी 17 करंजफेण +}

46 खरसूडंी +} 18 स ड +}
47 िदघंची  } 19 मलकापरू +}

20 आंबा +}
9 कवठेमहांकाळ 48 कवठेमहांकाळ +} 21 भेडसगाव   }

49 कुची +}
50 ढालगाव +} 5 करवीर 22 कसबा बावडा +}
51 दे शग +} 23 िनगव े(ब.ु) +}
52 हगणगाव  } 24 मुड शगी   }

9 को हापूर 25 हळदी +}
1 हातकणंगले 1 हातकणंगले +} 26 इ पलु +}

2 कबनुर +} 27 कणेरी  }
3 हेल   }

6 कागल 28 कागल +}
4 हूपरी +} 29 िस दनेल +}
5 ई   } 30 केनवडे   }

6 वडगाव (पेठ) +} 31 कापशी +}
7 वाठार त. वडगाव  } 32 खडकेवाडा +}

33 मुरगुड +}
2 िशरोळ 8 िशरोळ +} 34 िब ी  }

9 नृ सहवाडी +}
10 नांदणी  } 7 गड ह लज 35 गड ह लज +}

36 कडगाव +}
11 जय सगपरू +} 37 दंुडगे +}
12 िशरढोण  } 38 हलकण +}

39 कसबानुल  }
3 प हाळा 13 प हाळा +}

14 वाडी र नािगरी +} 40 महागाव +}
15 कोडोली } 41 नेसरी  }

4 शाहूवाडी 16 बांबवडे 8 आजरा 42 आजरा +}
43 गवसे +}
44 मली े +}
45 उ रू  }
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137
10 औरंगाबाद 10 औरंगाबाद
1 क ड 1 क ड +} 3 िस ोड 15 िस ोड +}

2 चापनेर +} 16 िन ोड +}
3 िचकलठाण +} 17 भराडी +}
4 िपशोर +} 18 बोरगाव बाजार +}
5 नाचणवले +} 19 पालोद  }
6 हतनूर  }

20 अ जठा +}
7 करंजखेड +} 21 गोळेगाव +}
8 चचोली लबाजी +} 22 आमठाणा +}
9 देवगाव रंगारी +} 23 अंभई +}

10 नागद  } 24 िशवणा +}
25 उंडणगाव  }

2 सोयगाव 11 सोयगाव +}
12 सावळदबारा +}
13 जरंडी  }

14 बनोटी



खरीप - 2021
अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ

िपक- वारी

138
11 बीड 11 बीड
1 बीड 1 पेडगाव +} 3 केज 24 हनुमंत पपरी +}

2 राजूरी (ब.ु) +} 25 नांदुरघाट +}
3 मांजरसुबंा +} 26 म साजोग    }
4 लबा गणेश +}
5 नेकनुर +} 27 िवडा
6 चौसाळा +}
7 चारहाता +} 4 परळी 28 परळी +}
8 कुल +} 29 धम परूी   }
9 घाटसावली +}

10 येलं बघाट +} 30 िसरसाळा +}
11 पारगांव िसरास  } 31 नागापरू +}

32 पपळगाव गाडे +}
33 मोहा  }

2 अंबाजोगाई 12 अंबाजोगाई +}
13 लोखंडी सावरगाव +} 5 धा र 34 धा र +}
14 पाटोदा (त.) +} 35 मोहखेड +}
15 रिड  } 36 तेलगाव +}

37 अंजनधाव   }
16 घाटनांदूर +}
17 बद परू +}
18 उजनी  }

3 केज 19 केज +}
20 युसफु वडगाव +}
21 बनसारोळा +}
22 चचोली माळी  }

23 होळ
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139
12 लातुर 12 लातुर
1 लातरु 1 लातरु +} 4 अहमदपरू 23 अहमदपरू +}

2 बाभळगाव +} 24 खंडाळी  }
3 हरंगुळ (ब.ु) +}
4 कासारखेडा    } 25 िकनगाव +}

26 आंधोरी  }
5 मु ड +}
6 भात (तादुंळ)जा +} 27 िश र ताजबदं +}
7 चचोली (ब.ु) +} 28 हाडोळती  }
8 गातेगाव +}
9  कणेरी  } 5 िनलंगा 29 िनलंगा +}

30 पान चचोली +}
2 रेणापरू 10 रेणापरू +} 31 अबलूगा +}

11 पानगाव +} 32 िनटूर +}
12 पोहरेगाव +} 33 कासार िसरसी +}
13 कारेपरू +} 34 मदनसरूी +}
14  पळशी } 35  भतुमुगळी   }

3 औसा 15 औसा +} 36 औरादशहाजनी +}
16 िकनी थोट  } 37 कासार बालकंुदा +}

38  हलगरा   }
17 भादा
18 मातोळा +} 6 िश र अनंतपाळ 39 िश र अनंतपाळ +}
19 बलेकंुड +} 40 साकोळ +}
20  उजनी  } 41 िहसामाबाद  }

21 िक ारी +} 7 उदगीर 42 उदगीर +}
22 लामजना   } 43 नानलगाव +}

44 हेर +}
45 देवजन +}
46  मोघा   }
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140
12 लातुर 13 उ मानाबाद
7 उदगीर 47 वाढोणा +} 2 तुळजापरू 14 जळकोट +}

48 नळिगर +} 15 नळदुग  }
49  त डार  }

3 भमु 16 मानके र +}
8 जळकोट 50 जळकोट +} 17 भमु +}

51 घोणशी  } 18 वालवड +}
19 ईट  }

9 देवणी 52 देवणी +}
53 बारोळ +} 4 वाशी 20 वाशी +}
54 वलांडी  } 21 तेरखेडा +}

22 पारगाव  }
10 चाकूर 55 चाकुर +}

56 नळेगाव +} 5 कळंब 23 कळंब +}
57 वडवळ +} 24 ईटकूर +}
58 झरी (ब.ु) +} 25 येरमाळा  }
59 शेळगाव +}
60  आ टा } 26 मोहा

13 उ मानाबाद 27 िशरढोण +}
1 उ मानाबाद 1 उ मानाबाद (श.) +} 28 गो वदपरू  }

2 उ मानाबाद ( ा.)  }
6 उमरगा 29 उमरगा +}

3 बबळी +} 30 डा ळब +}
4 केशेगाव +} 31 नारंगवाडी +}
5 पाडोळी  } 32 मुळज +}

33 मु म  }
6 तेर +}
7 ढोकी +} 7 लोहारा 34 लोहारा +}
8 जागजी  } 35 माकणी +}

36 जेवळी  }
2 तुळजापरू 9 तुळजापरू +}

10 सलगरा +}
11 सावरगाव +}
12 मंग ळ +}
13 ईटकळ  }
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141
14 नांदेड 14 नांदेड
1 नांदेड 1 नांदेड (श.) +} 6 नायगाव 27 नायगाव +}

2 विजराबाद +} 28 नरसी +}
3 नांदेड ( ा.) +} 29 मांजरम  }
4 तु पा +}
5 िव णपुरूी +} 30 बरबडा +}
6 वसरणी +} 31 कंुटुर +}
7 लबगाव +} 32 धंुगराळा   }
8 तरोडा (ब.ु) +}
9 नळे र +} 7 मुखेड 33 मुखेड +}

10 वाजेगाव  } 34 जांब (ब.ु)  }

2 अध परू 11 अध परू +} 35 जाहूर +}
12 दाभड +} 36 चांदोळा +}
13 माळेगाव  } 37 मु माबाद +}

38 अंबलुगा ब.ु    }
3 मुदखेड 14 मुदखेड +}

15 मुगट +} 39 बा हाळी +}
16 बारड  } 40 येवती    }

4 िबलोली 17 िबलोली +} 8 कंधार 41 कंधार +}
18 आदमपरू +} 42 फुलवल +}
19 लोहगाव +} 43 पेठवडज  }
20 सगरोळी +}
21 कंुडलवाडी +} 44 बा ळ +}
22 रामतीथ  } 45 कु ळा +}

46 उ माननगर +}
5 धम बाद 23 धम बाद +} 47 िद स ब.ु  }

24 करखेली +}
25 जारीकोट +}
26 िसरजखोड  }
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142
14 नांदेड 14 नांदेड
9 लोहा 48 लोहा +} 15 िकनवट 82 िकनवट +}

49 माळाकोळी +} 83 बोधडी +}
50 सावरगाव नसरत  } 84 शनघी म.  }

51 सोनखेड +} 85 इ लापरू +}
52 शेवडी (बा.) +} 86 जलधारा +}
53 कलंबर +} 87 िशवणी +}
54 कापशी  } 88 मांडवी +}

89 दहेली +}
10 हादगाव 55 हादगाव +} 90 उमरी बा.  }

56 तामसा +}
57 भारदशेवला  } 16 माहूर 91 माहूर +}

92 वाई (बा.) +}
58 मनाठा +} 93 वानोळा +}
59 पपरखेड  } 94 सदखेड  }

60 तळणी +} 15 परभणी
61 िनवघा (बा.) +} 1 परभणी 1 परभणी ( ा.) +}
62 आ टी  } 2 परभणी ( श.) +}

3 पेडगाव +}
11 िहमायतनगर 63 िहमायतनगर +} 4 जांब  }

64 जवळगाव +}
65 िसरसम (ब.ु)  } 5 झरी +}

6 शगणापरू +}
12 भोकर 66 भोकर +} 7 टाकळी कंुभकण  }

67 िकनी +}
68 मातूळ +} 8 दैठणा +}
69 मोघाळी +} 9 पगळी  }
70 भोसी  }

2 गंगाखेड 10 गंगाखेड +}
13 उमरी 71 उमरी +} 11 महातपरूी  }

72 गोळेगाव +}
73 सधी +} 12 माखणी
74 धानोरा ब.ु  }

13 राणी सावरगाव +}
14 देगलूर 75 देगलूर +} 14 पपळदरी  }

76 खानापरू +}
77 शहापरू +} 3 सोनपेठ 15 सोनपेठ +}
78 नारंगल खु.  } 16 आवळगाव +}

17 वडगाव +}
79 मरखल +} 18  शेळगाव म.  }
80 मालेगाव (म.) +}
81 हानेगाव  }
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15 परभणी 16 हगोली
4 पालम 19 पालम +} 1 हगोली 4 बासबंा +}

20 चाटोरी +} 5 िड स कराळे  }
21 बनवस +}
22 रावराजूर +} 2 औढा (ना.) 6 औढा (ना.) +}
23 पेठिशवणी  } 7 येहळेगाव +}

8 जवळा (बा.) +}
5 पाथरी 24 पाथरी +} 9 साळणा  }

25 बाभळगाव +}
26 हादगाव (ब.ु) +} 3 सनेगाव 10 सनेगाव
27 कासापरूी  }

11 गोरेगाव
6 मानवत 28 मानवत +}

29 केकरजवळा +} 12 आजेगाव +}
30 को हा +} 13 पान क हेरगाव  }
31  ताडबोरगाव  +}
32 रामपरूी बु  } 14 साखरा +}

15 ह ा  }
7 जतूर 33 जतूर +}

34 सांगवी ( हा.) +} 4 कळमनुरी 16 कळमनुरी +}
35 बामणी (ब.ु)  } 17 वाकोडी  }

36 आडगाव (ब.ु) 18 नांदापरू

37 बोरी 19 आ. बाळापरू

38 चारठाणा +} 20 ड गरकडा +}
39 दूधगाव +} 21 वारंगा फाटा  }
40  वाघी धा.  }

5 बसमत 22 बसमत +}
8 पणु 41 पणू +} 23 अंबा +}

42 ताडकळस +} 24 हयातनगर +}
43 िलमला +} 25 िगरगाव  }
44 कावलगाव  }

26 ह ा +}
45 कातने र +} 27 टभणू +}
46 चडुावा  } 28 कु ं दा  }

9 सलूे 47 सलूे +} 17 बुलडाणा
48 देऊळगाव घाट +} 1 जळगाव 1 जळगाव +}
49 वालूर +} 2 आसलगाव +}
50 कुपटा +} 3 िप. काळे  }
51 िचखलठाणा (ब.ु) +}
52 मोरेगाव   } 4 जामोद +}

5 वड शगी  }
16 हगोली
1 हगोली 1 हगोली +} 2 सं ामपरू 6 सं ामपरू +}

2 खंबाळा   } 7 पातुड +}
8 कवठळ   }

3 नस
9 सोनाळा +}

10 बावनबीर   }
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17 बुलडाणा 17 बुलडाणा
3 िचखली 11 िचखली +} 7 सदखेड

12 हातणी  } 47 साखरखेड +}
48 दुसरबीड +}

13 एकलारा +} 49 मलकापरू पांगरा +}
14 अमडापरू +} 50 शेदुरजन  }
15 पेठ +}
16 उं ी +} 8 लोणार 51 लोणार +}
17 धोडप  } 52 िटटवी +}

53 िहरडव  }
18 मेरा (खु.) +}
19 शेलगाव आटोळ +} 54 सलुतानपरू +}
20 कोलारा +} 55 िबबी +}
21 चांदई  } 56 अंजनी (खु.)  }

4 बलुडाणा 22 बलुडाणा +} 9 खामगाव 57 खामगाव +}
23 साकळी (ब.ु) +} 58 आवार +}
24 पाडळी +} 59 अटाळी  }
25 देऊळघाट  }

60 काळेगाव +}
26 धाड +} 61 िहवरखेड +}
27 हसला (ब.ु) +} 62 वझर  }
28 रायपरू  }

63 पपळगाव राजा +}
5 देऊळगाव राजा 29 देऊळगाव राजा +} 64 पारखेड +}

30 मेहूणा राजा +} 65 आडगाव +}
31 तुळजापरू  } 66 पळशी (ब.ु) +}

67 लाखनवाडा    }
32 दे. मही +}
33 अंढेरा  } 10 शेगाव 68 शेगाव +}

69 मनसगाव +}
6 मेहकर 34 मेहकर +} 70 जवळा (ब.ु)    }

35 िहवरा आ म +}
36 देऊळगावमाळी  } 71 माटरगाव +}

72 जळंब   }
37 अंजनी (ब.ु) +}
38 डोणगाव   } 11 मलकापरू 73 मलकापरू +}

74 धरणगाव +}
39 शेलगाव (दे.) +} 75 नरवले   }
40 लोणी गवळी +}
41 जानेफळ +} 76 दाताळा +}
42 नायगाव द ापरू +} 77 जांभळुधाबा    }
43 वरवडं  }

12 मोताळा 78 मोताळा
7 सदखेड 44 सदखेड राजा +}

45 िकनगाव राजा +} 79 बोराखेडी +}
46 सोनोशी  } 80 शेलापरू (ब.ु) +}

81 िपपरी गवळी +}
82 पपळगाव देवी  }
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17 बुलडाणा 18 अकोला
12 मोताळा 83 धा. बढे +} 4 पातुर 22 पातूर +}

84 रोहीणखेड  } 23 बाभळूगाव +}
24 आलेगाव  }

13 नांदुरा 85 नांदुरा (ब.ु) +}
86 िनमगाव +} 25 चा ी +}
87 शबा (ब.ु) +} 26 स ती  }
88 महालुंगी  }

5 अकोला 27 अकोला +}
89 वडनेर +} 28 घुसर +}
90 चांदुरिब वा  } 29 दहीहांडा +}

30 कापशी +}
18 अकोला 31  कौलखेड }
1 अकोट 1 अकोट +}

2 मुंडगाव +} 32 उगवा +}
3 पणज  } 33 आगर  }

4 चोहो ा +} 34 बोरगाव मंजू +}
5 कुटासा +} 35 िशवणी +}
6 आसगेाव (बा.)  } 36 पळशी (ब.ु) +}

37 सांगळूद  }
7 उमरा +}
8 आकोलखेड  } 38 कुरणखेड

2 ते हारा 9 ते हारा +} 6 बाश टाकळी 39 बाश टाकळी +}
10 माळेगाव बाजार +} 40 महान  }
11 िहवरखेड  }

41 राजंदा +}
12 अडगाव (ब.ु) +} 42 धाबा  }
13 पाथड  }

43 पजर +}
14 पंचग हाण 44 खेडा (ब.ु)  }

3 बाळापरू 15 बाळापरू +} 7 मुत जापरू 45 मुत जापरू +}
16 पारस +} 46 हातगाव +}
17 याळा  } 47 नभा  }

18 वाडेगाव 48 माना +}
49 शेलुबाजार +}

19 उरळ +} 50 लाखपरूी  }
20 नबा +}
21 हात ण  } 51 कु म +}

52 जामठी  }
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19 वाशीम 19 वाशीम
1 वाशीम 1 वाशीम 4 मंग ळिपर 26 मंग ळिपर +}

27 शेलू बाजार +}
2 पाड  टाकमोर +} 28 पाड  ताड  }
3 पाड  आसरा +}
4 क डाळा  } 29 आसगेाव +}

30 धानोरा (खु.) +}
5 अन सग +} 31 पोटी +}
6 वारला +} 32 कवठळ  }
7 नागठाणा +}
8 केकतउमरा +} 5 मानोरा 33 मानोरा +}
9 राजगाव  } 34 उमरी (ब.ु)  }

2 िरसोड 10 िरसोड +} 35 इंझोरी +}
11 कवठा (खु.) +} 36 कुपटा +}
12 भरजहांिगर +} 37 शदुजना +}
13 मोप +} 38 गीरोली  }
14 वाकद  }

6 कारंजा 39 कारंजा +}
15 िरठद 40 पोहा +}

41 उंबड  बाजार +}
16 गोवधन +} 42 येवता  }
17 केनवड  }

43 खेड  (ब.ु) +}
3 मालेगाव 18 मालेगाव +} 44 कामरगाव  }

19 करंजी  }
45 धनज (ब.ु) +}

20 िशरपरू +} 46 िहवरा लाहे  }
21 मेडशी +}
22 मूंगळा +}
23 चांडस  }

24 िक हीराजा +}
25 जऊळका  }
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20 अमरावती 20 अमरावती
1 धारणी 1 धारणी +} 5 नांदगाव खंडे र 30 नांदगाव खंडे र +}

2 हिरसाल  } 31 धानोरा गुरव  }

3 धुळघाट +} 32 पापळ
4 सावलीखेडा +}
5  सा ावाडी } 33 मंग ळ च हाळा +}

34 िशवणी  }
2 िचखलदरा 6 िचखलदरा +}

7 समेाडोह +} 35 लोणी
8 टभरूसोडा +}
9 चणु +} 36 माहूलीचोर +}

10 गौलखेडा बाजार +} 37 दाभा   }
11 हात  }

6 चांदुर (रे.) 38 चांदुर (रे.) +}
3 अमरावती 12 अमरावती +} 39 आमला    }

13 वडाळी +}
14 बडनेरा +} 40 घुईखेड +}
15 वलगाव +} 41 पळसखेड +}
16 नवसारी +} 42 सातेफळ    }
17 अकोळी +}
18 राहातगाव  } 7 धामणगाव (रे.) 43 धामणगाव (रे.) +}

44 द ापरू   }
19 िशराळा +}
20 नांदगाव पेठ +} 45 भातकूली +}
21 माहूली जहागीर +} 46 चचोली   }
22 डवरगाव +}
23 शेगाव  } 47 तळेगाव दशासर

4 भातकूली 24 भातकूली +} 48 मंग ळ द तगीर +}
25 आसरा +} 49 अंजन सगी   }
26 नभा +}
27 आ टी +}
28 पणु  नगर +}
29 खोलापरू  }
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20 अमरावती 20 अमरावती
8 ितवसा 50 ितवसा +} 13 अचलपरू 81 अचलपरू +}

51 वरखेड  } 82 परतवाडा  }

52 मोझरी +} 83 रासगेाव +}
53 व हा  } 84 असदपरू +}

85 प ोट +}
54 कु हा 86 परसापरू  }

9 मोश 55 मोश 14 चांदुर बाजार 87 चांदुर बाजार +}
88 बलेोरा +}

56 नेर ( पगळाई) +} 89 तळेगाव मोहना +}
57 िशरखेड  } 90 आसगेाव  }

58 अंबाडा +} 91 िशरजगाव कसबा +}
59 िर दपरू  } 92 करजगाव +}

93 ा हणवाडा  }
10 व ड 60 व ड +}

61 बनेोडा +} 21 यवतमाळ
62 लोणी +} 1 यवतमाळ 1 यवतमाळ +}
63 वाठोडा  } 2 कापराने +}

3 िहवरी +}
64 पसूला +} 4 अजूना   }
65 शदुजना घाट +}
66 राजूरा बाजार  } 5 येळाबारा +}

6 सावरगड +}
11 दय परू 67 दय परू +} 7 कोळंबी +}

68 िथलोरी +} 8 अकोला (बा.) +}
69 मंडल रामितथ  } 9 लोहारा +}

10 मोहा  }
70 ख ार +}
71 दारापरू  } 2 बाभळूगाव 11 बाभळूगाव +}

12 वणेी +}
72 वडनेर गंगाई +} 13 घारफळ  }
73 सामदा +}
74 येवदा  } 14 पहूर +}

15 सावर  }
12 अंजनगाव 75 िवहीगाव +}

76 अंजनगाव (स.ू) +}
77 सातेगाव +}
78 भंडारज  }

79 कापसू तळणी +}
80 कोकड  }
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21 यवतमाळ 21 यवतमाळ
3 कळंब 16 कळंब +} 8 पसूद 50 खंडाळा +}

17 कोठा +} 51 बलेोरा (खु.) +}
18 सावरगाव +} 52 शबाळ पपरी +}
19 पपळगाव (र.)  } 53 गौळ (खु.) +}

54  बोरी खु }
20 मेटीखेडा +}
21 जोडमोहा  } 9 उमरखेड 55 उमरखेड +}

56 मुळावा +}
4 दार हा 22 दार हा +} 57 िवडूळ  }

23 बोरी (खु.) +}
24 महागाव +} 58 िबटरगाव +}
25 लाडखेड  } 59 दराटी +}

60 ढाणकी +}
26 िचखली +} 61 चातारी +}
27 लोही +} 62  कुपटी +}
28 मांगकी ही  } 63  नगनुर   }

5 िद स 29 िद स +} 10 महागाव 64 महागाव +}
30 ितवरी  } 65 फुल सावगंी +}

66 मोरथ  }
31 कलगाव +}
32 तूपटाकळी +} 67 गुंज +}
33  सगद } 68 िहवरा +}

69 काळी (दौ.) +}
6 आण 34 आण +} 70  कासोळा   }

35 लोणबहेळ +}
36 अंजनखेड  } 11 वणी 71 वणी +}

72 राजूर +}
37 जवळा +} 73 भालर +}
38 बोरगाव +} 74 रासा +}
39 सावळी  } 75 कायर   }

7 नेर 40 नेर +} 76 शदोला +}
41 िशरजगाव +} 77 िशरपरू +}
42 मोझर  } 78 पनूवट +}

79  गणेशपरु   }
43 माणीकवाडा +}
44 वटफळी +} 12 मारेगाव 80 मारेगाव
45 मालखेड  }

81 माड +}
8 पसूद 46 पसूद +} 82 वनोजा   }

47 व ड +}
48 जांबबाजार +} 83 कंूभा +}
49 ा हणगाव  } 84 वाटोणी   }

13 जामणी 85 जामणी +}
86 माथाजुन  }
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21 यवतमाळ 22 वध
13 जामणी 87 िशबळा +} 3 आ टी 11 आ टी +}

88 खडकडोह +} 12 तळेगाव  }
89 मुकूटबन  }

13 साहूर
14 केळापरू 90 पांढरकवडा +}

91 पहापळ +} 4 वध 14 वध +}
92 चालबड  } 15 सवेा ाम +}

16 तळेगाव (टा.)  }
93 ं झा +}
94 करंजी +} 17 वायगाव +}
95  केळापरु   } 18 आंजी +}

19 वायफळ +}
96 पाटणबोरी 20 सालाड (ही.)  }

15 घाटंजी 97 घाटंजी 5 सलूे 21 सलूे +}
22 केळझर +}

98 पारवा +} 23 सदी  }
99 कुल  }

24 हगणी +}
100 साखरा +} 25 झडशी  }
101 िशवणी +}
102 घोटी +} 6 देवळी 26 देवळी +}
103 िशरोली  } 27 अंदोरी +}

28 िगरोली  }
16 राळेगाव 104 राळेगाव +}

105 झोडगाव  } 29 पलूगाव +}
30 िवजय गोपाल +}

106 वरध 31 िभडी  }

107 वाढोणा (बा.) +} 7 हगणघाट 32 हगणघाट +}
108 धानोरा   } 33 वाघोली +}

34 सावली  }
109 वडकी +}
110 िक ही (ज.)   } 35 अ ीपरू +}

36 िसरजगाव +}
22 वध 37 कानगाव   }
1 आव 1 आव +}

2 खरंगणा  } 38 वडनेर +}
39 पोहना   }

3 वाढोणा +}
4 रोहणा +} 8 समु परू 40 समु परू +}
5 िव ळ +} 41 िगरड  }
6 वाठोडा }

42 मांडगाव +}
2 कारंजा 7 कारंजा +} 43 कंढळी +}

8 ठाणेगाव  } 44 वायगाव (ग ड)  }

9 सारवाडी +} 45 नंदोरी +}
10 क मवार ाम  } 46 जाम +}

47 कोरा  }
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23 नागपूर 23 नागपूर
1 नागपरू ( ा.) 1 खापरी (रे.) +} 8 सावनेर 37 सावनेर +}

2 सोनेगाव लोधी +} 38 पाटण सावगंी +}
3 बोरी +} 39 चचोली खापरखेडा  }
4 गोधनी +}
5 वाडी    } 40 केळवद +}

41 खापा +}
6 हूडके र 42 वडेगाव  }

2 कामठी 7 कामठी +} 9 कळमे र 43 कळमे र
8 कोराडी   }

44 धापेवाडा +}
9 वडोदा +} 45 मोहपा +}

10 िदघोरी   } 46 तेल कामठी  }

3 हगणा 11 हगणा +} 10 उमरेड 47 उमरेड +}
12 वानाड गरी   } 48 हेवती +}

49 पाचगाव  }
13 का होलीबारा +}
14 अडेगाव +} 50 बलेा +}
15 गुमगाव +} 51 िसस +}
16 टाकळघाट   } 52 मकर धोकडा  }

4 रामटेक 17 रामटेक +} 24 चं पूर
18 नगरधन +} 1 चं परू 1 पडोली
19 मुसवेाडी +}
20 देवलापार  } 2 ब ारपरू 2 ब ारपरू

5 पारिशवणी 21 पारिशवणी 3 वरोरा 3 वरोरा +}
4 मांढळी +}

22 नवगेाव खैरी +} 5 िचखली  }
23 क हान +}
24 आमडी  } 6 टभडू +}

7 खांबाडा +}
6 काटोल 25 काटोल +} 8 शेगाव   }

26 पारड सगा +}
27 येनवा  } 4 भ ावती 9 भ ावती +}

10 घोडपेठ +}
28 मेटपांजरा +} 11 चंदनखेडा +}
29 िरधोरा +} 12 मुधोली   }
30 क ढाळी   }

13 मांगळी (रै.) +}
7 नरखेड 31 नरखेड +} 14 नंदोरी   }

32 मोवाड +}
33 सावरगाव   } 5 राजूरा 15 राजूरा +}

16 िव र ( टे.)   }
34 िभ णरु +}
35 जलालखेडा +} 6 कोरपना 17 गडचांदुर +}
36 मढला   } 18 कोरपना   }

7 िजवती 19 िजवती +}
20 पाटण   }

1283एकूण अिधसूिचत मंडळ :
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1 नािशक 1 नािशक
1  मालेगाव 1  दाभाडी 2 बागलाण 21 मु हेर

2  कौळाणे िन. 22 मुंजवाड

3  वडनेर 23 िककवारी खु.

4  स दाणे 24 टभे खालचे

5  मालेगाव 3 कळवण 25 कळवण

6 िनमगाव 26 अभोणा

7  सायने बु. 27 कनाशी

8 कळवाडी 28 दळवट

9 झोडगा 29 मोकभणगी

10  करंजग हाण 30 नवीबेज

11 जळगाव नबाइट 4 देवळा 31 देवळा

12 अजंग 32 लोहनेर

13 ड गराळे 33 उमराणे

2 बागलाण 14 बागलाण 34 खड

15 ा हणगाव 5 नादंगाव 35 नादंगाव

16 िवरगाव 36 मनमाड

17 डागंसौदाने 37 िहसवळ (ब.ु)

18 नामपूर 38 जातेगाव

19 जायखेडा 39 वहेेळगाव

20 ताहाराबाद 40 बाणगाव ब.ु

41 यायड गरी

42 भाड

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना

िपक- बाजरी खरीप - 2021
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1 नािशक 1 नािशक
6 नािशक 43 नािशक 8 िनफाड 67 लासलगाव

44 देवळाली 68 देवगाव

45 शदे 69 नादुंर (म.)

46 माडसागंवी 70 पालखेड

47 मखमलाबाद 71 वचूर

48 सातपूर 9 िस र 72 वावी

49 पाथड 73 देवपूर

50 भागूर 74  िस र

51 मिहरावणी 75 शहा

7 दडोरी 52 दडोरी 76 पाढूंल

53 मोहाडी 77 डुबेरे

54 कसबेवाणी 78 नादुंर शगोटे

55 वरखेडा 79 सोनाबंे

56 उमराळे 80 नायगाव

57 ननाशी 81 ग दे

58 कोश बे 82 पागंरी ब.ु

59 रामशेज 83  वडागंळी

60 लखमापूर 10 येवला 84 येवला

8 िनफाड 61 िनफाड 85 सावरगाव

62 चादंोरी 86 पाटोदा

63 सायखेडा 87 जळगाव नेऊर

64 पपळगाव (ब.) 88 आंदरसूल

65 ओझर 89 नगरसूल

66 रानवड 90 अंगणगाव

91 राजापूर
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1 नािशक 2 धुळे

11 चादंवड 92 चादंवड 2 सा ी 20 कुडाशी +}
21 उमरपाटा +}

93 वडनेर भैरव 22 दहीवले   }

94 वडाळी (भो.) 3 िशरपूर 23 िशरपूर +}
24 बोराडी    }

95 िदघवद
25 आथ +}

96 रायपूर 26 जवखेडे +}
27 होळनाथें   }

97 दुगाव
28 थाळनेर +}

98 शगवे 29 सागंवी   }

99 धोडाबंे 4 शदखेडा 30 शदखेडा +}
31 िचमठाणा +}

2 धुळे 32 शेवाळे   }
1 धुळे 1 धुळे (श.) +}

2 िश ड +} 33 खलाणे +}
3 बोरकंूड  } 34 नरडाणे   }

4 आव +} 35 बेटावद +}
5 सोनगीर +} 36 वष  }
6 नगाव (ब.ु)  }

37 द डाईचा +}
7 फागणे 38 िवखरण +}

39 िवरदेल  }
8 मकुटी +}
9 धुळे ( ा.)   } 3 नंदुरबार

1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}
10 कुसंबा +} 2 रनाळे +}
11 नेर (म.)   } 3 माडंळ +}

4 ख डामाळी   }
12 लामकाणी

5 कोरीट +}
2 सा ी 13 सा ी 6 धानोरा +}

7 आ टे   }
14 कासारे +}
15 हसदी ( ा.)   } 2 शहादा 8 शहादा +}

9 मोिहदे त हा +}
16 दुसाने 10 हसावद +}

11 ा हणपूरी    }
17 िनजामपूर

12 काशा +}
18 ा हणवले +} 13 सारंगखेडा   }
19 पपळनेर   }
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3 नंदुरबार 4 जळगाव
2 शहादा 14 वडाळी +} 5 धरणगाव 26 धरणगाव +}

15 आसलोद +} 27 साळवा +}
16 मंदाणा +} 28 सोनवद बु. +}
17 कलसाडी   } 29 प ी खु. +}

30 पाळधी ब.ु +}
3 अ ाणी 18 रोषमाळ +} 31 चादंसर  }

19 खंुटामोडी +}
20 चुलवड +} 6 पारोळा 32 पारोळा +}
21 तोरणमाळ   } 33 बहादरपूर  }

4 जळगाव 34 शेळावे +}
1 जळगाव 1 जळगाव +} 35 तामसवाडी +}

2 हसावद   } 36 चोरवड   }

3 भोकर +} 7 चाळीसगाव 37 चाळीसगाव +}
4 पपराळा +} 38 खडकी   }
5 निशराबाद +}
6 आसोदा    } 39 हातले +}

40 मेहूणबारे    }
2 अमळनेर 7 अमळनेर +}

8 िश ड   } 41 बहाळ +}
42 तळेगाव +}

9 नगाव +} 43 िशरसगाव    }
10 पात डा +}
11 अमळगाव   } 8 जामनेर 44 जामनेर +}

45 नेरी    }
12 मारवाड +}
13 भरवस +} 46 मालदाभाडी +}
14 वावडे  } 47 पहूर   }

3 चोपडा 15 चोपडा +} 48 शदुण +}
16 हातेड +} 49 त डापूर +}
17 लासूर  } 50 फ पेूर +}

51 वाकडी    }
18 अडावद +}
19 धानोरा ( ा.) +} 9 पाचोरा 52 पाचोरा +}
20 गोरगावले +} 53 नागरदेवळा   }
21 चहाड  }

54 गाळण +}
4 एरंडोल 22 एरंडोल +} 55 नादंरा   }

23 रगणगाव +}
24 कासोदा +} 56 कु हाड (ब.ु) +}
25 उतराण (गृह)  } 57 वरखेडी (ब.ु) +}

58 पपळगाव  }



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- बाजरी खरीप - 2021

156
4 जळगाव 5 अहमदनगर

10 भडगाव 59 भडगाव +} 4 कजत 28 कजत
60 आमदडे   }

29 राशीन
61 कोळगाव +} 30 भाबंोरा
62 कजगाव   }

31 िमरजगावं
11 भसुावळ 63 भसुावळ +} 32 क भाळी

64 वरणगाव +} 33 मािहजळगावं
65 क हे ( . न.) +}
66 पपळगाव (ब.ु)   } 5 जामखेड 34 जामखेड

35 अरणगावं
5 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर 36 खड

2 कापूरवाडी 37 ना ज
3 चचोडी (पा.) 38 नायगाव
4 भगार

6 शेवगाव 39 शेवगाव
5 वाळकी
6 ई छ ीसी 40 भातकुडगाव

41 ढोरजळगाव (शे.)
7 नालगेावं
8 सावडेी 42 एरंडगावं
9 नागापूर

10 चास 43 बोधेगावं
11 केडगाव 44 चापडगाव

2 पारनेर 12 पारनेर 7 पाथड 45 पाथड
13 भाळवणी 46 मािणकद डी

14 सुपा 47 करंजी
15 वाडेग हाण 48 िमरी

16 टाकळी ढोके र 49 टाकळी मानुर
17 पळशी 50 कोरडगाव

18 वडझीरे 8 नेवासा 51 नेवासा (खू.)
19 िनघोज 52 नेवासा (ब.ू)

3 ीग दा 20 ीग दा 53 सलाबतपुर
21 पेडगाव

54 सोनई
22 माडंवगण 55 घोडेगाव
23 कोळगाव 56 वडाळा भैरोबा

57 चादंा
24 बेलवडंी 58 कुकाणा
25 देवदैठण

26 का टी
27 चभळा
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5 अहमदनगर 5 अहमदनगर
9 राहूरी 59 राहूरी 12 कोपरगाव 84 कोपरगाव

60 सा ळ
61 तहाराबाद 85 रवदें

62 वाबंोरी 86 पोहेगाव
63 ा हणी

87 दहीगाव बोलका
64 देवळाली
65 टाकळीिमया 88 सुरेगाव

10 संगमनेर 66 संगमनेर 13 राहाता 89 राहाता
67 धादंरफळ

90 लोणी
68 घारगाव
69 डोळासने 91 बाभळे र
70 साकूर
71 पपरणे 92 िशड

72 आ ी 93 पुणताबंा
73 िशबलापुर

14 ीरामपूर 94 ीरामपूर
74 तळेगाव
75 सामनापूर 95 बेलापूर

11 अकोले 76 अकोले 96 टाकळीभान
77 समशेरपूर
78 िवरगावं 97 उंदीरगाव

79 राजरू
80 साकीरवाडी
81 शडी
82 कोतुळ
83 ा हणवाडा
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6 पुणे 6 पुणे
1 हवलेी 1 कळस +} 4 िश र 32 िश र +}

2 भोसरी +} 33 राजंणगाव गणपती +}
3 वाघोली +} 34 िनमोणे   }
4 खराडी +}
5 लोणीकंद +} 35 टाकळी हाजी +}
6 मोशी   } 36 मलठाण   }

7 हडपसर +} 37 पाबळ
8 उ ळीकाचंन +}
9 थेऊर +} 38 तळेगाव (ढ.) +}

10 उ ळीदेवाची +} 39 कोरेगाव िभमा   }
11 महंमदवाडी +}
12 फ़ुरसुंगी +} 40 हावरा
13 आ टापुर +}
14 लोणीकाळभोर  } 41 वडगाव रासाई

2 खेड 15 राजगू नगर +} 5 बारामती 42 बारामती +}
16 क हेरसर +} 43 काटेवाडी +}
17 वाडा +} 44 उंडावडी (क.)   }
18 कूडे (ब.ु) +}
19 करंजिवहीरे  } 45 मालेगाव +}

46 पणदरे +}
20 कडूस +} 47 वडगाव (िन.) +}
21 पाईट +} 48 िशरसुफ़ळ   }
22 वतेाळे   }

49 सुपा  +}
23 चाकण +} 50 लोणी भापकर  +}
24 पपळगाव त.खेड +} 51 मोरगाव  +}
25 आळंदी   } 52 करंजेपुल   }

3 आंबेगाव 26 घोडेगाव +} 6 इंदापूर 53 इंदापूर +}
27 आंबेगाव   } 54 लोणी देवकर +}

55 बावडा +}
28 कळंब +} 56 पळसदेव +}
29 मंचर   } 57 माळवाडी +}

58 लाखेवाडी  }
30 पारगाव +}
31 िनरगुडसर   } 59 संणसर



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- बाजरी खरीप - 2021

159
6 पुणे 6 पुणे
6 इंदापूर 60 िनमगाव केतकी +} 8 पुरंदर 79 सासवड +}

61 काटी +} 80 िभवडी   }
62 अंथुरणे +}
63 िभगवण +} 81 राजवेाडी
64 लासुण  }

82 जेजूरी +}
7 द ड 65 द ड +} 83 कंूभार वळण +}

66 देऊळगाव राजे +} 84 िशवरी   }
67 रावणगाव +}
68 िगरीम  } 85 पर चे

69 केडगाव +} 86 वा हा
70 वरवडं +}
71 पाटस +} 7 सोलापूर
72 बोरीपारधी  } 1 दि ण सोलापूर 1 बोरामणी +}

2 मु ती +}
73 यवत +} 3 वळसंग +}
74 बोरीभडक +} 4 मं ूप +}
75 खामगाव  } 5 वचुर +}

6 नबग +}
76 राहू +} 7 होटंगी +}
77 कुरकंुभ +} 8 औरद   }
78 वडगाव बाडें  }



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- बाजरी खरीप - 2021

160
7 सोलापूर 7 सोलापूर
2 बाश 9 बाश +} 5 माढा 32 माढा +}

10 खाडंवी +} 33 दारफळ +}
11 आगलगाव +} 34 रोपळे +}
12 पागंरी +} 35 हैसगाव +}
13 पानगाव +} 36 कुडूवाडी +}
14 सुड +} 37 टभणू +}
15 वरैाग +} 38 राझंणी +}
16 नारी +} 39 मोड नब +}
17 उपळे (दू.) +} 40 लऊळ +}
18 गौडगाव +} 41 िनमगाव टे +}
19 सैादंरे   } 42 बबळे  }

3 अ कलकोट 20 अ कलकोट +} 6 करमाळा 43 करमाळा +}
21 जेऊर +} 44 जेऊर +}
22 नागणसूर   } 45 उमरड +}

46 पागंरे   }
4 मोहोळ 23 मोहोळ +}

24 नरखेड +} 47 कोट +}
25 शेटफळ +} 48 केतूर +}
26 पेनुर +} 49 जती   }
27 वाघोली +}
28 कामती (ब.ु) +} 50 केम +}
29 सावळे र +} 51 अजूननगर +}
30 टाकळी (सी.) +} 52 सालसे +}
31 अनगर  } 53 पोथरे    }
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7 सोलापूर 7 सोलापूर
7 पंढरपूर 54 पंढरपूर +} 9 माळिशरस 78 नातेपूते +}

55 भंडीशेगाव +} 79 दहीगाव +}
56 भाळवणी +} 80 सदािशवनगर  }
57 खड +}
58 रोपळे   } 10 मंगळवढेा 81 मंगळवढेा +}

82 बोराळे +}
8 सागंोला 59 सागंोला +} 83 आंधळगाव +}

60 िशवणे +} 84 पाटखळ   }
61 जवळा +}

62 घरेडी   } 85 भोसे +}

86 हूलजंती +}

63 हा ीद +} 87 मरवडे +}

64 सोनंद +} 88 मारापूर   }

65 कोळा   }

8 सातारा
66 नाझरा +} 1 खटाव 1 खटाव +}
67 महूद (ब.ु) +} 2 औध   }
68 संगेवाडी  }

3 पूसेगाव +}
9 माळिशरस 69 माळिशरस +} 4 बुध +}

70 इ लामपूर +} 5 वडूज   }
71 अकलूज +}

72 लवगं +} 6  कलेठोण +}
73 हाळंुग +} 7 पूसेसावळी +}
74 खुडुस   } 8 मायणी   }

75 िपलीव +} 9 िनमसोड +}

76 वळेापूर +} 10 कातरखटाव  }

77 फ डिशरस   }
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8 सातारा 9 सागंली
2 माण 11 दहीवडी 2 जत 9 माड याळ

12 मलवडी +} 10 मचुंडी
13  आंधळी }

11 संख
14 ग दावले (ब.ु) +}
15 हसवड +} 3 खानापूर 12 खानापूर +}
16  वर मलवडी } 13 करंजे +}

14 िवटा   }
17 कुकूडवाड

15 लगरे +}
18 माड +} 16 भाळवणी   }
19 शगणापूर  }

4 तासगाव 17 तासगाव
3 फलटण 20 फलटण +}

21 आसू +} 18 िवसापूर +}
22 होळ  } 19 माजंड +}

20 मणेराजूरी  }
23 गीरवी +}
24 आदक  (ब.ु) +} 21 सावळज +}
25 वठार (िन.) +} 22 येळावी   }
26 बरड  }

5 पलूस 23 िभलवडी +}
27 राजाळे +} 24 अंकलखोप +}
28 तरडगाव  } 25 पलूस +}

26 कंुडल   }
4 खंडाळा 29 खंडाळा +}

30 वाठार (ब.ु)    } 6 कडेगाव 27 वागंी +}
28 चचणी   }

31 िशरवळ
32 लोणंद 7 आटपाडी 29 आटपाडी

9 सागंली 30 खरसुंडी
1 िमरज 1 मालगाव

31 िदघंची
2 आरग

8 कवठेमहाकंाळ 32 कवठेमहाकंाळ
2 जत 3 जत +}

4 डफळापूर   } 33 कुची +}
34 ढालगाव   }

5 कंुभारी
35 दे शग +}

6 शेगाव 36 हगणगावं   }

7 उमदी +}
8 ितक डी   }
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10 औरंगाबाद 10 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 काचंनवाडी +} 3 पैठण 27 िवहामाडंवा +}

2 चौका +} 28 नादंर +}
3 व डकाजी +} 29 आडूळ +}
4 पंढरपूर +} 30 आपेगाव  }
5 िपसादेवी   }

4 गंगापूर 31 गंगापूर +}
6  उ मानपुरा   +} 32 भंडाळा +}
7  भाव सगपुरा     } 33 माजंरी +}

34 जामगाव  }
8 िच े पपळगाव +}
9 करमाड +} 35 शदुरवादा +}

10 िचकलठाणा +} 36 वाळूज  }
11 लाडसागंवी +}
12 कचनेर +} 37 तकु बाद +}
13 शेकटा  } 38 हसूल +}

39 डोणगाव +}
2 फुलं ी 14 फुलं ी +} 40 िस दनाथ वडगावं +}

15 पीरबावडा +} 41 आसेगाव +}
16 आळंद +} 42 गाजगाव  }
17 वडोदा बाजार +}
18 बाबरा  } 5 वजैापूर 43 वजैापूर +}

44 महालगाव +}
3 पैठण 19 पैठण +} 45 नागमठाण +}

20 िबडकीन  } 46 बाबतरा   }

21 लोहगाव +} 47 खंडाळा +}
22 ढोरकीन +} 48 बोरसर +}
23 बालानगर +} 49 घायगाव   }
24 पपळवाडी पीराची +}
25 पाचोड +}
26 िनळजगाव  }
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10 औरंगाबाद 10 औरंगाबाद
5 वजैापूर 50 गारज +} 7 खुलताबाद 65 वे ळ +}

51 िशऊर +} 66 सुलतानपूर +}
52 लोणी (खु.) +} 67 खुलताबाद    }
53 लासूरगाव +}
54 जानेफळ    } 68 बाजार सावगंी

6 क ड 55 क ड 8 िस ोड 69 िस ोड +}
70 िन ोड +}

56 चापनेर 71 भराडी +}
72 बोरगाव बाजार +}

57 िचकलठाण +} 73 अ जठा +}
58 करंजखेड +} 74 गोळेगाव +}
59 चचोली लबाजी +} 75 पालोद +}
60 नागद    } 76 िशवणा    }

61 िपशोर +} 77 आमठाणा +}
62 नाचनवले    } 78 अंभई +}

79 उंडणगाव    }
63 देवगाव रंगारी +}
64 हतनूर    } 9 सोयगाव 80 सोयगाव +}

81 सावळदबारा +}
82 जरंडी   }

83 बनोटी
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11  जालना 11  जालना
1 भेाकरदन 1 भोकरदन +} 5 अंबड 27 अंबड +}

2 िसपोरा  } 28 धनगर पपरी  }

3 धावडा +} 29 जामखेड +}
4 अ वा +} 30 रोिहलगड  }
5 पपळगाव (रे.)  }

31 ग दी +}
6 हसनाबाद +} 32 वडीगो ी +}
7 राजरू +} 33 सुखापूरी  }
8 केदारखेड  }

6 घनसागंवी 34 घनसावंगी +}
2 जा ाबाद 9 जा ाबाद +} 35 राणी उचेगाव  }

10 माहोरा +}
11 कंूभारझरी  } 36 ितथपूरी +}

37 कुभारं पपळगाव +}
12 टभणू +} 38 अंतरवाली टभी +}
13 व ड (ब.ु)  } 39 राजंणी +}

40 जाबं समथ  }
3 जालना (श.) 14 जालना (श.) +}

15 जालना ( ा.) +} 7 परतूर 41 परतूर +}
16 वा ळु जहािंगर  } 42 वाटूर +}

43 ी टी +}
17 नेर +} 44 आ टी +}
18 शेवली +} 45 सातोना (ब.ु) }
19 रामनगर +}
20 िवरेगाव +} 8 मंठा 46 मंठा +}
21 पाचन वडगाव  } 47 तळणी +}

48 ढोकसाळ +}
4 बदनापूर 22 बदनापूर +} 49 पागंरी गोसावी   }

23 शेलगाव    }

24 दाभाडी +}
25 बावणे पागंरी +}
26 रोषनगाव    }
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12 बीड 12 बीड
1 बीड 1 बीड +} 3 गेवराई 29 तलवडा +}

2 पाली    } 30 रेवकी   }

3 नाळवडंी +} 31 उमापूर
4 पपळनेर +}
5 हाळस जवळा +} 32 मादळमोही +}
6 घाटसावली   } 33 चकलाबंा +}

34 कोळगाव   }
7 पेडगाव +}
8 राजरूी (न.) +} 4 माजलगाव 35 माजलगाव +}
9 कुल +} 36 गंगामसला +}

10 पारगावं िसरास   } 37 की ी आडगाव +}
38 तालखेड +}

11 माजंरसुंबा +} 39 माजंरथ   }
12 लबा गणेश +}
13 नेकनुर +} 40 िन ुड +}
14 चारहाता +} 41 द ुड   }
15 येलं बघाट   }

5 अंबाजोगाई 42 अंबाजोगाई +}
16 चौसाळा 43 लोखंडी सावरगाव +}

44 पाटोदा (म.) +}
2 पाटोदा 17 पाटोदा +} 45 रिड   }

18 दासखेड   }
46 घाटनादुंर +}

19 थेरला +} 47 बद पूर +}
20 अमळनेर +} 48 उजनी   }
21 कुसालंब   }

6 िश रकासार 49 िश र
3 गेवराई 22 गेवराई +}

23 ध डराई +} 50 िततंरवणी
24 मतेगाव   }

51 रायमोह
25 जातेगाव +}
26 पाचेगाव +} 52 हनाथ येलाबं
27 िसरसदेवी +}
28 पडाल शगी  }
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12 बीड 12 बीड
6 िश रकासार 53 गोमाळवाडा 8 केज 70 हनुमंत पपरी +}

71 नादूंरघाट +}
54 खालापुरी 72 िवडा +}

73 म साजोग }
7 आ टी 55 आ टी +}

56 टाकळ शगी +} 9 परळी 74 परळी +}
57 आ टा ह.ना.   } 75 धम पूरी +}

76 िसरसाळा +}
58 कडा 77 नागापूर +}

78 पपळगाव गाडे +}
59 धामणगाव +} 79 मोहा   }
60 दैठाण   }

10 धा र 80 धा र +}
61 दौला वडगाव +} 81 मोहखेड +}
62 धानोरा +} 82 तेलगाव +}
63 दडेगाव   } 83 अंजनधाव   }

64 पपळा 11 वडवणी 84 कवडगाव +}
85 वडवणी +}

8 केज 65 केज +} 86 चचवण   }
66 युसूफ वडगाव +}
67 बनसारोळा +}
68 होळ +}
69 चचोली माळी   }
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13 उ मानाबाद 13 उ मानाबाद
1 उ मानाबाद 1 उ मानाबाद (श.) +} 3 पराडंा 19 अनाळा +}

2 उ मानाबाद ( ा.) +} 20 सोनारी   }
3 बबळी +}
4 केशेगाव +} 4 भमु 21 अंभी
5 पाडोळी   }

22 माणके र
6 तेर +}
7 ढोकी +} 23 भमु
8 जागजी   }

24 वालवड
2 तळूजापूर 9 तळुजापूर +}

10 सलगरा +} 25 ईट
11 सावरगाव   }

5 वाशी 26 वाशी +}
12 मंग ळ +} 27 तेरखेडा   }
13 ईटकळ +}
14 जळकोट +} 28 पारगाव
15 नळदुग    }

6 कळंब 29 कळंब
3 पराडंा 16 पराडंा +}

17 आसू   } 30 ईटकूर

18 जवळा 31 येरमाळा
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13 उ मानाबाद 14 परभणी
6 कळंब 32 मोहा 4 पाथरी 19 पाथरी +}

20 बाभळगाव   }
33 िशराढोण +}
34 गो वदपूर   } 21 हादगाव (ब.ु) +}

22 कासापूरी   }
7 उमरगा 35 उमरगा +}

36 डा ळब +} 5 मानवत 23 मानवत
37 नारंगवाडी +}
38 मळुज +} 24 केकरजवळा +}
39 मु म   } 25 को हा +}

26 ताडबोरगाव  +}
8 लोहारा 40 लोहारा +} 27 रामपूरी बु    }

41 माकणी +}
42 जेवळी   } 6 जतूर 28 जतूर +}

29 सागंवी ( हा.) +}
14 परभणी 30 आडगाव (ब.ु) +}
1 परभणी 1 परभणी ( ा.) +} 31 बोरी    }

2 परभणी ( श.) +}
3 पेडगाव +} 32 बामणी (ब.ु) +}
4 जाबं +} 33 चारठाणा +}
5 झरी +} 34 दूधगाव +}
6 शगणापूर +} 35  वाघी धा.   }
7 दैठणा +}
8 पगळी +} 7 सेलू 36 सेलू +}
9 टाकळी कंुभकण   } 37 देऊळगाव घाट   }

2 गंगाखेड 10 गंगाखेड +} 38 वालूर +}
11 महातपूरी   } 39 कुपटा   }

12 माखणी 40 िचखलठाणा (ब.ु) +}
41 मोरेगाव   }

13 राणी सावरगाव +}
14 पपळदरी   }

3 सोनपेठ 15 सोनपेठ +}
16 आवलगाव +}
17 वडगाव +} 865
18  शेळगाव म.   }

एकूण अिधसुिचत मंडळ :
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अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका

1 लातुर 1 लातुर 1 लातुर 6 जळकोट

2 रेणापुर 7 देवणी

3 अहमदपूर 8 चाकूर

4 उदगीर 9 िनलंगा

5 औंसा 10 िश र अनंतपाळ

एकूण अिधसूिचत तालकेु : 10

तालुका तरीय अिधसुचना
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1 ठाणे 2 पालघर
1 मरुबाड 1 मरुबाड +} 1 वाडा 1 वाडा +}

2 धसाई +} 2 कोने +}
3 सरळगाव +} 3 कांचड +}
4 याहाडी +} 4 कूडूस  }
5 देहेरी +}
6 हासा +} 2 डहाणू 5 डहाणू +}
7 िशवले +} 6 म याण +}
8 टोकावडे  } 7 चचणी +}

8 कासा +}
2 शहापूर 9 शहापूर +} 9 सायवान  }

10 िक हवली +}
11 अटगाव +} 3 ज हार 10 ज हार
12 शेनावे   }

11 साखरशेत
13 वा शद +}
14 खड +} 4 िव मगड 12 िव मगड +}
15 डोलखाबं +} 13 तलवडा  }
16 गोठेघर +}
17 कसारा  } 5 मोखाडा 14 मोखाडा

15 खोडाळा

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक- नाचणी खरीप - 2021
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3 रायगड 3 रायगड
1 कजत 1 कजत +} 6 माणगाव 27 माणगाव +}

2 नेरळ +} 28 इंदापूर +}
3 कडाव +} 29 गोरेगाव +}
4 कशेळे +} 30 लोणेरे +}
5 कळंब  } 31 िनजामपूर   }

2 खालापूर 6 खोपोली +} 7 तळा 32 तळा +}
7 वावोशी +} 33 मेढा   }
8 चौक  }

8 रोहा 34 रोहा +}
3 सुधागड 9 पाली +} 35 चणेरे +}

10 जांभळूपाडा +} 36 कोलाड +}
11 नांदगाव / आतोणे +} 37 नागोठणे   }
12 पेहाडली   }

9 पोलादपूर 38 पोलादपूर +}
4 पेण 13 पेण +} 39 वाकण +}

14 कामाल +} 40 क ढवी   }
15 हमरापूर +}
16 वाशी +} 10 ीवधन 41 ीवधन +}
17 कासू   } 42 वळवटी +}

43 बोल  पंचतन   }
5 महाड 18 महाड +}

19 तडुील +} 11 हसळा 44 हसळा +}
20 करंजाडी +} 45 खामगाव   }
21 िशरगाव   }

22 िबरवाडी +}
23 खरवली +}
24 नाते +}
25 ग डाळे +}
26 मांघ न   }
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4 र नािगरी 4 र नािगरी
1 िचपळूण 1 िचपळूण +} 6 र नािगरी 32 र नािगरी +}

2 खड +} 33 खेडशी +}
3 मागता हाणे +} 34 पावस  }
4 रामपूर +}
5 वहाळ +} 35 जयगड +}
6 सावड +} 36 फणसोप +}
7 असुड +} 37 कोतवडे +}
8 कळकवणे +} 38 मालगूंड +}
9 िशरगाव  } 39 तरवळ +}

40 पाली  }
2 दापोली 10 दापोली

11 बुरोडी +} 7 संगमे र 41 कडवई +}
12 दाभोळ +} 42 माखजन +}
13 अंजल +} 43 मरुडव +}
14 वाकवली +} 44 फणसवणे +}
15 पालगड +} 45 आगवली +}
16 वळेवी  } 46 कोडगाव +}

47 देवडे +}
3 खेड 17 खेड +} 48 देव ख +}

18 िशरशी +} 49 तळुसनी +}
19 अंबवली +} 50 माभाळे +}
20 कुलवडंी +} 51 फंुगुस +}
21 भरणे +} 52 तेय   }
22 लवले +}
23 धामणंद  } 8 राजापूर 53 राजापूर +}

54 सौदळ +}
4 गुहागर 24 गुहागर +} 55 क डव ेत. सौदळ +}

25 तळवली +} 56 जैतापूर +}
26 पाटप हाळे +} 57 कंुभवडे +}
27 आबलोली +} 58 नाते +}
28 हेदवी  } 59 ओनी +}

60 पाचळ   }
5 मंडणगड 29 मंडणगड +}

30 हा ळ +} 9 लांजा 61 लांजा +}
31 दे हारे  } 62 भांबेड +}

63 पुनस +}
64 सातवली +}
65 िवलवडे   }
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5 सधुदुग 5 सधुदुग
1 देवगड 1 देवगड +} 4 दोडामाग 26 तळकट +}

2 िमटबाप +} 27 भेडशी +}
3 िशरगाव +} 28 कसई +}
4 पाडेळ +} 29 कोनाळ   }
5 पाटगाव +}
6 बापड +} 5 कणकवली 30 कणकवली +}
7 तळवडे +} 31 वाघाडे +}
8 फणसगाव   } 32 फ डा +}

33 तराळे +}
2 मालवण 9 मालवण +} 34 नांदगाव +}

10 अंबेरी +} 35 सांगवे +}
11 पदुर +} 36 कळसुली +}
12 आचरे +} 37 हंुबरट +}
13 मसूरे +} 38 खारेपाटण  }
14 ावण +}
15 पोईप +} 6 कुडाळ 39 कुडाळ +}
16 सुकळवाड +} 40 पगोली +}
17 कोळंब   } 41 वलवळ +}

42 कडवळ +}
43 कसाल +}

3 सावतंवाडी 18 सावतंवाडी +} 44 माणगाव +}
19 आजगाव +} 45 ओरोस बु ुक +}
20 अंबोली +} 46 गाठोस +}
21 बांदा +} 47 झाराप +}
22 मधुरा +} 48 मडगावं   }
23 माडखोल +}
24 े फळ +} 7 वभैववाडी 49 वभैववाडी +}
25 िनरवडे   } 50 येडगाव +}

51 भईुबावडा +}
52 कुसूर   }
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6 नािशक 6 नािशक
1 बागलाण 1 बागलाण +} 5 दडोरी 27 उमराळे +}

2 ा हणगाव +} 28 ननाशी +}
3 िवरगाव +} 29 रामशेज   }
4 डांगसौदाने +}
5 जायखेडा +} 30 कोश बे +}
6 ताहाराबाद +} 31 लखमापूर   }
7 मु हेर +}
8 मुंजवाड +} 6 इगतपूरी 32 इगतपूरी +}
9 िककवारी खु. +} 33 ताकेड (बु.)   }

10 टभे खालचे   }
34 घोटी +}

2 कळवण 11 अभोना +} 35 नांदगाव (बु.) +}
12 कनाशी +} 36 वाडीव हे +}
13 दळवट +} 37 धारगाव   }
14 मोकभणगी +}
15 नवीबेज  } 7 पेठ 38 पेठ +}

39 जोगमोडी +}
3 सुरगाणा 16 सुरगाणा +} 40 करंजाळी   }

17 बा हे +}
18 मनखेड +} 41 कोहोर
19 खोकरी   }

7 धुळे
20 बोरगाव +} 1 सा ी 1 ा हणवले +}
21 उंबरठाण   } 2 पपळनेर +}

3 कुडाशी +}
4 यंबके र 22 यंबके र +} 4 उमरपाटा +}

23 वळंूेजे +} 5 दहीवले   }
24 डहाळेवाडी    }

25 हरसूल +}
26 ठाणापाडा    }
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8 पुणे 8 पुणे
1 मळुशी 1 पौड +} 3 वे हे 23 वे हे +}

2 िपरंगुट +} 24 वझर +}
3 माले +} 25 आंबावणे +}
4 मठेु +} 26 पानशेत +}
5 घोटावडे +} 27 पासली   }
6 थेरगाव +}
7 कासरआंबोली +} 4 खेड 28 राजगू नगर +}
8 कोळवण +} 29 क हेरसर +}
9 माण +} 30 वाडा +}

10 सुस +} 31 कुडे (बु.) +}
11 पोमगाव +} 32 कडूस +}
12 दासवे +} 33 पाईट +}
13 सावरगाव } 34 चाकण +}

35 पपळगाव त.खेड +}
36 आळंदी +}

2 भोर 14 भोर +} 37 करंजिवहीरे +}
15 अंबावडे +} 38 वतेाळे   }
16 बारे ब.ु +}
17 संगमनेर +} 5 आंबेगाव 39 घोडेगाव +}
18 िनघूडघर +} 40 आंबेगाव +}
19 नसरापूर +} 41 कळंब +}
20 वळूे +} 42 िनरगुडसर +}
21 िककवी +} 43 पारगाव +}
22 हणस   } 44 मंचर   }
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9 सातारा 10 को हापूर
1 जावळी (मेढा) 1 जावळी (मेढा) +} 4 गगनबावडा 20 गगनबावडा +}

2 आनेवाडी +} 21 साळवण   }
3 कुडाळ +}
4 बामणोली +} 5 करवीर 22 कसबा बावडा +}
5 केळघर +} 23 िनगव े(बु.) +}
6 करहर  } 24 मडु शगी +}

25 सांग ळ +}
2 पाटण 7 पाटण +} 26 िशरोळी दुमाळा +}

8 हावशी +} 27 बीड +}
9 हेळवाक +} 28 बाल गे +}

10 मरळी +} 29 हळदी +}
11 मोरगीरी +} 30 इ पुल +}
12 ढेबेवाडी +} 31 कणेरी   }
13 चाफळ +}
14 तारळे +} 6 कागल 32 कागल +}
15 म हारपेठ +} 33 िस दनेल +}
16 तळमावळे +} 34 केनवडे +}
17 कुठरे +} 35 कापशी +}
18 येराड +} 36 खडकेवाड +}
19 आवड +} 37 मरुगूड +}
20 मा ल हवलेी   } 38 बी ी   }

3 महाबळे र 21 तापोळा +} 7 गड ह लज 39 गड ह लज +}
22 लामज   } 40 कडगाव +}

41 दंुडगे +}
10 को हापूर 42 हलकण +}
1 प हाळा 1 प हाळा +} 43 कसबानूल +}

2 वाडी र नागीरी +} 44 महागाव +}
3 कोडोली +} 45 नेसरी   }
4 कळे +}
5 पडळ +} 8 भदूरगड 46 गारगोटी +}
6 बाजार भोगाव +} 47 पपळगाव +}
7 कोतोली  } 48 कुर +}

49 कडगाव +}
2 शाहूवाडी 8 भेडसगाव +} 50 करडवाडी   }

9 बांबवडे +}
10 करंजफेण +} 9 आजरा 51 आजरा +}
11 स ड +} 52 गवसे +}
12 मलकापूर +} 53 माली े +}
13 आंबा  } 54 उ ुर   }

3 राधानगरी 14 राधानगरी +} 10 चंदगड 55 चंदगड +}
15 सरवडे +} 56 नांगणवाडी +}
16 कसबा तराळे +} 57 माणगाव +}
17 आवळी (बु.) +} 58 कोवाड +}
18 राशीवडे +} 59 तकूवाडी +}
19 कसबा वाळवे   } 60 हेरे   }

366एकूण अिधसूिचत मंडळ : 
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1 नािशक 1 नािशक
1 मालेगाव 1 मालेगाव +} 4 देवळा 31 देवळा +}

2 दाभाडी +} 32 लोहनेर +}
3 सौदाने  } 33 उमराणे +}

34 खड  }
4 कौळाणे +}
5 सायणे (बु.) +} 5 नांदगाव 35 नांदगाव +}
6 िनमगाव +} 36 मनमाड +}
7 कळवाडी +} 37 िहसवळ (बु.) +}
8 जळगाव नबाइट  } 38 बाणगाव बु. +}

39 भाड   }
9 झोडगा +}

10 करंजग हाण +} 40 जातेगाव +}
11 वडनेर +} 41 वहेेळगाव +}
12 अजगं +} 42 यायड गरी   }
13 ड गराळे  }

6 सुरगणा 43 सुरगणा +}
2 बागलाण 14 बागलाण +} 44 बोरगाव +}

15 ा हणगाव +} 45 उंबरठाण +}
16 िवरगाव +} 46 बा हे +}
17 डांगसौदाने +} 47 मनखेड +}
18 िककवारी खु. +} 48 खोकरी   }
19 मुंजवाड   }

7 नािशक 49 नािशक +}
20 नामपूर +} 50 देवळाली +}
21 जायखेडा +} 51 शदे +}
22 ताहाराबाद +} 52 भागूर   }
23 मु हेर +}
24 टभे खालचे   } 53 मखमलाबाद +}

54 माडसांगवी   }
3 कळवण 25 कळवण +}

26 अभोणा +} 55 सातपूर +}
27 कनाशी +} 56 पाथड +}
28 दळवट +} 57 गीरनारे +}
29 मोकभणगी +} 58 मिहरावणी    }
30 नवीबेज   }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक- भुईमूग खरीप - 2021
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1 नािशक 1 नािशक
8 यंबके र 59 यंबके र +} 12 िनफाड 90 लासलगाव +}

60 वळंूेजे +} 91 देवगाव +}
61 हरसूल +} 92 नांदुर (म.) +}
62 डहाळेवाडी +} 93 वचरू  }
63 ठाणापाडा   }

13 िस र 94 िस र +}
9 दडोरी 64 दडोरी +} 95 वावी +}

65 मोहाडी +} 96 देवपूर +}
66 कसबेवणी +} 97 शहा +}
67 वरखेडा +} 98  वडांगळी +}
68 रामशेज   } 99 नायगाव +}

100 पांगरी बु.  }
69 उमराळे +}
70 ननाशी +} 101 पांडुल +}
71 कोश बे +} 102 दुबेरे +}
72 लखमापूर    } 103 नांदुर शगोटे +}

104 सोनांबे +}
10 ईगतपूरी 73 ईगतपूरी +} 105 ग दे  }

74 ताकेड (बा.)   }
14 येवला 106 येवला +}

75 घोटी +} 107 सावरगाव +}
76 नांदगाव (बु.) +} 108 पाटोदा +}
77 वाडीव हे +} 109 जळगाव (ने.) +}
78 धारगाव  } 110 अंगणगाव  }

11 पेठ 79 पेठ +} 111 अंदरसूल +}
80 जोगमोडी +} 112 नगरसूल +}
81 कोहोर +} 113 राजापूर   }
82 करंजाळी   }

15 चांदवड 114 चांदवड +}
12 िनफाड 83 िनफाड +} 115 वडनेर भैरव +}

84 चांदोरी +} 116 वडाळी भोई +}
85 सायखेडा   } 117 धोडांबे  }

86 पपळगाव (ब.) +} 118 िदघवद +}
87 ओझर +} 119 रायपूर +}
88 रानवड +} 120 दुगाव +}
89 पालखेड  } 121 शगवे  }
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2 धुळे 2 धुळे
1 धुळे 1 धुळे शहर +} 4 शदखेडा 30 शदखेडा +}

2 िश ड +} 31 िचमठाणे +}
3 बोरकंूड +} 32 शेवाळे    }
4 आव  }

33 खलाणे +}
5 सोनगीर +} 34 नरडाणे +}
6 नगाव (बु.) +} 35 बेटावद   }
7 फागणे +}
8 मुकटी  } 36 वष +}

37 द डाईचा   }
9 धुळे ( ा.) +}

10 कुसंूबा +} 38 िवखरण +}
11 नेर (म.) +} 39 िवरदेल   }
12 लामकाणी  }

3 नंदुरबार
2 सा ी 13 सा ी +} 1 नंदुरबार 1 नंदुरबार +}

14 कासारे +} 2 रनाळे +}
15 हसदी ( ा.)  } 3 मांडळ  }

16 दुसाने +} 4 ख डामाळी +}
17 िनजामपूर   } 5 कोरीत   }

18 ा हणवले +} 6 धानोरा +}
19 पपळनेर   } 7 आ टे   }

20 कुडाशी +} 2 नवापूर 8 नवापूर +}
21 उमरपाटा +} 9 नवागाव  }
22 दहीवले   }

10 खांडबारा +}
3 िशरपूर 23 िशरपूर +} 11 चचपाडा +}

24 बोराडी +} 12 िवसरवाडी  }
25 आथ +}
26 जवखेडे   }

27 होळनांथे +}
28 थाळनेर +}
29 सांगवी    } 
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3 नंदुरबार 4 जळगाव
3 शहादा 13 शहादा +} 5 रावरे 19 रावरे +}

14 मोहीदेत हा +} 20 खानापूर +}
15 हसावद +} 21 िखरोडा +}
16 ा हणपूरी  } 22 नभोरा (बु.)   }

17 सारंगखेडा +} 6 मु ताईनगर 23 मु ताईनगर +}
18 काशा   } 24 अंतुल +}

25 कु हा +}
19 वडाळी +} 26 घोडसगाव   }
20 आसलोद +}
21 मंदाणा +} 7 अमळनेर 27 अमळनेर +}
22 कळसाडी   } 28 िश ड +}

29 नगाव +}
4 अ ाणी 23 रोशमाल 30 पाटोदा   }

24 चलुवद 31 अमळगाव +}
32 मारवाड +}

25 खंुटामोडी +} 33 भरवस +}
26 तोरणमाळ  } 34 वावडे  }

5 अ कलकूवा 27 खापर 8 चोपडा 35 चोपडा +}
36 हातेड +}

28 मोरांबा 37 लासूर  }

4 जळगाव 38 अडावद +}
1 जळगाव 1 जळगाव +} 39 धानोरा ( .) +}

2 हसवड +} 40 गोरगावले +}
3 भोकर +} 41 चहाड  }
4 पपराळा   }

9 एरंडोल 42 एरंडोल +}
5 नािशराबाद +} 43 रगणगाव +}
6 आसोदा  } 44 कासोदा +}

45 उतराण (गृह)   }
2 भसुावळ 7 क हे +}

8 वरणगाव +} 10 धरणगाव 46 धरणगाव +}
9 पपळगाव (खु.)   } 47 साळवा +}

48 सोनवड +}
3 बोदवड 10 बोदवड +} 49 पपरी +}

11 नाडगाव +} 50 पाळधी +}
12 करंजी   } 51 चांदसर   }

4 यावल 13 यावल +}
14 भालोद +}
15 बामनोद   }

16 फैजपूर +}
17 साकली +}
18 िकनगाव   }
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4 जळगाव 5 अहमदनगर
11 पारोळा 52 पारोळा +} 2 पारनेर 7 पारनेर +}

53 बहादरपूर +} 8 भाळवणी +}
54 शेळवे  } 9 सूपा +}

10 वाडेग हाण +}
55 तामसवाडी +} 11 टाकळी ढोके र +}
56 चोरवड  } 12 पळशी  }

12 चाळीसगाव 57 चाळीसगाव +} 13 वडिझरे +}
58 खडकी +} 14 िनघोज   }
59 हातले   }

3 जामखेड 15 जामखेड +}
60 मेहुणबारे +} 16 अरणगाव +}
61 बहाळ   } 17 खड +}

18 ना ज +}
62 तळेगाव +} 19 नायगाव   }
63 िशरसगाव  }

4 शेवगाव 20 शेवगाव +}
13 जामनेर 64 जामनेर +} 21 भातकुडगाव +}

65 नेरी +} 22 ढोरजळगाव (श.े) +}
66 मालदाभाडी  } 23 एरंडगांव +}

24 बोधेगाव +}
67 पहूर +} 25 चापडगाव   }
68 शदुण +}
69 त डापूर  } 5 पाथड 26 पाथड +}

27 मािणकद डी +}
70 फ ेपूर +} 28 करंजी +}
71 वाकडी  } 29 िमरी +}

30 टाकळीमानूर +}
14 पाचोरा 72 पाचोरा +} 31 कोरडगाव   }

73 नागरदेवळा +}
74 गाळण  } 6 नेवासा 32 नेवासा (खु.) +}

33 नेवासा (बु.) +}
75 नांदरा +} 34 सलाबतपूर   }
76 कु हाड (बु.) +}

35 सोनई +}
77 वरखेडी (बु.) +} 36 घोडेगाव +}
78 पपळगाव  } 37 वडाळा भैरोबा +}

38 चांदा +}
15 भडगाव 79 कोळगाव +} 39 कुकाणा   }

80 कजगाव  }
7 राहूरी 40 राहूरी +}

5 अहमदनगर 41 सा ळ +}
1 नगर 1 जेऊर +} 42 तहाराबाद +}

2 कापूरवाडी +} 43 वांबोरी +}
3 चचोडी (पा.) +} 44 ा हणी +}
4 भगार +} 45 देवळाली +}
5 वाळकी +} 46 टाकळीिमयाँ  }
6 ई छ ीसी   }
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5 अहमदनगर 5 अहमदनगर
8 संगमनेर 47 संगमनेर +} 11 राहाता 70 राहाता +}

48 धांदरफळ (बु.)   } 71 लोणी +}
72 बाभळे र +}

49 घारगाव +} 73 िशड +}
50 डोळासणे +} 74 पुणतांबा  }
51 साकूर +}
52 पपरणे  } 12 ीरामपूर 75 ीरामपूर +}

76 बेलापूर +}
53 आ ी +} 77 टाकळीभान +}
54 िसबलापूर +} 78 उंदीरगाव  }
55 तळेगाव +}
56 सामनापूर  } 13 ीग दा 79 ीगोदा +}

80 पेडगाव +}
9 अकोले 57 अकोले +} 81 मांडवगण +}

58 समशेरपूर +} 82 कोळगाव +}
59 िवरगांव +} 83 बेलवडंी +}
60 राजूर +} 84 देवदैठण +}
61 साकीरवाडी +} 85 का टी +}
62 शडी  } 86 चभळा   }

63 कोतूळ +}
64 ा हणवाडा  }

10 कोपरगाव 65 कोपरगाव +}
66 रवदें +}
67 पोहेगाव +}
68 दहीगाव बोलका +}
69 सुरेगाव   }
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6 पुणे 6 पुणे
1 हवलेी 1 खेडिशवापूर +} 2 मुळशी 28 पौड +}

2 खडकवासला +} 29 िपरंगुट +}
3 कोथ ड +} 30 माले +}
4 चचवड +} 31 मुथे +}
5 क ढवा +} 32 घोटावडे +}
6 आंबेगाव बु +} 33 थेरगाव +}
7 धायरी +} 34 कोळवण +}
8 डोणजे +} 35 माण +}
9 खानापुर +} 36 सुस +}

10 क ढवधेावडे +} 37 पोमगाव +}
11 िशवणे +} 38 आंबवणे +}
12 िनगडी +} 39 सावरगाव +}
13 देहु   } 40 दासवे   }

14 कळस +} 3 भोर 41 भोर +}
15 भोसरी +} 42 आंबावडे +}
16 वाघोली +} 43 बारे बु. +}
17 मोशी +} 44 संगमनेर +}
18 लोणीकंद +} 45 िनघुडघर +}
19 खराडी   } 46 हणस   }

20 हडपसर +} 47 नसरापूर +}
21 उ ळीकांचन +} 48 वळूे +}
22 थेऊर +} 49 िककवी   }
23 उ ळीदेवाची +}
24 महंमदवाडी +} 4 मावळ 50 लोणावळा +}
25 फ़ुरसंुगी +} 51 काल +}
26 आ टापुर +} 52 खडकाळा +}
27 लोणीकाळभोर  } 53 तळेगाव (दा.) +}

54 काळे कॉलनी +}
55 िशवणे +}
56 वडगाव मावळ +}
57 कुसगाव +}
58 टाकव ेखु +}
59 टाकव ेबु +}
60 वडे र +}
61 परंदवाडी   }
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6 पुणे 6 पुणे
5 वे हा 62 वे हा +} 8 िश र 90 तळेगाव (ढ.) +}

63 वझर +} 91 कोरेगाव भीमा +}
64 आंबावणे +} 92 हावरा +}
65 पानशेत +} 93 वडगाव रासाई  }
66 पासली  }

9 बारामती 94 बारामती +}
6 खेड 67 राजगु नगर +} 95 उंडावडी (केपी.) +}

68 क हेरसर +} 96 मालेगाव +}
69 वाडा +} 97 पणदरे +}
70 कूडे (बु.) +} 98 वडगाव (िन.) +}
71 करंजिवहीरे   } 99 सूपा +}

100 लोणी (भा.) +}
72 कडूस +} 101 मोरगाव +}
73 पाईट +} 102 काटेवाडी +}
74 वतेाळे  } 103 िशरसुफ़ळ +}

104 करंजपेुल  }
75 चाकण +}
76 पपळगाव तफ खेड +} 10 पुरंदर 105 सासवड +}
77 आळंदी   } 106 िभवडी +}

107 राजवेाडी +}
7 आंबेगाव 78 घोडेगाव +} 108 जेजूरी +}

79 आंबेगाव   } 109 कंूभार वळण +}
110 पर चे +}

80 कळंब +} 111 वा हा +}
81 मंचर +} 112 िशवरी  }
82 पारगाव +}
83 िनरगुडसर   }

8 िश र 84 िश र +}
85 रांजणगाव +}
86 टाकळी हाजी +}
87 मलठण +}
88 पाबळ +}
89 िनमोणे  }
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7 सोलापूर 7 सोलापूर
1 उ. सोलापूर 1 उ. सोलापूर +} 4 अ कलकोट 29 अ कलकोट +}

2 शेळगी +} 30 जेऊर +}
3 ती हे +} 31 तडवळ +}
4 वडाळा +} 32 करजगी +}
5 माड +} 33 नागणसूर   }
6 मजरेवाडी +}
7 बाळे +} 34 दुधनी +}
8 क डी +} 35 मदग   }
9 सेारेगाव  }

36 वाघदरी +}
2 द.सोलापूर 10 बोरामणी +} 37 चपळगाव +}

11 मु ती +} 38 िकणी   }
12 वळसंग   }

5 मोहोळ 39 मोहोळ +}
13 म ूप +} 40 नारखेड +}
14 वचरू +} 41 शेटफळ +}
15 नबग +} 42 पेनुर +}
16 होटगी +} 43 वाघोली +}
17 औरद   } 44 कामती (बु.) +}

45 सावळे र +}
3 बाश 18 बाश +} 46 टाकळी (सी.) +}

19 खांडवी +} 47 अनगर   }
20 आगलगाव +}
21 पांगरी +} 6 माळिशरस 48 माळिशरस +}
22 सैांदरे   } 49 ई लामपूर +}

50 अकलूज +}
23 पानगाव +} 51 लवगं +}
24 सुड +} 52 वळेापूर +}
25 वरैाग   } 53 नातेपूते +}

54 सदािशवनगर +}
26 नारी +} 55 खुडुस +}
27 उपळे (दु.) +} 56 फ डिशरस  }
28 गौडगाव   }
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8 सातारा 8 सातारा
1 सातारा 1 सातारा +} 4 कराड 37 सुपने +}

2 खेड +} 38 मसूर +}
3 वय +} 39 कवठे +}
4 क हेर    } 40 कोपरडे हवलेी +}

41 सैदापूर   }
5 श े +}
6 नागठाणे +} 42 शेणोली +}
7 आंबवडे   } 43 कोळे   }

8 दहीवड +} 44 उंडाळे +}
9 परळी   } 45 काले +}

46 मलकापूर   }
10 वडुथ +}
11 तासगाव +} 5 कोरेगाव 47 कोरेगाव +}
12 अप सगे  } 48 कूमठे +}

49 िशरंबे +}
2 जावळी (मेढा) 13 जावळी (मेढा) +} 50 रिहमतपूर +}

14 आनेवाडी  } 51 वाठारिकरोळी   }

15 कुडाळ 52 वाठार ( टे.) +}
53 पपोडे (बु.) +}

16 बामनोली +} 54 सातारा रोड +}
17 केळघर +} 55 िकनई  }
18 करहर  }

6 खटाव 56 खटाव +}
3 पाटण 19 पाटण +} 57 औध +}

20 हावशी +} 58 पूसेगाव +}
21 हेळवाक +} 59 बुध  }
22 मोरगीरी +}
23  येराड   } 60 वडूज +}

61 पूसेसावळी   }
24 मरळी +}
25 ढेबेवाडी +} 7 माण 62 दहीवडी +}
26 तळमावले +} 63 मलवडी +}
27 कुठरे  } 64 गांदवले (बु.) +}

65 कुकडवड +}
28 तारळे +} 66 हसवड +}
29 म हारपेठ +} 67 माड +}
30  चाफळ +} 68 िशगणापूर +}
31 आवड +} 69  वर मलवडी +}
32 मा ल हवलेी  } 70  आंधळी  }

4 कराड 33 कराड +} 8 खंडाळा 71 खंडाळा +}
34 उं ज +} 72 वठार (बु.) +}
35 इंदोली +} 73 िशरवळ +}
36  येळगाव   } 74 लोणंद  }
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8 सातारा 9 सांगली
9 वाई 75 पसरणी +} 4 वाळवा 32 कासेगाव +}

76 पाचवड +} 33 भात (तांदुळ)वाडी +}
77 धोम +} 34 िचकुरडे +}
78 वाई  } 35 ताकारी +}

36 बहे  }
79 भईूज +}
80 ओझरडे +} 5 तासगाव 37 तासगाव +}
81 सू र  } 38 िवसापूर +}

39 मांजड  }
9 सांगली
1 िमरज 1 िमरज +} 40 मणेराजूरी +}

2 मालगाव +} 41 सावळज +}
3 अरग +} 42 येळावी +}
4 बेळंकी +} 43 वायफळे  }
5 बेडग  }

6 पलुस 44 िभलवडी +}
6 कवलापूर +} 45 अंकलखोप +}
7 बुधगाव +} 46 पलुस +}
8 क. िड ज +} 47 कंूडल   }
9  भोसे +}

10 कवठे िपराण  } 7 कडेगाव 48 कडेगाव +}
49 शाळगाव +}

2 जत 11 जत +} 50 नेवरी +}
12 डफळापूर +} 51 वांगी +}
13 कंुभारी +} 52 चचणी   }
14 शेगाव  }

8 िशराळा 53 िशराळा +}
15 उमदी +} 54 मांगले +}
16 माड याळ +} 55 सागाव +}
17 मुचडंी +} 56 िशरसी   }
18 संख +}
19 ितक डी  } 57 चरण अराळा +}

58 कोक ड    }
3  खानापुर 20  खानापुर +}

21  करंजे +} 9 कवठे महांकाळ 59 कवठे महांकाळ
22  िवटा +}
23  लगरे +} 60 कुची +}
24  भाळवणी } 61 ढालगाव +}

62 दे सग +}
4 वाळवा 25 वाळवा +} 63 हगणगाव   }

26 आ टा +}
27 कोरेगाव  } 10 को हापूर

1 हातकणंगले 1 हातकणंगले +}
28 ई लामपूर +} 2 कबनूर +}
29 पेठ +} 3 हेल   }
30 कामेरी +}
31 कुरळूप  } 4 हूपरी +}

5 ई   }

6 वडगाव (पेठ) +}
7 वाठार त. वडगाव   }
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10 को हापूर 10 को हापूर
2 िशरोळ 8 िशरोळ +} 6 कागल 41 कापशी +}

9 नर सहवाडी +} 42 खडकेवाडा +}
10 नांदणी +} 43 मुरगुड +}
11 जय सगपूर  } 44 िब ी  }

12 िशरढोण +} 7 गड ह लज 45 गड ह लज +}
13 क दवाड +} 46 कडगाव +}
14 द वाड  } 47 दंुडगे   }

3 प हाळा 15 प हाळा +} 48 हलकण +}
16 वाडी र नािगरी +} 49 कसबानूल +}
17 कोडोली  } 50 महागाव +}

51 नेसरी  }
18 कळे +}
19 पडळ +} 8 भदुरगढ 52 गारगोटी +}
20 बाजार भोगाव +} 53 पपळगाव +}
21 कोतोली  } 54 कुर  }

4 शाहूवाडी 22 भेडसगाव +} 55 कडगाव +}
23 बांबवडे +} 56 करडवाडी  }
24 करंजफेण +}
25 स ड +} 9 आजरा 57 आजरा +}
26 आंबा +} 58 गवसे +}
27 मलकापूर  } 59 मािल े  }

5 करवीर 28 कसबा बावडा +} 60 उ रू
29 िनगव े(बु.) +}
30 मुड शगी   } 10 राधानगरी 61 राधानगरी +}

62 सरवडे +}
31 सांग ळ +} 63 कसबा तारळे +}
32 िशरोली दुमाळा +} 64 आवळी (बु.) +}
33 बीड +} 65 राशीवडे (बु.) +}
34 बाल गे  } 66 कसबा वाळवे   }

35 हळदी +} 11 चदंगड 67 चदंगड +}
36 इ पुल +} 68 नांगनवाडी +}
37 काणेरी  } 69 मानगाव +}

70 कोवाड   }
6 कागल 38 कागल +}

39 िस दनेल +} 71 तूकवाडी +}
40 केनवडे   } 72 हेरे    }
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11 बीड 11 बीड
1 बीड 1 बीड +} 2 माजलगाव 17 माजलगाव +}

2 पाली +} 18 गंगामसला +}
3 नाळवडंी +} 19 िक ी आडगाव +}
4 पपळनेर +} 20 तालखेड +}
5 हाळस जवळा +} 21 मांजरथ   }
6 पेडगाव +}
7 राजूरी (न.) +} 22 िन डु +}
8 कुल +} 23 द ुड   }
9 घाटसावली +}

10 पारगांव िसरास   } 3 अंबाजोगाई 24 अंबाजोगाई +}
25 लोखंडी सावरगाव +}

11 मांजरसुंबा +} 26 पाटोदा (म.) +}
12 लबा गणेश +} 27 रिड   }
13 नेकनूर +}
14 चौसाळा +} 28 घाटनांदुर +}
15 चारहाता +} 29 बद पूर +}
16 येलं बघाट   } 30 उजनी   }
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11 बीड 11 बीड
4 पाटोदा 31 पाटोदा +} 7  केज 55  केज +}

32 दासखेड +} 56  युसुफवडगाव +}
33 थेरला +} 57  बनसारोळा +}
34 अमळनेर +} 58 होळ +}
35 कुसालंब   } 59 हनुमंत पपरी +}

60 नांदूरघाट +}
5 िश र कासार 36 िश र कासार +} 61 िवडा +}

37 िततंरवणी +} 62 चचोली माळी +}
38 रायमोह +} 63 म साजोग   }
39 हनाथ येलांब +}
40 गोमाळवाडा +} 8 परळी 64 परळी +}
41 खालापुरी   } 65 धम पूरी   }

6 गेवराई 42 गेवराई +} 66 िसरसाळा +}
43 ध डराई +} 67 नागापूर +}
44 जातेगाव +} 68 पपळगाव गाढे +}
45 पाचगेाव +} 69 मोहा   }
46 िसरसदेवी +}
47 मतेगाव +} 9 धा र 70 धा र +}
48 पडाल शगी   } 71 मोहखेड +}

72 तेलगाव +}
49 तलवाडा +} 73 अंजनधाव   }
50 रेवकी +}
51 उमापूर +} 10 वडवणी 74 कवडगाव +}
52 मादळमोही +} 75 वडवणी +}
53 चकलांबा +} 76 चचवण   }
54 कोळगाव   }
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12 वध 12 वध
1 आव 1 आव +} 3 आ टी 10 आ टी +}

2 वाढोणा +} 11 तळेगाव +}
3 खरंगणा +} 12 साहूर   }
4 रोहणा +}
5 िव ळ   }

2 कारंजा 6 कारंजा +}
7 ठाणेगाव  }

8 सारवाडी +}
9 क मवार ( ा.)   }
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13 नागपूर 13 नागपूर
1 काटोल 1 काटोल +} 3 सावनेर 13 सावनेर +}

2 पारड सगा +} 14 पाटण सावगंी +}
3 येनवा   } 15 खापा +}

16 वडेगाव +}
4 मेटपांजरा +} 17 चचोली खापरखेडा   }
5 िरधोरा +}
6 क ढाळी   } 18 केळवद

2 नरखेड 7 नरखेड +} 4 कळमे र 19 कळमे र +}
8 मोवाड +} 20 धापेवाडा   }
9 सावरगाव   }

21 मोहपा +}
10 िभ णुर +} 22 तेल कामठी   }
11 जलालखेडा +}
12 मढला   }

848

अ. . िज हा अ. . तालुका

1 पुणे 1 जू र

एकूण अिधसूिचत मंडळ : 

िपक  - भुईमूग                                        तालुका तरीय अिधसुचना
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1 नािशक 1 नािशक
1  िस र 1  िस र +} 5 येवला 39 येवला +}

2 वावी +} 40 सावरगाव +}
3 नायगाव    } 41 पाटोदा +}

42 जळगाव (न.) +}
4  देवपरु +} 43 अंदरसूल +}
5  शहा +} 44 नगरसुल +}
6 पागंरी ब.ु +} 45 अंगणगाव +}
7  वडागंळी  } 46 राजापरू  }

8 पाडुंल +} 2 धुळे
9  डुबरेे +} 1 िशरपरू 1 िशरपरू +}

10  नादुंर शगोटे +} 2 बोराडी +}
11 ग दे +} 3 आथ +}
12 सोनाबंे   } 4 जवखेडे   }

2 िनफाड 13 िनफाड +} 5 थाळनेर +}
14  चादंोरी    } 6  होळनाथे +}

7 सागंवी   }
15  सायखेडा

2 धुळे 8 धुळे (शहर) +}
16  देवगाव +} 9 िश ड +}
17 नादुंरमधमे र +} 10 बोरकंूड +}
18 वचूर   } 11 आव +}

12 सोनगीर +}
19  लासलगाव +} 13 नगावं (ब.ु) +}
20  पपळगाव ब +} 14 फागणे +}
21 रानवड +} 15 मुकटी +}
22  ओझर +} 16 धुळे ( ा.) +}
23 पालखेड   } 17 कसूंबा +}

18 नेर (म.) +}
3 कळवण 24 कळवण +} 19 लामकानी   }

25 अभोणा +}
26 कानशी +} 3 सा ी 20 पपळनेर +}
27 दळवट +} 21 कुडाशी +}
28 मोकभणगी +} 22 दहीवले +}
29 नवीबजे  } 23 उमरपाटा +}

24 ा हणवले   }
4 दडोरी 30 दडोरी +}

31 मोहाडी +} 3 नंदुरबार
32 कसबवेणी +} 1 शहादा 1 शहादा +}
33 वरखेडा +} 2 मोहीदेत हा +}
34 उमराळे +} 3 हसावद +}
35 ननाशी +} 4 ा हणपरूी    }
36 कोिशबे +}
37 रामशेज +} 5 सारंगखेडा +}
38 लखमापरू  } 6 काशा   }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतगत मंडळ अिधसूचना

िपक- सोयाबीन खरीप - 2021
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3 नंदुरबार 4 जळगाव

1 शहादा 7 वडाळी +} 2 रावरे 7 रावरे +}
8 आसलोद +} 8 खानापरू +}
9 मंदाणा +} 9 िखरोदा +}

10 कळसाडी  } 10 नभोरा (ब.ु)   }

2 तळोदा 11 तळोदा +} 11 ऐनपरू +}
12 बोरद +} 12 िखड +}
13 तापपरू +} 13 सावदा  }
14 सोमावल   }

3 धरणगाव 14 धरणगाव +}
3 नंदुरबार 15 नंदूरबार  +} 15 साळवा +}

16 रनाळे  +} 16 सोनवद (ब.ु) +}
17 कोरीट  +} 17 प ी (खु.) +}
18 आ टे  +} 18 पाळधी (ब.ु) +}
19 धानोरा  +} 19 चादंसर   }
20 माडंळ    }

4 एरंडोल 20 एरंडोल +}
4 नवापरू 21 नवापरू  +} 21 रगणगाव +}

22 नवागाव    } 22 कासोदा +}
23 उतराण (गृह)   }

23 चचपाडा  +}
24 िवसरवाडी  +} 5 जामनेर 24 जामनेर +}
25 खाडंबारा  } 25 नेरी +}

26 मालदाभाडी +}
5 अ ाणी 26 रोषमाळ +} 27 पहूर +}

27 खंुटामोडी   } 28 शदुण +}
29 त डापरू +}

28 चुलवड +} 30 फ ेपरू +}
29 तोरणमाळ    } 31 वाकडी  }

6 अ कलकूवा 30 अ कलकूवा +} 6 यावल 32 यावल +}
31 खापर +} 33 भालोद +}
32 मोरंबा   } 34 बामणोद +}

35 फैजपरू +}
33 मौलागी +} 36 साकळी +}
34 डाब +} 37 िकनगाव    }
35 वडफळी   }

7 बोदवड 38 बोदवड +}
4 जळगाव 39 नाडगावं +}
1 जळगाव 1 जळगाव +} 40 करंजी   }

2 हसावद +}
3 भोकर +} 8 भसुावळ 41 भसुावळ +}
4 प ाळा   } 42 कु हे ( . न.) +}

43 वरणगाव +}
5 निशराबाद +} 44 पपळगाव (ब.ु)   }
6 आसोदा  }



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- सोयाबीन खरीप - 2021

196

5 अहमदनगर 5 अहमदनगर
1 कोपरगाव 1 कोपरगाव 6 नगर 30   जेऊर +}

31 कापरुवाडी +}
2 रवदें 32 चचोडी पा. +}

33 भगार +}
3 पोहेगाव 34 वाळकी +}

35 ई छ ीसी +}
4 दिहगाव बोलका 36 नालेगाव +}

37 सावडेी +}
5 सुरेगाव 38 नागापरू +}

39 चास +}
2 राहाता 6 राहाता 40 केडगाव  }

7 लोणी +} 7 नेवासा 41 नेवासा (खु.) +}
8 बाभळे र   } 42 नेवासा (ब.ु) +}

43 सलाबतपरु +}
9 िशड +} 44 सोनई +}

10 पणुताबंा    } 45 घोडेगाव +}
46 वडाळा भरैोबा +}

3 ीरामपरू 11 ीरामपरू +} 47 चादंा +}
12 बलेापरू    } 48 कुकाणा    }

13 टाकळीभान +} 8 जामखेड 49 जामखेड +}
14 उंदीरगाव   } 50 अरणगावं    }

4 राहूरी 15 राहूरी +} 51 खड +}
16 सा ळ +} 52 ना ज +}
17 तहाराबाद +} 53 नायगाव    }
18 वाबंोरी +}
19 ा हणी  } 9 संगमनेर 54 संगमनेर +}

55 धादंरफळ (ब.ु) +}
20 देवळाली +} 56 घारगाव +}
21 टाकळीिमयाँ  } 57 डोळासणे +}

58 साकूर +}
5 अकोले 22 अकोले +} 59 पपरणे    }

23 समशेरपरू +}
24 वीरगावं  } 60 आ ी (ब.ु) +}

61 िसबलापरू +}
25 राजूर +} 62 तळेगाव +}
26 साकीरवाडी +} 63 समनापरू   }
27 शडी  }

28 कोतुळ +}
29 ा हणवाडा   }
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6 पुणे 7 सोलापूर
1 जु र 1 जु र +} 1 बाश 3 आगलगाव

2 राजूर +}
3 आपताळे +} 4 पागंरी
4 ओतूर +}
5 मढ   } 5 पानगाव

6 वडगाव आनंद +} 6 सुड
7 दगोरे +}
8 नारायणगाव +} 7 वरैाग
9 वे हा +}

10 िनमगाव सावा +} 8 नारी
11 ओझर +}
12 वडज  } 9 उपळे (दु.)

2 आंबगेाव 13 घोडेगाव +} 10 गौडगाव
14 आंबगेाव +}
15 कळंब +} 11 सैादंरे
16 मंचर +}
17 पारगाव +} 2   मोहोळ 12  नरखेड
18 िनरगुडसूर   }

13  सावळे र
7 सोलापूर
1 बाश 1 बाश 14 अनगर

2 खाडंवी
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8 सातारा 8 सातारा
1 सातारा 1 नागठाणे 2 कराड 14 उं ज

2 तासगाव 15 इंदोली

3 अप सगे 16 सुपने

4 सातारा 17 मसुर

5 खेड 18 कवठे

6 वय 19 कोपड हवलेी

7 क हेर 20 सैदापरू

8 श े 21 शेणोली

9 अंबवडे 22 कोळे

10 दहीवड 23 उंडाळे

11 परळी 24 काले

12 वडुथ 25 मलकापरू

2 कराड 13 कराड 26  येळगाव
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8 सातारा 9 सागंली
3 कोरेगावं 27 रिहमतपरू 1 िमरज 6 कवलापरू +}

28 िशरंबे 7  भोसे  }
29 वाठरिकरोली
30 िक हेई 8 बधुगाव
31 कोरेगाव 9 सागंली
32 कूमठे
33 सातारा रोड 10 क. िड ज +}
34 पपोडे (ब.ु) 11 कवठे िपराण  }
35 वाठार ( टे.)

2 वाळवा 12 कोरेगाव
4 पाटण 36 चाफळ 13 आ टा

37 तारळे
14 कासेगाव

38 म हारपेठ +} 15 पेठ
39 मा ल हवलेी   } 16  ई लामपरू

5 खटाव 40 खटाव 17 तादुंळवाडी
41 औंध 18 िचकूड
42 पसुेगावं
43 बु द 19  कामेरी +}
44 वडूज 20 कुरळूप   }
45 पसुेसावली
46 मायणी 21 ताकारी
47 िनमसोड 22 बहे
48 कातरखटाव 23 वाळवा
49  कलेठोण

3 तासगाव 24 तासगाव
6 वाई 50 पसरणी 25 िवसापरू

51 पाचवड 26 माजंड

52 धोम 27 मणेराजूरी
53 वाई 28 सावळज
54 भईुंज
55 ओझड 29 येळावी +}
56 सू र 30 वायफळे  }

9 सागंली 4 िशराळा 31 िशराळा
1 िमरज 1 िमरज 32 मागंले

2 मालगाव 33 सागावं
34 िशरसी

3 आरग +} 35 चरण अराळा
4 बळंेकी +} 36 कोक ड
5 बडेग  }
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9 सागंली 10 को हापूर
5 खानापरू 37 खानापरू 4 कागल 21 कागल +}

38 करंजे 22 िस दनेल +}
39 िवटा 23 केनवडे +}
40 लगरे 24 िब ी   }
41 भाळवणी

25 कापशी +}
6 पलुस 42 िभलवडी 26 खडकेवाडा +}

43 अंकलखोप 27 मुरगुड   }
44 पलूस
45 कंूडल 5 गड ह लज 28 गड ह लज +}

29 कडगाव +}
7 कडेगाव 46 कडेगाव 30 दंुडगे   }

47 शाळगाव
48 नेवरी 31 हलकण +}
49 वागंी 32 कसबानुल +}
50 चचणी 33 महागाव +}

34 नेसरी   }
8 कवठे महाकंाळ 51 कवठे महाकंाळ +}

52 कुची +} 6 चंदगड 35 चंदगड +}
53 ढालगावं +} 36 नागनवाडी +}
54 दे शग +} 37 माणगाव +}
55 हगणगावं   } 38 कोवाड   }

10 को हापूर 7 िशरोळ 39 िशरोळ +}
1 हातकणगले 1 हातकणगले +} 40 नर सहवाडी +}

2 कबनूर +}
3 हेल  } 41 नादंणी +}

42 जय सगपरू   }
4 हुपरी +}
5 ई   } 43 िशरठोण +}

44 कु ं दवाड +}
6 वडगाव (पेठ) +} 45 द वाड   }
7 वाठार त. वडगावं    }

8 भदुरगड 46 गारगोटी +}
2 प हाळा 8 प हाळा +} 47 पपळगाव +}

9 वाडी - र नािगरी +} 48 कुर +}
10 कोडोली   } 49 कडगाव +}

50 करडवाडी   }
3 करवीर 11 कसबा बावडा +}

12 िनगव े(ब.ु) +} 9 आजरा 51 आजरा +}
13 मुड शगी +} 52 गवसे +}
14 सागं ळ +} 53 माली े +}
15 िशरोली दुमाला +} 54 उ रु   }
16 बीड +}
17 बाल गे   }

18 हळदी +}
19 इ पलु +}
20 कणेरी   }
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11  औरंगाबाद 11  औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 काचंनवाडी +} 6 िस ोड 36 अ जठा +}

2 चौका +} 37 गोळेगाव +}
3 व डकाजी +} 38 िशवणा   }
4 िच े पपळगावं +}
5 करमाड  +} 39 आमठाणा  +}
6 िचकलठाणा +} 40 अंभई  +}
7 लाडसावगंी  +} 41 उंडणगाव    }
8  उ मानपरुा +}
9  भाव सगपरुा +} 7 पैठण 42 पैठण +}

10 कचनेर +} 43 पपळवाडी (पी) +}
11 पंढरपरू +} 44 ढोरकीन +}
12 िपसादेवी +} 45 िबडकीन +}
13 शेकटा   } 46 िनळजगाव    }

2 सोयगावं 14 सोयगावं +} 47 नादंर +}
15 सावळदबारा +} 48 आडूळ +}
16 बनोटी +} 49 पाचोड +}
17 जरंडी   } 50 लोहगाव +}

51 िवहामाडंवा +}
3 क ड 18 चचोली (िल.) +} 52 आपेगाव    }

19 करंजखेडा +}
20 हतनूर +} 8 गंगापरू 53 भडाळा +}
21 नागद   } 54 जामगाव   }

4 खुलताबाद 22 वे ळ +} 55 गंगापरु +}
23 सु तानपरू +} 56 माजंरी +}
24 बाजार सावगंी +} 57 िस.वाडगाव +}
25 खुलताबाद   } 58 हसुल +}

59 गाजगाव   }
5 फुलं ी 26 फुलं ी +}

27 िपरबावडा   } 60 शदुरवादा +}
61 तुक बाद +}

28 आळंद +} 62 वाळुज +}
29 वडोद बाजार +} 63 डोणगाव +}
30 बाबरा   } 64 आसेगाव   }

6 िस ोड 31 िस ोड +}
32 िन  लोड +}
33 भराडी +}
34 बोरगावं बाजार +}
35 पालोद   }
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12 जालना 12 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन +} 4 घनसावगंी 24 ितथपरुी +}

2 िसपोरा   } 25 कुभारं पपळगाव +}
26 अंतरवाली टभी   }

3 धावडा +}
4 अ वा   } 27 राजंणी +}

28 जाबं समथ    }
5 पपळगावं (रे)

5 मंठा 29 मंठा
6 हसनाबाद  +} 30 तळणी
7 राजूर  +} 31 ढोकसाळ
8 केदारखेड     } 32 पागंरी गोसावी

2 जा ाबाद 9 जा ाबाद +} 6 अंबड 33 अंबड +}
10 कुभारझरी    } 34 धनगर पपरी    }

11 माहोरा +} 35 जामखेड +}
12 टभणू   } 36 रोिहलागड    }

13 व ड (ब.ु) 37 वडीगो ी +}
38 ग दी +}

3 जालना 14 जालना ( ा.) +} 39 सुखापरुी  }
15  जालना शहर +}
16 वा ळु जहा गर   } 7 बदनापरू 40 बदनापरू +}

41 रोषणगाव +}
17 रामनगर +} 42 दाभाडी   }
18 िवरेगावं +}
19 पाचनवडगावं   } 43 शेलगाव +}

44 बावणेपागंरी    }
20 नेर +}
21 शेवली   } 8 परतूर 45 परतूर    +}

46 वाटूर      }
4 घनसावगंी 22 घनसावगंी +}

23 राणीउचगाव   } 47 ी टी

48 आ टी

49 सातोना (ब.ु)
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13 बीड 13 बीड
1 पाटोदा 1 पाटोदा 4 केज 27 हनुमंत पपरी

2 दासखेड 28 नादूंरघाट

3 थेरला 29 िवडा

4 अमळनेर 30 चचोली माळी

5 कुसालंब 31 म साजोग 

2 आ टी 6 आ टी +} 5 बीड 32 बीड +}
7 टाकळी शगी +} 33 पाली +}
8 कडा +} 34 नाळवडंी +}
9 आ टा ह.ना.  } 35 पपळनेर +}

36 हाळस जवळा +}
10 धामणगाव +} 37 पेडगाव +}
11 दौला वडगाव +} 38 घाटसावली +}
12 धानोरा +} 39 चारहाता   }
13 पपळा +}
14 दडेगाव +} 40 राजूरी (न.) +}
15 दैठाण   } 41 लबा गणेश +}

42 कुल +}
3 अंबाजोगाई 16 अंबाजोगाई 43 पारगावं िसरास  }

17 लाखंडी सावरगाव 44 चौसाळा +}
45 माजंरसुंबा   }

18 पाटोदा (म.)
46  नेकनुर +}

19 घाटनादूंर 47 येलं बघाट   }

20 बद परू 6 माजलगाव 48 माजलगाव

21 रिड 49 गंगामसला

22 उजनी 50 िकटटी अडगाव

4 केज 23 केज 51 तालखेड

24 यूसूफ वडगाव 52 िद ुड

25 बनसारोळा 53 िन डु

26 होळ 54 माजंरथ
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13 बीड 13 बीड
7 परळी 55 परळी 10 गेवराई 68 गेवराई +}

69 ध डराई +}
56 धम परूी 70 जातेगाव +}

71 पाचेगाव +}
57 िसरसाळा 72 िसरसदेवी +}

73 मतेगाव +}
58 नागापरू 74 पडाल शगी   }

59 पपळगाव गाढे 75 तलवाडा +}
76 रेवकी +}

60 मोहा 77 उमापरू +}
78 मादळमोही +}

8 धा र 61 धा र +} 79 चकलंबा +}
62 अंजनधाव   } 80 कोळगाव   }

63 मोहखेड +} 11  िश रकासार 81  िश रकासार +}
64 तेलगावं   } 82  िततरवणी +}

83  रायमोह +}

9 वडवणी 65 कवडगांव 84 हनाथ येलाबं +}
85 गोमाळवाडा +}

66 वडवणी 86 खालापरुी   }

67 चचवण
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14 लातूर 14 लातूर
1 लातूर 1 लातूर 5 िनलगंा 29 िनलगंा

2 बाभळूगावं 30 पान चचोली
3 हरंगुळ (ब.ु) 31 अबलुगा
4 कासारखेडा 32 िनटूर
5 मु ड 33 कासारिशरशी
6 तादूंळजा 34 मदनसूरी
7 चचोली (ब.ु) 35 औरादशहाजनी
8 गातेगाव 36 कासरबालकंुदा
9 क  हेरी 37 भतुमुगळी

38 हलगरा
2 रेणापरू 10 रेणापरू

11 पानगावं 6 िश र अनंतपाळ 39 िश र अनंतपाळ
40 साकोळ

12 पोहरेगाव 41 िहसामाबाद

13 कारेपरू 7 उदगीर 42 उदगीर
43 नागलगाव

14 पळशी 44 हेर
45 देवजन

3 औसा 15 औसा 46 वाढवणा
16 िकनी थोट 47 नळगीर
17 भादा 48 मोघा

49  त डार
18 मातोळा
19 बलेकंूड 8 जळकोट 50 जळकोट
20 िक ारी 51 घोणशी
21 लामजना
22 ऊजनी 9 देवणी 52 देवणी

4 अहमदपरू 23 अहमदपरू 53 बाेरोळ
24 खंडाळी 54 वलाडंी
25 िश रताजबदं
26 हाडोळती 10 चाकूर 55 चाकूर
27 िकनगावं
28 आंधोरी 56 नळेगाव



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक- सोयाबीन खरीप - 2021

206
14 लातूर 15 उ मानाबाद
10 चाकूर 57 वडवळ 4 भमू 22 माणके र

58 झरी (ब.ु)
59 शेळगाव 23 भमू
60 आ टा

24 वालवड
15 उ मानाबाद
1 उ मानाबाद 1 उ मानाबाद (श.) 25 ईट

2 उ मानाबाद ( ा.)
3 बबळी 5 वाशी 26 वाशी
4 केशगेाव
5 पाडोळी 27 तेरखेडा
6 तेर
7 ढोकी 28 पारगावं
8 जागजी

6 कळंब 29 कळंब
2 तुळजापरू 9 तुळजापरू

30 ईटकूर
10 सलगरा

31 येरमाळा
11 सावरगाव

32 मोहा
12 मंग ळ

33 िसरढोण
13 ईटकळ

34 गो वदपरू
14 जळकोट

7 उमरगा 35 उमरगा
15 नळदुग

36 डाळ ब
3 पराडंा 16 पराडंा

37 नारंगवाडी
17 आसु

38 मुळज
18  जवळा

39 मु म
19   अनाळा

8 लोहारा 40 लोहारा
20  सोनारी

41 माकणी
4 भमू 21 अंभी

42 जेवळी
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16 नांदेड 16 नांदेड
1 नादेंड 1 नादेंड (शहर) 6 नायगाव 27 नायगाव

2 वझीराबाद 28 नस

3 नादेंड ( ा.) 29 माजंरम

4 तु पा 30 बरबडा

5 िव णपूरूी 31 कंुटुर

6 वसरणी 32 धंुगराळा

7 लबगावं 7 मुखेड 33 मुखेड

8 तरोडा (ब.ु) 34 जाबं (ब.ु)

9 नळे र 35 जाहूर

10 वाजेगाव 36 चाडंोळा

2 अध परू 11 अध परू 37 मु माबाद

12 दाभड 38 बा हाळी

13 माळेगाव 39 येवती

3 मूदखेड 14 मूदखेड 40 अंबलुगा ब.ु

15 मुगट 8 कंधार 41 कंधार

16 बारड 42 फुलवल

4 िबलोली 17 िबलोली 43 पेठवडज

18 आदमपरू 44 बा ळ

19 लोहगावं 45 कु ळा

20 सगरोळी 46 उ माननगर

21 कंुडलवाडी 47 िद स ब.ु

22 रामतीथ 9 लोहा 48 लोहा

5 धम बाद 23 धम बाद 49 माळाकोळी

24 करखेली 50 सोनखेड

25 जारीकोट 51 शेवडी (बा.)

26 िसरजखोड
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16 नांदेड 16 नांदेड
9 लोहा 52 कलंबर 14 देगलूर 75 देगलूर

53 कापशी 76 खानापरू

54 सावरगाव नसरत 77 शहापरू

10 हदगाव 55 हदगाव 78 मरखेल

56 तामसा 79 मालेगावं (म.)

57 मनाठा 80 हानेगावं

58 पपळखेड 81 नरगळ ब.ु

59 तळणी 15 िकनवट 82 िकनवट

60 िनवघा (बा.) 83 बोधडी

61 आ टी 84 इ लापरू

62 बरडशवेाळा 85 जलधारा

11 िहमायतनगर 63 िहमायतनगर 86 िशवणी

64 जवळगाव 87 माडंवी

65 िशरसम (ब.ु) 88 दहेली

12 भोकर 66 भोकर 89 िसदगी मो. 

67 िकनी 90 उमरी बा.

68 मातुळ 16 माहूर 91 माहूर

69 मोघाळी 92 वाई (बा.)

70 भोसी 93 वानोळा

13 उमरी 71 उमरी 94 सदखेड

72 गोळेगावं

73 सधी

74 धानोरा ब.ु
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17 परभणी 17 परभणी
1 परभणी 1 परभणी ( ा.)  +} 4 पालम 21 बनवस

2 परभणी ( श.)  } 22 रावराजूर
23 पेठिशवणी

3 पेडगाव
4 जाबं 5 पाथरी 24 पाथरी
5 झरी 25 बाभळगावं

6 शगणापरू 26 हदगावं (ब.ु)
7 टाकळी कंुभकण 27 कासापरूी

8 दैठाणा 6 मानवत 28 मानवत
9 पगळी 29 केकरजवळा

2 गंगाखेड 10 गंगाखेड 30 को हा
11 महतपरूी 31  ताडबोरगाव  
12 माखणी 32 रामपरूी बु

13 राणीसावरगावं 7 जतूर 33 जतूर
14 पपळदरी 34 सागंवी ( हा.)

35 बामणी (ब.ु)
3 सोनपेठ 15 सोनपेठ 36 आडगाव (ब.ु)

37 बोरी
16 आवळगाव
17 वडगाव 38 चारठाणा
18  शेळगाव म. 39 दूधगाव 

40  वाघी धा.
4 पालम 19 पालम

20 चाटोरी
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17 परभणी 18 हगोली
8 पणु 41 पणु 5 बसमत 24 बसमत

42 कावलगाव 25 अंबा
26 हयातनगर

43 ताडकळस 27 िगरगावं
44 िलमला 28 हटटा
45 कातने र 29 टभणू
46 चुडावा 30 कु ं दा

9 सेलु 47 सेलु 19 बुलडाणा
48 देऊळगाव घाट 1 जळगावं 1 जळगावं
49 वालुर 2 आसलगावं
50 कुपटा 3 प . काळे

4 जामोद
51 िचखलठाणा (ब.ु) 5 वड शगी
52 मोरेगाव 

2 सं ामपरू 6 सं ामपरू
18 हगोली 7 पातुड
1 हगोली 1 हगोली 8 कवठळ

2 खंबाळा 9 सोनाळा
10 बावनबीर

3 नस
4 बासंबा 3 िचखली 11 िचखली
5 िद स कराळे
6 माळिहवरा 12 हातणी
7 िसरसम (ब.ु)

13 एकलारा
2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.)

14 अमडापरू
9 येहळेगाव 15 पेठ

10 जवळा (बा.) 16 उं ी
17 धोडप

11 साळणा
18 मेरा (खु.)

3 सेनगाव 12 सेनगाव 19 शेलगाव आटोळ

13 गोरेगाव 20 कोलारा
21 चादंई

14 आजेगावं
15 पान क हेरगावं 4 बलुडाणा 22 बलुडाणा

23 साखळी (ब.ु)
16 साखरा 24 पाडळी
17 हटटा 25 देऊळघाट

26 धाड
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी 27 हसला (ब.ु)

19 वाकोडी 28 रायपरू
20 नादंापरू

21 आ. बाळापरू

22 ड गरकडा
23 वारंगा फाटा
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19 बुलडाणा 19 बुलडाणा
5 देऊळगाव (रा.) 29 देऊळगाव (रा.) 10 मलकापरू 63 मलकापरू

30 मेहूणा (रा.) 64 धरणगावं
31 तुळजापरू 65 नरवले
32 देऊळगाव माळी 66 दाताळा
33 अंधेरा 67 जाभंळूधाबा

6 सदखेड राजा 34 सदखेड राजा 11 मोताळा 68 मोताळा
35 िकनगाव (रा.) 69 बोराखेडी
36 सोनोशी 70 शेलापरू (ब.ु)

71 िप ी गवळी
37 साखरखेड 72 पपळगावं देवी

73 धामणगाव बढे
38 दुसरबीड 74 रोिहनखेड
39 मलकापरू पागंरा
40 शदुजन 12 नादुंरा (ब.ु) 75 नादुंरा (ब.ु)

7 लोणार 41 लोणार 76 शबा

42 िटटवी 77 िनमगावं
43 िहरडव

78 वडनेर
44 सुलतानपरू

79 महालंुगी
45 बीबी
46 अंजनी (खु.) 80 चादुंर िब वा

8 खामगावं 47 खामगावं 13 मेहकर 81 मेहकर
48 आवार 82 िहवरा आ म
49 अटाळी 83 देऊळगाव माळी
50 काळेगाव 84 अंजनी (ब.ु)
51 िहवरखेड 85 डोनगाव
52 वझर 86 शेवगावं (दे.)
53 पपळगावं ( ा.) 87 लोणी गवळी
54 पारखेड 88 जानेफळ

89 नायगाव द परू
55 अडगावं 90 वरवडं
56 पळसी (ब.ु)
57 लाखणवाडा 20 अकोला

1 अकोट 1 अकोट
9 शेगावं 58 शेगावं 2 मुंडगाव

3 पणज
59 मणसगाव 4 चोहो ा

5 कुटासा
60 माटरगाव 6 आसेगांव बाजार

7 उमरा
61 जलबं 8 अकोलखेड

62 जवळा (ब.ु)
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20 अकोला 20 अकोला
2 ते हारा 9 ते हारा 7 अकोला 48 िशवणी

10 मालेगाव बाजार 49 पळशी (ब.ु)
11 िहवरखेड 50 सागंळूद
12 आडगाव (ब.ु) 51 कुरणखेड
13 पाथड 52 कौलखेड
14 पंचग हाण

21 वाशीम
3 बाळापरू 15 बाळापरू 1 िरसोड 1 िरसोड

16 पारस 2 कौठा (खू.)
17 याळा 3 भरजहाँगीर
18 वाडेगाव 4 मोप
19 उरळ 5 वाकद
20 नबा 6 िरठद
21 हात ण 7 गोवधन

8 केनवड
4 पातुर 22 पातूर

23 बाभळूगाव 2 मालेगावं 9 मालेगावं
10 करंजी

24 आलेगाव 11 िशरपरू
12 मेडशी

25 चा ी 13 मुंगळा
26 स ती 14 चाडंस

15 िक हीराजा
16 जऊळका

5 बा शटाकळी 27 बाश टाकळी
28 महान 3 मंगळूरपीर 17 मंगळूरपीर
29 राजंदा 18 सेलू बाजार
30 धाबा 19 पाड  ताड
31 पजर 20 आसेगाव
32 खेडा (ब.ु) 21 धानोरा (खु.)

22 पोटी
6 मुत जापरू 33 मुत जापरू 23 कवठळ

34 हातगाव
35 नबा 4 मानोरा 24 मानोरा
36 माना 25 उमरी (ब.ु)
37 सेलू बाजार 26 इंझोरी
38 लाखपरूी
39 क म 27 कुपटा
40 जामठी

28 शदुजना
7 अकोला 41 अकोला

42 घुसर 29 िगरोली
43 दहीहाडंा
44 कापशी 5 कारंजा 30 कारंजा
45 उगवा 31 पोहा
46 आगर 32 धनज (ब.ु)
47 बोरगाव मंजु 33 िहवरा लाहे
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21 वाशीम 22 अमरावती
5 कारंजा 34 उंबड  (बा.) 5 नादंगाव (ख.) 34 िशवणी

35 येवता 35 लोणी
36 खेड  (ब.ु) 36 माहूलीचोर
37 कामरगाव 37 दाभा

6 वािशम 38 वािशम 6 चादुंर रे वे 38 चादुंर रे वे
39 पाड  टाकमोर 39 आमला िव े र
40 पाड  आसरा 40 घुईखेड
41 क डाळा झाबंरे 41 पळसखेड
42 अन सग 42 सातेफळ
43 वारला
44 नागठाणा 7 धामणगावं  (रे व)े 43 धामणगावं (रे व)े
45 केकत उमरा 44 द ापरु
46 राजगाव 45 भातकुली

46 चचोली
22 अमरावती 47 तळेगाव (द.)
1 धारणी 1 धारणी 48 मंग ळ (द.)

2 धूळघाट 49 अंजनिशगी
3 हरीसाल
4 सावलीखेडा 8 ितवसा 50 ितवसा
5  सा ावाडी 51 वरखेड

52 मोझरी
2 िचखलदरा 6 िचखलदरा 53 व-हा

7 सेमाडोह 54 कू-हा
8 टभरूसोडा
9 चुण 9 मोश 55 मोश

10 गौलखेडा बाजार 56 नेर ( पगळाई)
11 हात 57 िशरखेड

58 धामणगावं
3 अमरावती 12 अमरावती 59 अंबाडा

13 वडाळी 60 िर दपरू
14 बडनेरा 61 िहवरखेड
15 वलगाव
16 नवसारी 10 व ड 62 व ड
17 िशराळा 63 बनेोडा
18 नादंगाव पेठ 64 लोणी
19 माहूली जहाँ 65 पसुला
20 डवरगाव 66 शदुजना घाट
21 अकोळी 67 राजूरबाजार
22 शेगाव 68 वाठोडा
23 राहातगाव

11 दय परू 69 दय परू
4 भातकूली 24 भातकुली 70 िथलोरी

25 आसरा 71 मंडल रामतीथ
26 नभा 72 ख ार
27 आ टी 73 दारापरू
28 पणु  नगर 74 वडनेर  गागयी
29 खोलापरू 75 सामदा

76 येवदा
5 नादंगाव (ख.) 30 नादंगाव (ख.)

31 धानोरा गूरव
32 पापळ
33 मंग ळ च हाळा
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22 अमरावती 23 यवतमाळ
12 अंजनगावं 77 िविहगावं 3 कळंब 18 मेटीखेडा

78 अंजनगावं (सु.) 19 जोडमोहा
20 सावरगाव

79 सातेगाव 21 पपळगाव (र.)
80 भंडारज

4 दार हा 22 दार हा
81 कापसू तळणी 23 बोरी (खु.)
82 कोकड 24 महागावं

25 लाडखेड
13 अचलपरू 83 अचलपरू 26 िचखली

84 परतवाडा 27 लोही
85 रासेगाव 28 मागंिक ही
86 असदपरू
87 प ोट 5 िद स 29 िद स
88 परसापरू 30 ितवरी

31 कलगावं
14 चादुंर बाजार 89 चादुंर बाजार 32 तुप टाकळी

90 बलेेारा 33 सगद
91 तळेगाव मोहना
92 आसेगाव 6 आण 34 आण
93 िशरजगाव कसबा 35 लोणबहेळ
94 करजगाव 36 अंजनखेड
95 ा हणवाडा 37 जवळा

38 बोरगावं
23 यवतमाळ 39 स. सावळी
1 यवतमाळ 1 यवतमाळ

2 कापराने 7 नेर 40 नेर
41 िशरजगावं

3 िहवरी 42 मोझर
4 अजूना 43 मािणकवाडा

44 वटफळी
5 येळाबारा 45 मालखेड
6 सावरगड
7 कोळंबी 8 पसुद 46 पसुद
8 अकोला (बा.) 47 व ड
9 लोहारा 48 शबाळ पपरी

10 मोहा 49 गोळ (खुद.)
50 बोरी खु.

2 बाभळुगाव 11 बाभळुगाव 51 जाबंबाजार
12 वनेी 52 ा हणगावं
13 घारफळ 53 खंडाळा
14 पहूर 54 बलेेारा( खु.)
15 सावर

9 उमरखेड 55 उमरखेड
3 कळंब 16 कळंब 56 मुळावा

17 कोठा 57 कुपटी
58 िवडूळ
59 िबटरगाव
60 दराटी
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23 यवतमाळ 23 यवतमाळ
9 उमरखेड 61 नगणरू 16 राळेगावं 104 राळेगावं

62 ढाणकी 105 झाडगाव
63 चातारी 106 वरध

107 वाढोणा (बा.)
10 महागाव 64 महागाव 108 धानोरा

65 फूलसावगंी 109 वडकी
66 कासोळा 110 िक ही (ज.)
67 मोरथ
68 गुंज 24 वध
69 िहवरा 1 आव 1 आव
70 काळी (दौ.) 2 खरागंणा

3 वाढोणा
11 वणी 71 वणी 4 रोहना

72 राजूर 5 िव ळ
73 भालर 6 वाठोडा
74 गणेशपरू
75 रासा 2 कारंजा 7 कारंजा
76 कायर 8 ठाणेगाव
77 शदोला 9 सारवाडी
78 िशरपरू 10 क हमवार ( ा.)
79 पनूवट

3 आ टी 11 आ टी
12 मारेगाव 80 मारेगाव 12 तळेगावं

81 माड 13 साहूर
82 वनोजा
83 कंुभा 4 वध 14 वध
84 जळका (बोटोणी) 15 सेवा ाम

16 तळेगावं (टा.)
13 झरी जामणी 85 झरी जामणी 17 वायगावं

86 माथाजून 18 आंजी
87 िशबला 19 वायफळ
88 खडकडोह 20 सालोड (ही.)
89 मुकूटबन

5 सेलू 21 सेलू
14 केळापरू 90 पाढंरकवडा 22 केळझर

91 पहापळ 23 सदी
92 चालबड 24 हगणी
93 ं जा 25 झडशी
94 करंजी
95 पाटणबोरी 6 देवळी 26 देवळी
96 केळापरू 27 अदोरी

28 िगरोली
15 घाटंजी 97 घाटंजी 29 पलूगाव

98 पारवा 30 िवजय गोपाल
99 कूल 31 भडी

100 साखरा
101 िशवणी 7 हगणघाट 32 हगणघाट
102 घोटी 33 वाघोली
103 िशरोळी 34 सावली
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24 वध 25 नागपूर
7 हगणघाट 35 अ ीपरू 5 काटोल 25 मेटपाजंरा

36 िसरजगाव 26 िरधोरा
37 कानगाव 27 क ढाळी
38 वडनेर
39 पोहणा 6 नरखेड 28 नरखेड

29 मोवाड
8 समु परू 40 समु परू 30 सावरगावं

41 िगरड 31 िभ णरु
42 माडंगाव 32 जलालखेडा
43 काढंळी 33 मढला

44 वायगाव (ग .) 7 सावनेर 34 सावनेर
45 नंदोरी 35 पाटणसावगंी
46 जाम 36 केळवद
47 कोरा 37 खापा

38 वडेगावं
25 नागपूर
1  नागपुर 1  पाड 39 चचोली खापरखेडा

2  खापरी रे वे 8 कळमे र 40 कळमे र
3  सोनेगावलोधी 41 धापेवाडा
4  बोरी
5  गोधणी 42 मोहपा
6  वाडी 43 तेलकामठी
7  हुडके र

9 उमरेड 44 उमरेड
2 कामठी 8 कामठी 45 हेवती

9 कोराडी 46 पाचगावं
47 बलेा

10 वडोदा 48 िसस
11 िदघोरी 49 मकरधोकडा

3 हगणा 12 हगणा 10 िभवापरू 50 िभवापरू
13 वानाड गरी 51 कारगाव

52 मालेवाडा
14 क होलीबारा 53 नादं
15 अडेगाव

11 कुही 54 कुही
16 गूमगाव 55 राजोला
17 टाकळघाट 56 िततूर

57 वलेतूर
4 पारिशवणी 18 पारिशवणी 58 माढंळ

19 नवगेावं खैरी 59 पचखेडी
20 क हान
21 आमडी 12 रामटेक 60 रामटेक

5 काटोल 22 काटोल 61 नगरधन
23 पारड सगा 62 मुसेवाडी
24 येनवा 63 देवलापार
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25 नागपूर 27 चं पूर
13 मौदा 64 मौदा 4 पोभणू 7 पोभणू

65 धानला
66 खात 5 वरोरा 8 वरोरा
67 कोदामढी 9 माढंळी
68 िनमखेडा 10 िचखली
69 चाचेर

11 टभडु
26 भंडारा 12 खाबंाडा
1 भंडारा 1 भंडारा +} 13 शेगाव

2 बलेा +}
3 शहापरू +} 6 भ ावती 14 भ ावती
4 धारगाव +} 15 घोडपेठ
5 खमारी +} 16 चंदनखेडा
6 पहेला +} 17 मुधोली
7  खोकराला   } 18 मागंली रै

19 नंदोरी
2 मोहाडी 8 मोहाडी +} 7 िचमूर 20 िचमूर

9 वरठी +} 21 मासळ (ब.ु)
10 आंधळगाव +} 22 खडसंगी
11 कां ी +} 23 नेरी
12 क हाळगाव +}
13 करडी +} 24 िभसी
14  पालोरा  } 25 जाभंळुघाट

26 शंकरपरू
3 पवनी 15 पवनी +}

16 आमगाव +} 8 राजूरा 27 राजूरा
17 आसगाव +}
18 अडयाळ +} 28 िव र ( टे.)
19 क ढा +}
20 चचाळा +} 9 कोरपणा 29 गडचादूंर
21  सावरला  }

30 कोरपणा
4 लाखंदुर 22 लाखंदुर

23 िवरली (ब.ु) 10 िजवती 31 िजवती
24 बार हा 32 पाटण
25 मासळ
26  भागडा 11  मुल 33  मुल +}

34 िचखली +}
27 चं पूर 35  बबाळ   }
1  चं पुर 1  चं परु

12  महपरुी 36  हपरुी +}
2  घु गस 37  चैागाण +}

38  अ. नवरगाव +}
3  पाडोळी 39  गोगलवाडी +}

40  मढकी   }
2 ब ारपरू 4 ब ारपरू

13  सावली 41  सावली +}
3 ग ड पपरी 5 ग ड पपरी 42  पा ी +}

43  यहाड खु   }
6 धाबा
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27 चं पूर 28 गडिचरोली
14  नागभीड 44  नागभीड +} 1 मुलचेरा 1 मुलचेरा

45  िमडाळा +}
46  तळोधी बाळापरु   } 2 लगाम माळ

2  िसर चा 3  बामणी
1470

अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका
1  नािशक 1  चादंवड 6  सोलापुर 1  उ र सोलापरु

2  नािशक 2  दि ण सोलापरु

3  बागलाण 3  अ कलकोट

2  धुळे 1 शदखेडा 7  सातारा 1 जावळीमेढा

3 जळगाव 1  अमळनेर 8  औरंगाबाद 1  वजैापरु

2  मु ताईनगर 9  गडिचरोली 1  अहेरी

4  अहमदनगर 1  पाथड

5  पुणे 1  इंदापरु

2  खेड

3 बारामती 

4 मावळ
17

िपक-सोयाबीन                                         तालुका तरीय अिधसुचना                                खरीप - 2021

 एकुण अिधसुिचत मंडळ :

एकूण अिधसूिचत  तालुके : 
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1 धुळे 2 जळगाव
1 िशरपरू 1 िशरपरू +} 5 रावरे 20 रावरे +}

2 बोराडी +} 21 खानापरू +}
3 आथ +} 22 िखरोदा +}
4 जवखेडे  } 23 नभोरा (ब.ु) +}

24 िखड +}
5 होळनाथे +} 25 ऐनपरू +}
6 थाळनेर +} 26 सावदा }
7 सांगवी  }

6 मु ताईनगर 27 मु ताईनगर +}
2 शदखेडा 8 शदखेडा +} 28 अंतुल +}

9 िचमठाणे +} 29 कु हा +}
10 शवेाळे +} 30 घोडसगाव  }
11 खलाणे  }

7 अमळनेर 31 अमळनेर +}
12 नरडाणे +} 32 िश ड +}
13 बटेावद +} 33 नगाव  }
14 वष  }

34 पात डा
15 द डाईचा +}
16 िवखरण +} 35 अमळगाव
17 िवरदेल  }

36 मारवाड
2 जळगाव
1 जळगाव 1 जळगाव +} 37 भरवस +}

2 हसावद +} 38 वावडे  }
3 भोकर +}
4 पपराळा +} 8 चोपडा 39 चोपडा +}
5 आसोदा  } 40 लासूर +}

41 अडावद +}
6 निसराबाद 42 धानोरा ( ा.)  }

2 भसुावळ 7 भसुावळ +} 43 हातेड
8 कु हे +}
9 वरणगाव +} 44 गोरगावले +}

10 पपळगाव (ख.) } 45 चहाड }

3 बोदवड 11 बोदवड +} 9 एरंडोल 46 एरंडोल +}
12 नाडगाव +} 47 रगणगाव }
13 करंजी  }

48 कासोदा +}
4 यावल 14 यावल +} 49 उतराण (गृह) }

15 भालोद +}
16 बामनोद +}
17 फैजपरू +}
18 साकळी +}
19 िकनगाव  }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना

िपक- तीळ खरीप - 2021
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2 जळगाव 2 जळगाव

10 धरणगाव 50 धरणगाव +} 13 जामनेर 71 पहूर
51 साळवा +}
52 सोनवद +} 72 शदुण +}
53 पपरी +} 73 त डापरू +}
54 पाळधी +} 74 फ पेरू +}
55 चांदसर  } 75 वाकडी  }

11 पारोळा 56 पारोळा +} 14 पाचोरा 76 पाचोरा +}
57 बहादरपरू +} 77 नगरदेवळा  }
58 शळेावे  }

78 गाळण
59 तामसवाडी +}
60 चोरवड  } 79 नांदरा

12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव +} 80 कु हाड (ब.ु) +}
62 खडकी +} 81 वरखेडी (ब.ु)  }
63 हातले +}
64 मेहूणबारे +} 82 पपळगाव
65 बहाळ +}
66 तळेगाव +} 15 भडगाव 83 भडगाव +}
67 िशरसगाव  } 84 आमदडे +}

85 कोळगाव +}
13 जामनेर 68 जामनेर 86 कजगाव  }

69 नेरी

70 मालदाभाडी

103एकूण अिधसूिचत मंडळ :
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1 नािशक 1 नािशक
1 कळवण 1 अभेाणा +} 4 दडोरी 21 दडोरी +}

2 कनाशी +} 22 मोहाडी +}
3 दळवट +} 23 कसबवेणी +}
4 मोकभणगी +} 24 वरखेडा +}
5 नवीबजे   } 25 रामशेज   }

2 सरुगाणा 6 सरुगाणा +} 5 ईगतपरूी 26 इगतपरूी +}
7 बा हे +} 27 ताकेड (ब.ु)    }
8 मनखेड +}
9 खोकरी   } 28 घोटी +}

29 नांदगांव (ब.ु) +}
10 बोरगाव +} 30 वाडीव हे +}
11 उंबरठाण   } 31 धारगाव   }

3 यंबके र 12 यंबके र +} 6 पेठ 32 पेठ +}
13 वळंूेजे +} 33 जोगमोडी  }
14 हरसलू +}
15 डहाळेवाडी +} 34 कोहोर +}
16 ठाणापाडा   } 35 करंजाळी  }

4 दडोरी 17 उमराळे +}
18 ननाशी +} 35
19 को शबे +}
20 लखमापरू   }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक- कारळे खरीप - 2021

एकूण अिधसूिचत मंडळ :
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1 नािशक 1 नािशक
1 मालेगावं 1 मालेगावं  +} 4 देवळा 31 देवळा  +}

2 दाभाडी  +} 32 लोहणेर  +}
3 स दाणे  +} 33 उमराणे  +}
4 कौळाने  +} 34 खड  }
5 िनमगाव  +}
6 सायने (ब.ु)  +} 5 नादंगावं 35 नादंगावं  +}
7 कळवाडी  +} 36 मनमाड  +}
8 झोडगा  +} 37 िहसवळ (ब.ु)  +}
9 करंजग हाण  +} 38 जातेगावं  +}

10 वडनेर  +} 39 वहेेळगाव  +}
11 जळगाव नबाइट  +} 40 बाणगाव ब.ु  +}
12 अजंग  +} 41 यायड गरी  +}
13 ड गराळे  } 42 भाड  }

2 बागलाण 14 बागलाण (सटाणा)  +} 6 नािशक 43 नािशक  +}
15 बा हणगावं  +} 44 देवळाली  +}
16 िवरगावं  +} 45 शदे  +}
17 डागंसौदाणे  +} 46 माडसागंवी  +}
18 नामपरू  +} 47 मखमलाबाद  +}
19 जायखेडा  +} 48 सातपरू  +}
20 ताहाराबाद  +} 49 पाथड  +}
21 मु हेर  +} 50 िगरणारे  +}
22 मुंजवाड  +} 51 मिहरावणी  +}
23 िककवारी खु.  +} 52 भागूर  }
24 टभे खालचे  }

7 यंबके र 53 यंबके र  +}
3 कळवण 25 कळवण  +} 54 वळंूेजे  +}

26 अभोणा  +} 55 डहाळेवाडी  +}
27 कनाशी  +} 56 ठाणापाडा  }
28 दळवट  +}
29 मोकभणगी  +}
30 नवीबजे  }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक - मुग खरीप - 2021
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1 नािशक 1 नािशक
8 दडोरी 57 दडोरी  +} 11 िस र 85 िस र  +}

58 मोहाडी  +} 86 वावी  +}
59 कसबवेनी  +} 87 देवपरू  +}
60 वरखेड  +} 88 शहा  +}
61 उमराळे  +} 89 पाडुंल  +}
62 ननाशी  +} 90 डुबरेे  +}
63 को शबे  +} 91 नादुंर ( शगोटे)  +}
64 रामशेज  +} 92 सोनाबंे  +}
65 लखमापरू  } 93 नायगाव  +}

94 ग दे  +}
9 िनफाड 66 िनफाड  +} 95 पागंरी ब.ु  +}

67 चादंोरी  +} 96  वडागंळी  }
68 सायखेडा  +}
69 पपळगावं (ब.)  +} 12 चादंवड 97 चादंवड  +}
70 ओझर  +} 98 वडनेर भैरव  +}
71 रानवड  +} 99 वडाळी (भो.)  +}
72 लासलगावं  +} 100 िदधवद  +}
73 देवगावं  +} 101 रायपरू  +}
74 नादुंर (म.)  +} 102 दुगाव  +}
75 पालखेड  +} 103 शगवे  +}
76 वचूर  } 104 धोडाबंे  }

10 येवला 77 येवला  +}
78 सावरगावं  +}
79 पाटोदा  +}
80 जळगावं (न.)  +}
81 अंदरसुल  +}
82 नगरसुल  +}
83 अंगणगाव  +}
84 राजापरू  }
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2 धुळे 3 नंदुरबार
1 िशरपरू 1 िशरपरू 3 शहादा 16 ा हणपरुी

2 बोराडी 17 सारंगखेडा

3 अथ  +} 18 काशा
4 जवखेडे  }

19 वडाळी
5 होळनाथे

20 असलोद  +}
6 थाळनेर 21 मंदाणा  }

7 सागंवी 22 कलसाडी

2 शदखेडा 8 शदखेडा 4 तळोदा 23 तळोदा  +}
24 बोरद  +}

9 िचमठाणा  +} 25 तापपरू  +}
10 शेवाळे  } 26 सोमावल (ब.ु)  }

11 खलाणे 5 अ कलकुवा 27 अ कलकुवा +}
12 नरडाणे 28 खापर  }
13 बटेावद
14 वष 4 जळगांव
15 द डाईचा 1 जळगावं 1 जळगावं  +}
16 िवखरण 2 हसावद  +}
17 िवरदेल 3 भोकर  +}

4 प ाळा  +}
3 नंदूरबार 5 निशराबाद  }
1 नंदूरबार 1 नंदुरबार  +}

2 ख डामळी  +} 6 असोदा
3 कोरीट  }

2 भसुावळ 7 भसुावळ  +}
4 रनाळे  +} 8 कु हे  }
5 माडंळ  }

9 वरणगावं  +}
6 धानोरा 10 पपळगावं (खु.)  }
7 आ टे

3 बोदवड 11 बोदवड  +}
2 नवापरू 8 नवापरू  +} 12 नडगावं  +}

9 नवागावं  +} 13 करंजी  }
10 चचपाडा  }

4 यावल 14 यावल
11 खाडंबारा
12 िवसरवाडी 15 भालोद  +}

16 बामणोद  +}
3 शहादा 13 शहादा  +} 17 फैजपरू  +}

14 मोिहदे (त.)  } 18 साकळी  }

15 हसावद



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - मुग खरीप - 2021

225
4 जळगांव 4 जळगांव
4 यावल 19 िकनगावं 9 एरंडोल 49 उतराण गृह

5 रावरे 20 रावरे 10 धरणगावं 50 धरणगावं  +}
51 साळवा  +}

21 खानापरू  +} 52 सोनवद  }
22 िखरोदा  +}
23 नभोरा (ब.ु)  } 53 पपरी (ब.ु)  +}

54 पाळधी  +}
24 िखड  +} 55 चादंसर  }
25 ऐनपरू  +}
26 सावदा  } 11 पारोळा 56 पारोळा  +}

57 बहादरपरू  +}
6 मु ताईनगर 27 मु ताईनगर 58 शेळावे  }

28 अंतुल  +} 59 तामसवाडी  +}
29 कु-हा  +} 60 चोरवड  }
30 घोडसगावं  }

12 चाळीसगावं 61 चाळीसगावं  +}
7 अंमळनेर 31 अंमळनेर  +} 62 खडकी  +}

32 िश ड  +} 63 मेहूणबारे  +}
33 नगाव  } 64  हातले  }

34 पात डा 65 बहाळ  +}
66 तळेगावं  +}

35 अंमळगावं 67  िशरसगाव  }

36 मारवड 13 जामनेर 68 जामनेर  +}
69 नेरी  +}

37 भरवस  +} 70 पहुर  +}
38 वावडे  } 71  मालदाभाडी  }

8 चोपडा 39 चोपडा 72 शदुरण  +}
73 त डापरू  +}

40 हातेड 74 फ ेपरू  +}
75 वाकडी  }

41 लासूर
14 पाचोरा 76 पाचोरा  +}

42 अडावद  +} 77 नगरदेवळा  +}
43 धानोरा ( ा.)  } 78 गाळण  +}

79 पपळगावं  }
44 गोरगावले
45 चहाड 80 नां ा  +}

81 कु हाड (ब.ु)  +}
9 एरंडोल 46 एरंडोल  +} 82 वरखेडी (ब.ु)  }

47 रगणगावं  }
15 भडगावं 83 भडगावं  +}

48 कासोदा 84 आमदडे  +}
85 कोळगावं  +}
86 कजगावं  }
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5 अहमदनगर 5 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर  +} 6 शेवगावं 38 शेवगावं  +}

2 कापरूवाडी  } 39 भातकुडगावं  +}
40 ढोर जळगावं (शे.)  +}

3 चचोडी (पा.)  +} 41 एरंडगावं  +}
4 भगार  } 42 बोधेगावं  +}

43 चापडगावं  }
5 वाळकी  +}
6 ई छि सी  } 7 पाथड 44 पाथड  +}

45 मािनकद डी  }
7 नालेगावं  +}
8 सावडेी  +} 46 करंजी  +}
9 नागापरू  } 47 िमरी  +}

48 टाकळीमानुर  +}
10 चास  +} 49 कोरडगावं  }
11 केडगाव  }

8 संगमनेर 50 संगमनेर  +}
2 पारनेर 12 पारनेर  +} 51 धादंरफळ (ब.ु)  +}

13 भाळवणी  } 52 घारगावं  +}
53 डोळासणे  +}

14 सुपा  +} 54 साकुर  +}
15 वाडेग हाण  } 55 पपरणे  }

16 टाकळी (ढोके र)  +} 56 आ ी  +}
17 पळशी  } 57 िशबलापरु  +}

58 तळेगावं  +}
18 वडिझरे  +} 59 समनापरू  }
19 िनघोज  }

6 पुणे
3 ीग दा 20 ग दा  +} 1 िश र 1 िश र  +}

21 पेडगावं  +} 2 राजंणगावं गणपती  +}
22 माडंवगण  +} 3 िनमोणे  }
23 कोळगावं  +}
24 बलेवडंी  +} 4 टाकळीहाजी  +}
25 देवदैठण  +} 5 मलठण  }
26 का टी  +}
27 चभळा  } 6 पाबळ

4 कजत 28 राशीन  +} 7 तळेगाव (ढ.)  +}
29 भाबंोरा  +} 8 कोरेगावं िभमा  }
30 िमरजगावं  +}
31 क भळी  +} 9 हावरा
32 मािहजळगावं  }

10 वडगावं रसाई
5 जामखेड 33 जामखेड  +}

34 अरणगावं  +}
35 खड  +}
36 ना ज  +}
37 नायगावं  }
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7 सोलापूर 7 सोलापूर
1 द. सोलापरू 1 वळसंग  +} 3 अ लकोट 23 तडवळ  +}

2 मं ूप  +} 24 करजगी  }
3 वचूर  +}
4 नबग  +} 25 वागदरी  +}
5 होटगी  +} 26 चपळगाव  +}
6 औरद  } 27 िकणी  }

2 बाश 7 बाश  +} 4 माढा 28 माढा  +}
8 खाडंवी  +} 29 दारफळ  +}
9 आगळगाव  +} 30 रोपळे  +}

10 पागंरी  +} 31 हैसगाव  +}
11 पानगावं  +} 32 कुडवाडी  +}
12 सैादंरे  } 33 टेभणू  +}

34 राजंणी  +}
13 सुड  +} 35 मोड नब  +}
14 वरैाग  +} 36 लऊळ  +}
15 नारी  +} 37 िनमगाव टे  +}
16 उपळे (दु.)  +} 38 बबळे  }
17 गौडगावं  }

5 करमाळा 39 करमाळा  +}
3 अ लकोट 18 अ कलकोट 40 जेऊर  +}

41 उमरड  +}
19 जेऊर  +} 42 कोट  +}
20 दुधनी  +} 43 केम  +}
21 मदग  +} 44 अजुननगर  +}
22 नागणसूर  } 45 सालसे  +}

46 पागंरे  +}
47 जती  +}
48 पोथरे  }
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8 सातारा 8 सातारा
1 खटाव 1 खटाव  +} 3 खंडाळा 20 खंडाळा  +}

2 औध  +} 21 वाठार (ब.ू)  +}
3 पसुेगाव  +} 22 िशरवळ  +}
4 बधु  } 23 लोणंद  }

5 वडूज  +}
6 पसुेसावली  +}
7 मायणी  +}
8 िनमसोड  +}
9 कातरखटाव  +}

10  कलेठोण  }

2 माण 11 दहीवडी  +}
12 मलवडी  +}
13 ग दवले  +}
14 कुकुडवाड  +}
15 हसवड  +}
16 माड  +}
17 शगणापरू  +}
18  वर मलवडी  +}
19  आंधळी  }
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9 सागंली 9 सागंली
1 िमरज 1 मालगावं  +} 4 कडेगावं 23 कडेगावं  +}

2 आरग  +} 24 शालगावं  +}
3 िमरज  +} 25 नेवरी  +}
4 बळंेकी  +} 26 वागंी  +}
5 बडेग  +} 27 चचणी  }
6  भोसे  +}
7 बधुगाव  +} 5 कवठे महाकंाळ 28 कवठे महाकंाळ  +}
8 कवलापरू      } 29 कूची  +}

30 देश ग  +}
2 जत 9 जत  +} 31 हगणगाव  +}

10 डफळापरू  +} 32 ढालगाव  }
11 कंुभारी  +}
12 शेगावं  +} 6 तासगाव 33 तासगाव  +}
13 उमदी  +} 34 मणे राजूरी  +}
14 माड याळ  +} 35 सावळज  +}
15 मुचंडी  +} 36 माजंड  +}
16 संख  +} 37 िवसापरू  +}
17 ितक डी  } 38 येळावी  +}

39 वायफळे  }
3 खानापरू 18 खानापरू  +}

19 करंजे  +}
20 िवटा  +}
21 लगरे  +}
22 भाळवणी  }
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10 औरंगाबाद 10 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 काचंनवाडी  +} 3 गंगापरू 26 गंगापरू  +}

2 चौका  +} 27 भेडाळंा  +}
3 व डकाजी  +} 28 जामगाव  }
4 िच े पपळगावं  +}
5 करमाड  +} 29 माजंरी
6 िचकलठाणा  +}
7 लाडसागंवी  +} 30 वाळूज
8  उ मानपरुा  +}
9  भाव सगपरुा  +} 31 तुक बाद  +}

10 कचनेर  +} 32  शदुरवादा  +}
11 पंढरपरू  +} 33 आसेगाव  }
12 िपसादेवी  +}
13 शेकटा  } 34 हसूल  +}

35 डोणगावं  +}
2 पैठण 14 पैठण  +} 36 िस दनाथ वडगाव  +}

15 िबडिकन  } 37 गाजगाव  }

16  लोहगाव  +} 4 वजैापरू 38 वजैापरू  +}
17 बालानगर  +} 39 खंडाळा  +}
18 पपळवाडी िपराची  +} 40 बोरसर  +}
19 पाचोड  +} 41 गारज  +}
20  ढोरकीन  +} 42 लासूरगावं  +}
21 िनळजगाव  } 43 घायगाव  +}

44 जानेफळ  }
22 िवहामाडंवा  +}
23 नादुंर  +}
24 आपेगाव  }

25  आडुळ
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10 औरंगाबाद 10 औरंगाबाद
4 वजैापरू 45 लोणी खुद  +} 7 िस ोड 64 िस ोड  +}

46 िशवरु  +} 65 िन ोड  +}
47 नागमठाण  +} 66 भराडी  +}
48 महालगाव  +} 67 बोरगावं बाजार  +}
49 बाबतरा  } 68 पालोद  }

5 क ड 50 चापनेर  +} 69 अं जठा  +}
51 िचकलठाणा  +} 70 गोळेगावं  +}
52 देवगावं रंगारी  +} 71 आमठाणा  +}
53 िपशोर  +} 72 अंभई  +}
54 चचोली (िल.)  +} 73 िशवणा  +}
55 नाचनवले  +} 74 उंडणगाव  }
56 करंजखेडा  +}
57 क ड  +} 8 खुलताबाद 75 वे ळ  +}
58 हतनूर  +} 76 खुलताबाद  }
59 नागद  }

77 सुलतानपरू  +}
6 सोयगावं 60 सोयगावं  +} 78 सावगंी  }

61 सावळदबारा  +}
62 बानोटी  +}
63 जरंडी  }
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11 जालना 11 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन  +} 5 अंबड 27 अंबड

2 िसपोरा  }
28 धनगर पपरी

3 धावडा  +}
4 अ वा  +} 29 जामखेड  +}
5 पपळगावं (रे.)  +} 30 रोहीलागड  }
6 हसनाबाद  }

31 ग दी

7 राजूर  +} 32 वडीगो ी  +}
8 केदारखेड  } 33 सुखापरूी  }

2 जा ाबाद 9 जा ाबाद  +} 6 घनसागंवी 34 घनसावगी
10 माहोरा  }

35 राणीऊचेगावं
11 कंुभारझरी

36 तीथपरूी
12 टभणू

37 कुभारं पपळगावं  +}
13 व ड (ब.ु) 38 अंतरवाली टभी  }

3 जालना 14 जालना ( ा.)  +} 39 राजंणी  +}
15 जालना (श.)  } 40 जाबं समथ  }

16 वा ळु जहा गर 7 परतूर 41 परतूर  +}
42 वाटूर  }

17 नेर  +}
18 शेवली  } 43 ी टी

19 रामनगर 44 आ टी

20 िवरेगावं 45 सातोना (ब.ू)

21 पाचंन वडगावं 8 मंठा 46 मंठा

4 बदनापरू 22 बदनापरू 47 तळणी

23 शेलगावं 48 ढोकसाळ  +}
49 पागंरी गोसावी  }

24 दाभाडी  +}
25 बावने पागंरी  }

26 रोषणगावं
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12 बीड 12 बीड
1 बीड 1 बीड  +} 4 गेवराई 28 गेवराई  +}

2 पाली  +} 29 मतेगाव  }
3 नाळवडंी  +}
4 पपळनेर  +} 30 ध डराई
5 हाळस जवळा  +}
6 पेडगावं  +} 31 जातेगावं
7 राजूरी (न.)  +}
8 कुल  +} 32 पाचंेगावं  +}
9 पारगावं िसरास  +} 33 िशरसदेवी  +}

10 चारहाता  +} 34 पडाल शगी  }
11 घाटसावली  }

35 तलवाडा  +}
12 माजंरसुंबा  +} 36 रेवकी  +}
13 लबा गणेश  +} 37 चकलाबंा  +}
14 नेकनुर  +} 38 कोळगाव  }
15 चौसाळा  +}
16 येलं बघाट  } 39 उमापरू

2 पाटोदा 17 पाटोदा  +} 40 मादळमोही
18 दासखेड  +}
19 थेरला  +} 5 माजलगावं 41 माजलगावं  +}
20 अमळनेर  +} 42 गंगामसला  +}
21 कुसालंब  } 43 माजंरथ  }

3 िश रकासार 22 िश रकासार  +} 44 िक ी आडगावं
23 िततंरवणी  +}
24 रायमोहा  +} 45 तालखेड
25 हनाथ येलाबं  +}
26 गोमाळवाडा  +} 46 िन डू  +}
27 खालापरुी  } 47 िद ूड  }
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12 बीड 12 बीड
6 आ टी 48 आ टी  +} 8 केज 69 होळ  +}

49 टाकळ शगी  +} 70 हनुमंत पपरी  +}
50 आ टा ह.ना.  } 71 नादूंरघाट  +}

72 िवडा  +}
51 कडा 73 म साजोग  }

52 धामणगावं  +} 9 परळी 74 परळी  +}
53 दैठाण  } 75 धम परूी  +}

76 िशरसाळा  +}
54 दौलावडगावं  +} 77 नागापरू  +}
55 धानोरा  +} 78 पपळगावं गाढे  +}
56 दडेगाव  } 79 मोहा  }

57 पपळा 10 धा र 80 धा र  +}
81 तेलगाव  +}

7 अंबाजोगाई 58 अंबाजोगाई  +} 82 मोहखेड  +}
59 रिड  } 83 अंजनधाव  }

60 लोखंडी सावरगावं  +} 11 वडवणी 84 वडवणी  +}
61 पाटोदा (म.)  +} 85 कवडगाव  +}
62 घाटनादुंर  +} 86 चचवण  }
63 बद परू  +}
64 उजनी  }

8 केज 65 केज  +}
66 युसूफवडगावं  +}
67 बनसारोळा  +}
68 चचोली माळी  }
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13 लातूर 13 लातूर
1 लातूर 1 लातूर  +} 5 िनलगंा 31 अबलुगा  +}

2 बाभळगावं  +} 32 िनटूर  }
3 हरंगूळ (ब.ु)  +}
4 क हेरी  } 33 कासारिशरशी

34 मदनसुरी
5 कासारखेडा 35 औरादशहाजानी

6 मु ड 36 कासारबलकंुदा  +}
37  भतुमुगळी  +}

7 भात (तादुंळ)जा  +} 38  हलगरा  }
8 चचोली (ब.ु)  }

6 िश र अनंतपाळ 39 िश र अनंतपाळ  +}
9 गातेगाव 40 साकोळ  }

2 रेणापरू 10 रेणापरू  +} 41 िहसामाबाद
11 पानगावं  }

7 उदगीर 42 उदगीर  +}
12 पोहरेगाव  +} 43 नागलगावं  }
13  पळशी  }

44 हेर
14 कारेपरू

45 देवजन
3 औसा 15 औसा  +}

16 िकनी थोट  } 46 वाढवणा  +}
47 नळगीर  }

17 भादा
48 मोघा  +}

18 मातोळा  +} 49  त डार  }
19 बलेकंुड  +}
20  उजनी  } 8 जळकोट 50 जळकोट  +}

51 घोणशी  }
21 िक ारी

9 देवणी 52 देवणी  +}
22 लामजना 53 बोरोळ }

4 अहमदपरू 23 अहमदपरू 54 वलाडंी

24 खंडाळी 10 चाकूर 55 चाकूर

25 िकनगावं  +} 56 नळेगाव
26 आंधोरी  }

57 वडवळ  +}
27 िश रताजबदं 58 झरी (ब.ु)  +}
28 हाडोळती 59 शेळगाव  +}

60  आ टा  }
5 िनलगंा 29 िनलगंा  +}

30 पान चचोली  }
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14 उ मानाबाद 14 उ मानाबाद
1 उ मानाबाद 1 उ मानाबाद (श.)  +} 3 पराडंा 16 पराडंा  +}

2 उ मानाबाद ( ा.)  } 17 आसू  +}
18 जावळा  +}

3 बबळी  +} 19 अनाळा  +}
4 केशगेावं  } 20 सोनारी  }

5 पाडोळी 4 भमू 21 मानके र  +}
6 तेर 22 अंभी  }

7 ढोकी  +} 23 भमू
8 जागजी  }

24 वालवड
2 तुळजापरू 9 तुळजापरू  +}

10 सलगरा (द.)  } 25 ईट

11 सावरगावं 5 वाशी 26 वाशी  +}
27 तेरखेडा  +}

12 इटकळ  +} 28 पारगावं  }
13 मंग ळ  }

14 जळकोट

15 नळदूग
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14 उ मानाबाद 15 नांदेड
6 कळंब 29 कळंब 2 अध परू 11 अध परू  +}

12 दाभड  +}
30 इटकूर 13 मालेगावं  }

31 येरमाळा 3 मूदखेड 14 मूदखेड  +}
15 मुगट  +}

32 मोहा 16 बारड  }

33 िशरढोण  +} 4 िबलोली 17 िबलोली  +}
34 गो वदपरू  } 18 आदमपरू  +}

19 लोहगावं  +}
7 उमरगा 35 उमरगा  +} 20 सगरोळी  +}

36 दाळ ब  } 21 कंुडलवाडी  +}
22 रामतीथ  }

37 नारंगवाडी
5 धम बाद 23 धम बाद  +}

38 मुळज 24 करखेली  +}
25 जारीकोट  +}

39 मु म 26 िसरजखोड  }

8 लोहारा 40 लोहारा  +} 6 नायगावं 27 नायगावं  +}
41 माकनी  +} 28 नश  +}
42 जेवळी  } 29 माजंरम  +}

30 बरबडा  +}
15 नांदेड 31 कंुटूर  +}
1 नादेंड 1 नादेंड (श.)  +} 32 धंुगराळा  }

2 वझीराबाद  +}
3 नादेंड ( ा.)  +} 7 मुखेड 33 मुखेड  +}
4 तु पा  +} 34 जाबं (ब.ू)  +}
5 िव णपूरूी  +} 35 जहूर  +}
6 वसरणी  +} 36 चाडंोळा  +}
7 लबगावं  +} 37 मु माबाद  +}
8 तरोडा (ब.ु)  +} 38 ब-हाली  +}
9 नळे र  +} 39 येवती  +}

10 वाजेगाव  } 40 अंबलुगा ब.ु  }
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15 नांदेड 15 नांदेड
8 हदगावं 41 हदगावं  +} 13 िकनवट 68 िकनवट  +}

42 तामसा  +} 69 बोघडी  +}
43 मनाठा  +} 70 इ लापरू  +}
44 पपरखेड  +} 71 जलधरा  +}
45 तळणी  +} 72 िशवणी  +}
46 िनवघा (बा.)  +} 73 माडंवी  +}
47 आ टी  +} 74 दहेली  +}
48 बरडशवेाळा  } 75 िसदगी मो.  +}

76 उमरी बा.  }
9 िहमायतनगर 49 िहमायतनगर  +}

50 जावळगावं  +} 14 माहूर 77 माहूर  +}
51 िसरसम (ब.ु)  } 78 वाई - बा  +}

79 वानोळा  +}
10 भोकर 52 भोकर  +} 80 शदखेड  }

53 िकणी  +}
54 मातूळ  +} 15 लोहा 81 लोहा  +}
55 मोघाळी  +} 82 माळाकोळी  +}
56 भोसी  } 83 सोनखेड  +}

84 शेवडी (बा.)  +}
11 उमरी 57 उमरी  +} 85 कलंबर  +}

58 गोळेगाव  +} 86 कापशी  +}
59 सधी  +} 87 सावरगाव नसरत  }
60 धानोरा ब.ु  }

16 कंधार 88 कंधार  +}
12 देगलूर 61 देगलूर  +} 89 फूलवळ  +}

62 खानापरू  +} 90 पेठवडज  +}
63 शहापरू  +} 91 बा ळ  +}
64 मरखेल  +} 92 कु ळा  +}
65 मालेगावं (म.)  +} 93 उ माना नगर  +}
66 हानेगावं  +} 94 िद स ब.ु  }
67 नरगळ ब.ु  }
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16 परभणी 16 परभणी
1 परभणी 1 परभणी ( ा.)  +} 5 पाथरी 24 पाथरी  +}

2 परभणी ( श.)  } 25 बाभळगावं  }

3 पेडगावं  +} 26 हादगावं (ब.ु)  +}
4 जाबं  } 27 कासापरूी  }

5 झरी 6 मानवत 28 मानवत

6 शगणापरू  +} 29 केकरजवळा
7 टाकळी कंुभकण       }

30 को हा  +}
8 देठणा 31  ताडबोरगाव   +}

32 रामपरूी बु  }
9 पगळी

7 जतूर 33 जतूर  +}
2 गंगाखेड 10 गंगाखेड  +} 34 सागंवी (म.)  }

11 महातपरुी  }
35 बामणी (ब.ु)

12 माखनी  +}
13 रानी सावरगावं  +} 36 आडगावं (ब.ु)
14 पपळदरी  }

37 बोरी
3 सोनपेठ 15 सोनपेठ  +}

16 आवळगाव  +} 38 चारठाणा +}
17 वडगाव  +} 39 दूधगाव +}
18  शेळगाव म.  } 40  वाघी धा.  }

4 पालम 19 पालम  +} 8 पणु 41 पणू  +}
20 चाटोरी  +} 42 कावलगाव  }
21 बनवस  +}
22 रावराजूर  +} 43 ताडकलस  +}
23 पेठिशवणी  } 44 िलमला  }
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16 परभणी 17 हगोली
8 पणू 45 कातने र 4 कळमनुरी 22 ड गरकडा  +}

23 वारंगा फाटा  }
46 चुडावा

5 बसमत 24 बसमत  +}
9 सेलू 47 सेलू  +} 25 अंबा  +}

48 देऊळगावं  घाट  } 26 हयातनगर  }

49 वालूर  +} 27 िगरगावं
50 कुपटा  }

28 हटटा
51 िचखलठाणा (ब.ु)  +}
52 मोरेगाव  } 29 टेभणू

17 हगोली 30 कु ं दा
1 हगोली 1 हगोली  +}

2 खंबाळा  } 18 बुलडाणा
1 जळगावं 1 जळगावं (जा.)  +}

3 नस 2 आसलगावं  }

4 बासंबा  +} 3 पी - काळे
5 िड स कारळे  }

4 जामोद
6 माळिहवरा

5 वड शगी
7 िसरसम (ब.ू)

2 सं ामपरू 6 सं ामपरू
2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.)

7 पातुड  +}
9 येहळेगाव 8 कवठळ  }

10 जवळा बाजार 9 सोनाळा

11 साळणा 10 बावनबीर

3 सेनगावं 12 सेनगावं 3 िचखली 11 िचखली

13 गोरेगावं 12 हातनी

14 अंजेगावं  +} 13 एकलारा
15 पान क हेरगावं  }

14 अमडापरू  +}
16 साखरा  +} 15 पेठ  }
17 ह ा  }

16 उं ी  +}
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी  +} 17 घोडप  }

19 वाकोडी  }

20 नादंापरू

21 आ. बाळापरू
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18 बुलडाणा 18 बुलडाणा
3 िचखली 18 मेरा (खु.)  +} 7 शदखेड (रा.) 47 साखरखड

19 शेलगावं आटोळ  }
48 दुसरबीड

20 कोलारा  +}
21 चादंई  } 49 मलकापरू पागंरा  +}

50 शदुरजण  }
4 बलुडाणा 22 बलुढाणा  +}

23 साखली (ब.ु)  } 8 लोणार 51 लोणार

24 पाडळी  +} 52 िटटवी  +}
25 देऊळघाट  } 53 िहरडव  }

26 धाड 54 सुलतानपरू

27 मसला (ब.ु) 55 बीबी  +}
56 अंजनी (खु.)  }

28 रायपरू
9 खामगावं 57 खामगावं  +}

5 देऊळगावं  (रा). 29 देऊळगावं  (रा). 58 आवार  +}
59 अटाळी  +}

30 मेहुणाराजा  +} 60 काळेगावं  +}
31 तुळजापरू  } 61 पपळगावं (रा.)  +}

62 पारखेड  }
32 दे - मही

63 िहवरखेड  +}
33 अंधेरा 64 वझर  }

6 मेहेकर 34 मेहकर 65 अडगावं  +}
66 पळशी (ब.ु)  }

35 िहवरा आ म  +}
36 देऊळगावं माळी  } 67 लाखनवाडा

37 अंजनी (ब.ु) 10 शेगावं 68 शेगावं  +}
69 जवळा (ब.ु)  }

38 डोणगावं
70 मनसगावं

39 शेलगावं (द.)  +}
40 लोणी गवळी  } 71 माटरगाव

41 जानेफळ  +} 72 जलबं
42 नायगावं द ापरू  }

11 मलकापरू 73 मलकापरू  +}
43 वरवडं 74 धरणगावं  }

7 शदखेड (रा.) 44 शदखेड (रा.) 75 नरवले  +}
76 दाताळा  +}

45 िक हीराजा  +} 77 जाभंळुधाबा  }
46 सोनशी  }



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - मुग खरीप - 2021

242
18 बुलडाणा 19 अकोला
12 मोताळा 78 मोताळा  +} 3 बाळापरू 20 नबा  +}

79 बोरखेडी  +} 21 हात ण  }
80 शेलापरू (ब.ु)  }

4 पातूर 22 पातूर  +}
81 पपरीगवळी  +} 23 बाभळूगावं  }
82 पपळगावं देवी  +}
83 धामणगाव बढे  } 24 आलेगावं

84 रोिहनखेड 25 चा ी  +}
26 स ती  }

13 नादुंरा (ब.ु) 85 नादुंरा (ब.ु)  +}
86 िनमगाव  } 5 अकोला 27 अकोला  +}

28  कैालखेड  }
87 शबा (ब.ु)  +}
88 महालंुगी  }

29 घूसर  +}
89 वडनेर 30 दहीहंडा  }
90 चादुंरिब वा

31 कापशी
19 अकोला
1 अकोट 1 अकोट  +} 32 उगवा  +}

2 मुंडगाव  } 33 आगर  }

3 पणज 34 बोरगावं मंजू  +}
35 िशवनी  }

4 चोहोटा
36 पळशी (ब.ु)  +}

5 कुटासा  +} 37 सागंळूद  }
6 आसेगावं बाजार  }

38 कुरणखेड
7 उमरा  +}
8 अकोलखेड  } 6 बा शटाकळी 39 बा शटाकळी

2 ते हारा 9 ते हारा  +} 40 महान
10 मालेगावं बाजार  }

41 राजंदा  +}
11 िहवरखेड 42 धाबा  }

12 अडगावं (ब.ु)  +} 43 पजर  +}
13 पाथड  } 44 खेड  (ब.ु)  }

14 पंचग हाण 7 मूत जापरू 45 मूत जापरू  +}
46 हातगावं  }

3 बाळापरू 15 बाळापरू  +}
16 पारस  } 47 नबा

17 याळा 48 माना  +}
18 वाडेगावं 49 सेलू बाजार  }
19 उरळ
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19 अकोला 20 वािशम
7 मूत जापरू 50 लाखपरुी 3 मालेगावं 22 मुंगळा  +}

23 चाडंस  }
51 कु म  +}
52 जामठी  } 24 िक हीराजा  +}

25 जऊळका  }
20 वािशम
1 वािशम 1 वािशम  +} 4 मंग ळपीर 26 मंग ळपीर

2 राजगाव  }
27 सेलू बाजार  +}

3 पाड  टाकमोर  +} 28 पाड  ताड  }
4 पाड  आसरा  +}
5 क डाळा झाबंरे  } 29 आसेगावं  +}

30 धानोरा (खु.)  }
6 अन शग  +}
7 वारला  } 31 पोटी  +}

32 कवठळ  }
8 नागठाणा  +}
9 केकतउमरा  } 5 मानोरा 33 मानोरा  +}

34 उमरी (ब.ु)  }
2 िरसोड 10 िरसोड  +}

11 कौठा (खु.)  } 35 इंजोरी  +}
36 कुपटा  }

12 भरजहाँगीर  +}
13 मोप  } 37 शदूरजणा  +}

38 िगरोली  }
14 वाकद

6 कारंजा 39 कारंजा  +}
15 िरठद 40 पोहा  }

41 उबडं  बाजार  +}
16 गोवधन  +} 42 येवता  }
17 केनवड  }

43 कामरगावं
3 मालेगावं 18 मालेगावं  +}

19 करंजी  } 44 धनज (ब.ु)  +}
45 िहवरा लाहे  +}

20 िशरपरू 46 खेड  (ब.ु)  }

21 मेडशी
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21 अमरावती 21 अमरावती
1 िचखलदरा 1 िचखलदरा 4 नादंगावं ख. 22 नादंगावं ख.  +}

23 धानोरा  गुरव  }
2 गौलखेडा बाजार

24 पापळ
3 हात

25 मंग ळ च हाळा  +}
2 अमरावती 4 अमरावती  +} 26 िशवनी  }

5 वडाळी  +}
6 बडनेरा  +} 27 लोणी
7 अकोळी  }

28 माहूलीचोर  +}
8 वलगाव  +} 29 दाभा  }
9 नवसारी  +}

10 राहातगाव  } 5 चादूंर रे वे 30 चादूंर रे वे  +}
31 आमला िव े र  }

11 िशराळा
32 घुईखेड  +}

12 नादंगावं पेठ  +} 33 पळसखेड  +}
13 माहूली जहाँगीर  +} 34 सातेफळ  }
14 डवरगाव  +}
15 शेगाव  } 6 धामणगावं (रे व)े 35 धामणगावं (रे व)े  +}

36 द ापरू  +}
3 भातकुली 16 भातकुली  +} 37 भातकुली  +}

17 आसरा  } 38 चचोली  }

18 नभा 39 तळेगावं दशासर  +}
40 मंग ळ द तिगर  +}

19 आ टी  +} 41 अंजन सगी  }
20 पणू  नगर  }

21 खोलापरू
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21 अमरावती 21 अमरावती
7 ितवसा 42 ितवसा  +} 10 अंजनगावं 63 कापसू तळणी

43 वरखेड  }
64 कोकड

44 मोझरी  +}
45 व-हा  } 11 अचलपरू 65 अचलपरू  +}

66 परतवाडा  }
46 कु-हा

67 रासेगावं  +}
8 मोश 47 नेर ( पगळाई)  +} 68 असदपरू  +}

48 िशरखेड  +} 69 प ोट  +}
49 अंबाडा  +} 70 परसापरू  }
50 िर दपरू  }

12 चादूंर बाजार 71 चादूंर बाजार  +}
9 दय परू 51 दय परू  +} 72 बलेोरा  }

52 थीलोरी  }
73 तळेगावं मोहना  +}

53 मंडळ रामतीथ 74 आसेगावं  }

54 ख ार 75 िशरसगावं कसबा  +}
76 करजगावं  }

55 दारापरू
77 ा हणवाडा

56 वडनेर गंगाई  +}
57 सामदा  } 22 यवतमाळ

1 यवतमाळ 1 यवतमाळ  +}
58 येवदा 2 कापरणे  +}

3 िहवरी  +}
10 अंजनगावं 59 िविहगावं  +} 4 अजुना  }

60 अंजनगावं (सु.)  }

61 सातेगावं  +}
62 भंडारज  }
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22 यवतमाळ 22 यवतमाळ
1 यवतमाळ 5 येळाबारा  +} 7 नेर 43 मािणकवाडा  +}

6 सावरगड  +} 44 वटफळी  }
7 कोलबंी  +}
8 अकोला - बा  +} 8 पसुद 45 पसुद  +}
9  लोहारा  +} 46 व ड  +}

10  मोहा  } 47 जामबाजार  +}
48 ा हणगावं  }

2 बाभळूगावं 11 बाभळुगावं  +}
12 वणेी  +} 49 खंडाळा  +}
13 घारफळ  +} 50 बलेोरा (खु.)  }
14 पाहूर  +}
15 सावर  } 51 शबाळ पपरी  +}

52 गैाळ (खु.)  +}
3 कळंब 16 कळंब  +} 53 बोरी खु.  }

17 कोटा  +}
18 सावरगावं  +} 9 उमरखेड 54 उमरखेड  +}
19 पपळगावं ( .)  +} 55 मुळावा  +}
20 मेटीखेडा  +} 56 िवडुळ  }
21 जोडमोहा  }

57 िबटरगाव  +}
4 दार हा 22 दार हा  +} 58 दराटी  +}

23 बोरी (खु.)  +} 59 ढाणकी  +}
24 महागावं  } 60 चातारी  +}

61  कुपटी  +}
25 लाडखेड  +} 62  नगनुर  }
26 िचखली  }

10 महागावं 63 महागाव  +}
27 लोही  +} 64 फुल - सावंगंी  +}
28 मागंिक ही  } 65 मोरथ  }

5 िद स 29 िद स  +} 66 गुंज  +}
30 ितवरी  +} 67 िहवरा  +}
31 कलगाव  +} 68 काळी (दौ.)  +}
32 तुप टाकळी  +} 69  कासोळा  }
33  सगद  }

11 जामणी 70 जामणी  +}
6 आण 34 आण 71 माथाजुन  +}

72 िशबला  +}
35 लोणबहेळ  +} 73 खडकडोह  +}
36 अंजनखेड  } 74 मुकूटबन  }

37 जवळा  +} 12 घाटंजी 75 घाटंजी  +}
38 बोरगावं  +} 76 पारवा  +}
39 स. सावळी  } 77 कुल  +}

78 साखरा  +}
7 नेर 40 नेर 79 िशवणी  +}

80 घोटी  +}
41 िशरजगावं  +} 81 िशरोली  }
42 मोझर  }



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - मुग खरीप - 2021

247
23 वध 24 नागपूर

1 आव 1 आव  +} 2 नरखेड 7 नरखेड  +}
2 खरंगणा  } 8 मोवाड  +}

9 सावरगावं  +}
3 वाढोणा  +} 10 िभ णरू  +}
4 रोहणा  +} 11 जलालखेडा  +}
5 िव ळ  +} 12 मढला  }
6 वाठोडा  }

25 चं पूर
24 नागपूर 1 हपरूी 1 हपरूी  +}
1 काटोल 1 काटोल  +} 2 अहेर नवरगाव  +}

2 पारड शगा  +} 3 चौगान  +}
3 येनवा  +} 4 गागंलवाडी  +}
4 मेटपाजंरा  +} 5 मडकी  }
5 िरधोरा  +}
6 क ढाळी  }

1274एकूण अिधसूिचत मंडळ : 
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1 पालघर 2 नािशक
1 िव मगड 1 िव मगड  +} 4 दडोरी 23 दडोरी  +}

2 तळवडा  } 24 मोहाडी  +}
25 कसबेवणी  +}

2 मोखाडा 3 मोखाडा  +} 26 वरखेड  +}
4 खोडाळा  } 27 उमराळे  +}

28 ननाशी  +}
2 नािशक 29 कोश बे  +}
1 बागलाण 1 बागलाण (सटाणा)  +} 30 रामशेज  +}

2 ा हणगाव  +} 31 लखमापूर  }
3 िवरगाव  +}
4 डांगसौदाणे  +} 5 ईगतपूरी 32 ईगतपूरी  +}
5 नामपूर  +} 33 टाकेद (बु.)  +}
6 जायखेडा  +} 34 घोटी  +}
7 ताहाराबाद  +} 35 नांदगाव (बु.)  +}
8 मु हेर  +} 36 वाडीव हे  +}
9 मुंजवाड  +} 37 धारगाव  }

10 िककवारी खु.  +}
11 टभे खालचे  } 6 नािशक 38 नािशक  +}

39 देवळाली  +}
2 सुरगाणा 12 सुरगाणा  +} 40 शदे  +}

13 बोरगाव  +} 41 माडसांगवी  +}
14 उंबरठाण  +} 42 मखमलाबाद  +}
15 बा हे  +} 43 सातपूर  +}
16 मनखेड  +} 44 पाथड  +}
17 खोकरी  } 45 िगरणारे  +}

46 मिहरावणी  +}
3 यंबके र 18 यंबके र  +} 47 भागूर  }

19 वळंूेजे  +}
20 हरसूल  +}
21 डहाळेवाडी  +}
22 ठाणापाडा  }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक- उडीद खरीप - 2021
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2 नािशक 3 धुळे
7 पेठ 48 पेठ  +} 1 धुळे 1 िश ड  +}

49 जोगमोडी  +} 2 बोरकंुड  +}
50 कोहोर  +} 3 आव  +}
51 करंजाळी  } 4 सोनगीर  +}

5 नगाव (बु.)  +}
8 िनफाड 52 िनफाड  +} 6 फागणे  +}

53 चांदोरी  +} 7 मुकटी  +}
54 सायखेडा  +} 8 लामकानी  }
55 पपळगाव (ब.)  +}
56 ओझर  +} 2 सा ी 9 सा ी  +}
57 रानवड  +} 10 दुसाणे  +}
58 लासलगाव  +} 11 ा हणवले  }
59 देवगाव  +}
60 नांदुर (म.)  +} 12 कुडाशी  +}
61 पालखेड  +} 13 उमरपाटा  }
62 वचरू  }

14 दिहवले
9 चांदवड 63 चांदवड  +}

64 वडनेर भैरव  +}
65 वडाळी भोई  +}
66 िदघवद  +}
67 रायपूर  +}
68 दुगांव  +}
69 शगवे  +}
70 धोडांबे  }
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3 धुळे 4 नंदुरबार
3 िशरपूर 15 िशरपूर  +} 3 शहादा 18 वडाळी  +}

16 बोराडी  +} 19 असलोद  +}
17 अथ  +} 20 मंदाणा  }
18 जवखेडे  }

4 तळोदा 21 तळोदा  +}
19 होळनांथे  +} 22 बोरद  +}
20 सांगवी  +} 23 तापपूर  }
21 थाळनेर  }

5 अ ाणी 24 रोषमाळ  +}
4 शदखेडा 22 शदखेडा  +} 25 चलुवड  }

23 िचमठाणे  +}
24 शेवाळे  +} 26 खंुटामोडी  +}
25 खलाणे  } 27 तोरणमाळ  }

26 नरडाणे  +} 6 अ कलकूवा 28 मोरंबा  +}
27 वष  +} 29 मोलगी  +}
28 िवखरण  +} 30 वडफळी  +}
29 िवरदेल  +} 31 खापर  +}
30 बेटावद  +} 32 डाब  }
31 द डाईचा  }

5 जळगाव
4 नंदुरबार 1 जळगाव 1 जळगाव  +}
1 नंदुरबार 1 नंदूरबार  +} 2 हसावद  }

2 ख डामळी  +}
3 कोरीट  } 3 भोकर  +}

4 प ाळा  }
4 धानोरा

5 नािसराबाद
5 आ टे

6 आसोदा
2 नवापूर 6 नवापूर  +}

7 नवागाव  } 2 भसुावळ 7 भसुावळ  +}
8 वरणगाव  }

8 खांडबारा
9 कु हे  +}

9 चचपाडा 10 पपळगाव (खु.)  }

10 िवसरवाडी 3 बोदवड 11 बोदवड

3 शहादा 11 शहादा  +} 12 नडगाव  +}
12 मोहीदे (त.)  +} 13 करंजी  }
13 हसावद  }

4 यावल 14 यावल
14 ा हणपूरी  +}
15 सारंगखेडा  +} 15 भालोद  +}
16 काशा  +} 16 बामनोद  }
17 कलसाडी  }
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5 जळगाव 5 जळगाव
4 यावल 17 फैजपूर 10 धरणगाव 50 धरणगाव  +}

18 साकळी 51 साळवा  +}
19 िकनगाव 52 सोनवद  }

5 रावरे 20 रावरे 53 पपरी  +}
54 पाळधी  +}

21 खानापूर  +} 55 चांदसर  }
22 िखड  +}
23 एनपूर  } 11 पारोळा 56 पारोळा

24 िखरोदा  +} 57 बहादरपूर  +}
25 नभोरा ब.ु  } 58 शेळावे  }

26 सावदा 59 तामसवाडी  +}
60 चोरवड  }

6 मु ताईनगर 27 मु ताईनगर
12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव  +}

28 अंतुल 62 खडकी  +}
63 हातले  }

29 कु हा  +}
30 घोडसगाव  } 64 मेहूणबारे  +}

65 बहाळ  +}
7 अमळनेर 31 अमळनेर  +} 66 तळेगाव  +}

32 िश ड  +} 67 िशरसगाव  }
33 नगाव  }

13 जामनेर 68 जामनेर  +}
34 पात डा  +} 69 नेरी  +}
35 अंमळगाव  +} 70 मालदाभाडी  }
36 मारवड  +}
37 भरवस  +} 71 पहुर
38 वावडे  }

72 शदुण  +}
8 चोपडा 39 चोपडा  +} 73 त डापूर  +}

40 हातेड  +} 74 फ ेपूर  +}
41 लासूर  } 75 वाकडी  }

42 अडावद  +} 14 पाचोरा 76 पाचोरा  +}
43 धानोरा ( .)  } 77 नगरदेवळा  +}

78 गाळण  }
44 गोरगावले  +}
45 चहाड  } 79 नां ा  +}

80 कु हाड (बु.)  +}
9 एरंडोल 46 एरंडोल  +} 81 वरखेडी (बु.)  +}

47 रगणगाव  } 82 पपळगाव  }

48 कासोदा 15 भडगाव 83 भडगाव  +}
84 आमदडे  +}

49 उतराण गृह 85 कोळगाव  +}
86 कजगाव  }
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6 अहमदनगर 8 सोलापूर
1 पारनेर 1 टाकळी ढोके र  +} 1 बाश 1 बाश  +}

2 पळशी  +} 2 खांडवी  +}
3 वडिझरे  +} 3 सुड  +}
4 िनघोज  } 4 वरैाग  +}

5 नारी  +}
2 जामखेड 5 जामखेड  +} 6 सैांदरे  }

6 अरणगाव  +}
7 खड  +} 7 आगलगाव
8 ना ज  +}
9 नायगाव  } 8 पांगरी

3 कजत 10 कजत 9 पानगाव

11 रािशन  +} 10 उपळे (दु.)  +}
12 अंबोरा  } 11 गौडगाव  }

13 िमरजगाव 2 अ कलकोट 12 अ कलकोट

14 क भळी 13 जेऊर  +}
14 तडवळ  +}

15 माही 15 करजगी  +}
16 नागणसूर  }

7 पुणे
1 िश र 1 टाकळीहाजी  +} 17 दुधनी

2 मलठाण  +}
3 पाबळ  +} 18 मैदरगी
4 तळेगाव (ढ.)  +}
5 कोरेगाव िभमा  } 19 वाघदरी

20 चपळगाव  +}
21 िकणी  }
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9 सातारा 10 सांगली
1 पाटण 1 पाटण  +} 1 खानापूर 1 खानापूर  +}

2 हावशी  +} 2 करंजे  }
3 ढेबेवाडी  +}
4 तळमावळे  +} 3 िवटा
5 कूठरे  }

4 लगरे
2 कोरेगाव 6 कोरेगाव  +}

7 कूमठे  +} 5 भाळवणी
8 रिहमतपूर  +}
9 िशरंबे  +} 2 तासगाव 6 तासगाव  +}

10 वाठारिकरोली  } 7 िवसापूर  +}
8 मांजड  }

3 खटाव 11 खटाव  +}
12 औंध  +} 9 मणेराजूरी  +}
13 पूसेसावळी  +} 10 सावळज  +}
14 कातरखटाव  } 11 येळावी  +}

12 वायफळे  }
4 खंडाळा 15 खंडाळा  +}

16 वठार (बु.)  +}
17 िशरवळ  +}
18 लोणंद  }
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10 सांगली 11 औरंगाबाद
3 कडेगाव 13 कडेगाव  +} 2 औरंगाबाद 9 कांचनवाडी  +}

14 शाळगाव  +} 10 चौका  +}
15 नेवरी  +} 11 व डकाजी  +}
16 वांगी  +} 12 िच े पपळगांव  +}
17 चचणी  } 13 करमाड  +}

14 िचकलठाणा  +}
4 कवठे महांकाळ 18 कवठे महांकाळ  +} 15 लाडसांगवी  +}

19 कूची  +} 16 कचनेर  +}
20 देश ग  +} 17 पंढरपूर  +}
21 हगणगाव  +} 18 शेकटा  +}
22 ढालगाव  } 19 िपसादेवी  }

5 जत 23 जत  +} 3 सोयगाव 20 सोयगाव  +}
24 डफळापूर  +} 21 सावळदबार  +}
25 कंुभारी  +} 22 बनोटी  +}
26 शेगांव  +} 23 जरंडी  }
27 उमदी  +}
28 माड याळ  +} 4 िस ोड 24 िस ोड  +}
29 मुचंडी  +} 25 िन ोड  +}
30 संख  +} 26 भराडी  +}
31 ितक डी  } 27 बोरगाव बाजार  +}

28 पालोद  }
6 िमरज 32 मालगांव  +}

33 आरग  } 29 अ जठा  +}
30 गोळेगाव  +}

11 औरंगाबाद 31 आमठाणा  +}
1 क ड 1 चापानेर  +} 32 अभई  +}

2 िचखलठाणा  +} 33 िशवणा  +}
3 िपशोर  +} 34 उंडणगाव  }
4 नाचणवले  +}
5 करंजखेड  +}
6 चचोली िलबांजी  +}
7 हतनूर  +}
8 नागद  }
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12 जालना 12 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन  +} 3 जालना 14 वाघ ळ जहा गर  +}

2 िसपोरा  +} 15 रामनगर  +}
3 धावडा  +} 16 जालना ( श. )  +}
4 आ वा } 17 जालना ( ा. )  }

5 पपळगाव रेणकूाई  +} 18 िवरेगाव  +}
6 हसनाबाद  +} 19 पाचन वडगाव  +}
7 राजूर  +} 20 नेर  +}
8 केदारखेडा  } 21 शेवली  }

2 जा ाबाद 9 जा ाबाद  +} 4 परतूर 22 परतूर  +}
10 माहोरा  } 23 वाटूर  +}

24 ी टी  +}
11 कंुभारझरी 25 आ टी  +}

26 सातोना (बु.)  }
12 टभणू

5 मंठा 27 मंठा
13 व ड (बु.)

28 तळणी

29 ढोकसाळ  +}
30 पांगारी गोसावी  }
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13 बीड 13 बीड
1 बीड 1 राजूरी (न.)  +} 3 आ टी 26 धामणगाव  +}

2 मांजरसंुबा  +} 27 दौलावडगाव  +}
3 लबा गणेश  +} 28 धानोरा  +}
4 चारहाता  +} 29 पपळा  +}
5 पारगांव िसरास  +} 30 दडेगाव  +}
6 कुल  } 31 दैठाण  }

7 नेकनुर  +} 4 अंबाजोगाई 32 अंबाजोगाई  +}
8 चौसाळा  +} 33 लोखंडी सावरगाव  +}
9 येलं बघाट  } 34 पाटोदा (म.)  +}

35 रिड  }
10 बीड  +}
11 पाली  +} 36 घाटनांदुर  +}
12 नाळवडंी  +} 37 बद पूर  +}
13 पपळनेर  +} 38 उजनी  }
14 हाळस जवळा  +}
15 पेडगांव  +} 5 केज 39 केज  +}
16 घाटसावली  } 40 होळ  +}

41 हनुमंत पपरी  +}
2 पाटोदा 17 पाटोदा  +} 42 नांदुरघाट  +}

18 दासखेड  } 43 िवडा  +}
44 चचोली माळी  }

19 थेरला  +}
20 कुसालंब  } 45 युसूफ वडगाव  +}

46 बनसारोळा  +}
21 अमळनेर 47 म साजोग  }

3 आ टी 22 आ टी  +}
23 टाकळ सगी  +}
24 कडा  +}
25 आ टा ह.ना.  }
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14 लातुर 14 लातुर
1 लातुर 1 लातुर  +} 3 औसा 15 औसा  +}

2 बाभळगाव  +} 16 िकनी थोट  }
3 हरंगुळ (बु.)  +}
4 क हेरी  } 17 भादा

5 कासारखेडा 18 मातोळा  +}
19 बेलकंूड  +}

6 मु ड 20 उजनी  }

7 भात (तांदुळ)जा  +} 21 िक ारी
8 चचोली  }

22 लामजना
9 गातेगाव

4 अहमदपूर 23 अहमदपूर
2 रेणापूर 10 रेणापूर  +}

11 पानगाव   } 24 खंडाळी

12 पोहरेगाव  +} 25 िकनगाव  +}
13 पळशी  } 26 आंधोरी  }

14 कारेपूर 27 िश र ताजबंद

28 हाडोळती

5 िनलंगा 29 िनलंगा  +}
30 पान चचोली  +}
31 भतुमुगळी  }
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14 लातुर 15 उ मानाबाद
5 िनलंगा 32 अबूलगा  +} 1 उ मानाबाद 1 उ मानाबाद (श.)  +}

33 िनटूर  +} 2 उ मानाबाद ( ा.)  }
34 हलगरा  }

3 बबळी  +}
35 कासारिशरसी 4 केशेगाव  }

36 मदनसूरी 5 पाडोळी

37 औरादशहाजनी 6 तेर

38 कासार बालकंूदा 7 ढोकी  +}
8 जागजी  }

6 िश र अनंतपाळ 39 िश र अनंतपाळ  +}
40 साकोळ  } 2 तुळजापूर 9 तुळजापूर  +}

10 सलगरा  }
41 िहसामाबाद

11 सावरगाव
7 उदगीर 42 उदगीर  +}

43 नागलगाव  } 12 मंग ळ  +}
13 ईटकळ  }

44 हेर
14 जळकोट

45 देवजन
15 नळदुग

46 वाढवणा  +}
47 त डार  +} 3 परांडा 16 परांडा  +}
48 नळगीर  } 17 आसू  +}

18 जवळा  +}
49 मोघा

19 अनाळा  +}
8 जळकोट 50 जळकोट  +} 20 सोनारी  }

51 घोणशी  }
4 भमु 21 अंभी  +}

9 देवणी 52 देवणी  +} 22 माणके र  }
53 बारोळ  }

23 भमू
54 वलांडी

24 वालवड
10 चाकुर 55 चाकूर

25 ईट
56 नळेगाव

5 वाशी 26 वाशी  +}
57 वडवळ  +} 27 तेरखेडा  }
58 झरी (बु.)  +}
59 शेळगाव  +} 28 पारगाव
60 आ टा  }
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15 उ मानाबाद 16 नांदेड
6 कळंब 29 कळंब 2 अध पूर 11 अध पूर  +}

12 दाभड  +}
30 इटकुर 13 माळेगाव  }

31 येरमाळा 3 मुदखेड 14 मुदखेड  +}
15 मुगट  +}

32 मोहा 16 बारड  }

33 िशरढोण  +} 4 िबलोली 17 िबलोली  +}
34 गो वदपूर  } 18 आदमपूर  +}

19 लोहगाव  +}
7 उमरगा 35 उमरगा  +} 20 सगरोळी  +}

36 डा ळब  } 21 कंुडलवाडी  +}
22 रामतीथ  }

37 नारंगवाडी
5 धम बाद 23 धम बाद  +}

38 मुळज 24 करखेली  +}
25 जारीकोट  +}

39 मु म 26 िसरजखोड  }

8 लोहारा 40 लोहारा 6 नायगाव 27 नायगाव  +}
41 माकनी 28 नरशी  +}
42 जेवळी 29 मांजरम  +}

30 बरबडा  +}
16 नांदेड 31 कंुटूर  +}
1 नांदेड 1 नांदेड ( ा.)  +} 32 धंुगराळा  }

2 वझीराबाद  +}
3 नांदेड (श.)  +} 7 मुखेड 33 मुखेड  +}
4 तु पा  +} 34 जांब (बु.)  +}
5 िव णपुूरी  +} 35 जाहूर  +}
6 वसरणी  +} 36 चांडोला  +}
7 लबगाव  +} 37 मु माबाद  +}
8 तरोडा (बू.)  +} 38 बा हाळी  +}
9 नळे र  +} 39 येवती  +}

10 वाजेगाव  } 40 अंबुलगा बु.  }
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16 नांदेड 16 नांदेड
8 कंधार 41 कंधार  +} 12 भोकर 66 भोकर  +}

42 फुलवळ  +} 67 िकणी  +}
43 पेठवडज  +} 68 मातुळ  +}
44 बा ळ  +} 69 मोघाळी  +}
45 कु ळा  +} 70 भोसी  }
46 उ माननगर  +}
47 िद स बु.  } 13 उमरी 71 उमरी  +}

72 गोळेगाव  +}
9 लोहा 48 लोहा  +} 73 सधी  +}

49 सावरगाव नसरत  } 74 धानोरा ब.ु  }

50 माळाकोळी 14 देगलुर 75 देगलुर  +}
76 खानापूर  +}

51 सोनखेड  +} 77 नरगळ बु.  }
52 शेवडी (बा.)  }

78 शहापूर
53 कळंबर

79 मरखेल  +}
54 कापशी 80 मालगेाव (म.)  }

10 हदगाव 55 हदगाव  +} 81 हानेगाव
56 तामसा  +}
57 मनाठा  +} 15 िकनवट 82 िकनवट  +}
58 पपळखेड  +} 83 िसदगी मो.  }
59 तळणी  +}
60 िनवघा (बा.)  +} 84 बोधडी
61 आ टी  +}
62 बरडशेवाळा  } 85 ई लापूर  +}

86 जलधारा  }
11 िहमायतनगर 63 िहमायतनगर  +}

64 जवळगाव  +} 87 िशवणी
65 िसरसम (बु.)  }

88 मांडवी  +}
89 दहेली  +}
90 उमरी बा.  }
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16 नांदेड 17 परभणी
16 माहूर 91 माहूर  +} 6 जतुर 27 जतुर  +}

92 वाई (बा.)  } 28 सांगवी ( हा.)  }

93 वानोळा 29 बामणी (बु.)

94 सदखेड 30 आडगाव (बु.)

17 परभणी 31 बोरी
1 परभणी 1 परभणी ( ा.)  +}

2 परभणी ( श.)  +} 32 चारठाणा  +}
3 पेडगाव  +} 33 दूधगाव  +}
4 जांब  +} 34  वाघी धा.  }
5 शगणापूर  +}
6 दैठणा  +} 7 पुण 35 पुण  +}
7 पगळी  +} 36 कातने र  +}
8 टाकळी कंुभकण  } 37 चडुावा  +}

38 कावलगाव  }
2 गंगाखेड 9 गंगाखेड  +}

10 महातपूरी  +} 39 ताडकळस  +}
11 माखणी  +} 40 िलमला  }
12 राणी सावरगाव  +}
13 पपळदरी  } 8 सेलु 41 सेलु  +}

42 देऊळगाव घाट  +}
3 सोनपेठ 14 सोनपेठ  +} 43 वालुर  +}

15 आवळगाव  +} 44 कुपटा  }
16 वडगाव  +}
17  शेळगाव म.  } 45 िचखलठाणा (बु.)  +}

46 मोरेगाव  }
4 पाथरी 18 पाथरी  +}

19 बाभळगाव  +} 18 हगोली
20 हादगाव (बु.)  +} 1 हगोली 1 हगोली  +}
21 कासापूरी  } 2 खंबाळा  }

5 मानवत 22 मानवत  +} 3 नस
23 केकरजवळा  +}
24 को हा  +}
25  ताडबोरगाव   +}
26 रामपूरी बु  }
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18 हगोली 19 बुलडाणा
1 हगोली 4 बासंबा  +} 1 जळगाव 4 जामोद

5 िड स कराळे  }
5 वड शगी

6 माळिहवरा
2 सं ामपूर 6 सं ामपूर

7 िसरसम (बु.)
7 पातुड  +}

2 औंढा नागनाथ 8 औंढा नागनाथ 8 कवठळ  }

9 येहळेगाव 9 सोनाळा

10 जवळा (बा.) 10 बावनगीर

11 साळणा 3 िचखली 11 िचखली

3 सेनगाव 12 सेनगाव 12 हातणी

13 गोरेगाव 13 एकलारा

14 आजेगाव  +} 14 अमडापूर  +}
15 पान क हेरगाव  } 15 पेठ  }

16 साखरा  +} 16 उं ी  +}
17 ह ा  } 17 धोडप  }

4 कळमनुरी 18 कळमनुरी  +} 18 मेरा (खु.)  +}
19 वाकोडी  } 19 शेलगाव अटोळ  }

20 नांदापूर 20 कोलारा  +}
21 चांदाई  }

21 अ. बाळापूर
4 बुलडाणा 22 बुलडाणा  +}

22 ड गरकडा  +} 23 साकळी (बु.)  }
23 वारंगा फाटा  }

24 पाडळी  +}
5 बसमत 24 बसमत  +} 25 देऊळघाट  }

25 अंबा  +}
26 हयातनगर  +} 26 धाड
27 िगरगाव  +}
28 ह ा  +} 27 हसला (बु.)
29 टभणु  +}
30 कु ं दा  } 28 रायपूर

19 बुलडाणा 5 देऊळगाव राजा 29 देऊळगाव राजा
1 जळगाव 1 जळगाव  +}

2 आसलगाव  } 30 मेहुणा राजा  +}
31 तुळजापूर  }

3 िप. काळे
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19 बुलडाणा 19 बुलडाणा
5 देऊळगाव राजा 32 दे. मही 9 खामगाव 63 पपळगाव (रा.)  +}

64 पारखेड  +}
33 अंढेरा 65 अडगाव  +}

66 पळशी (बु.)  }
6 मेहकर 34 मेहकर

67 लाखनवाडा
35 िहवरा आ म  +}
36 देऊळगाव माळी  } 10 शेगाव 68 शेगाव

37 अंजनी (बु.) 69 मनसगाव

38 डोणगाव 70 माटरगाव

39 शेलगाव (दे.)  +} 71 जळंब
40 लोणी गवळी  }

72 जवळा (बु.)
41 जानेफळ  +}
42 नायगाव द ापूर  } 11 मलकापूर 73 मलकापूर  +}

74 धरणगाव  +}
43 वरवडं 75 नरवले  }

7 सदखेड राजा 44 सदखेड राजा 76 दाताळा  +}
77 जांभळूधाबा  }

45 क ही राजा  +}
46 सोनशी  } 12 मोताळा 78 मोताळा  +}

79 बोराखेडी  +}
47 साखरखेड 80 शेलापूर (बु.)  }

48 दुसरबीड 81 पपरी गवळी  +}
82 पपळगाव देवी  +}

49 मलकापूर पांगरा  +} 83 धा. बडे  }
50 शदुरजन  }

84 रोहीणखेड
8 लोणार 51 लोणार

13 नांदुरा 85 नांदुरा (बु.)  +}
52 िटटवी  +} 86 िनमगाव  }
53 िहरडव  }

87 शबा (बु.)  +}
54 सुलतानपूर 88 महालुंगी  }

55 िबबी  +} 89 वडनेर
56 अंजनी (खु.)  }

90 चांदुरिब वा
9 खामगाव 57 खामगाव  +}

58 आवार  +} 20 अकोला
59 अटाळी  } 1 अकोट 1 अकोट  +}

2 मुंडगाव  }
60 काळेगाव  +}
61 िहवरखेड  +} 3 पणज
62 वझर  }
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20 अकोला 20 अकोला
1 अकोट 4 चोहोटटा 5 अकोला 32 उगवा  +}

33 आगर  }
5 कुटासा  +}
6 आसेगाव बाजार  } 34 बोरगाव मंजु  +}

35 िशवणी  +}
7 उमरा  +} 36 पळसो (बु.)  +}
8 अकोलखेड  } 37 सांगळूद  }

2 ते हारा 9 ते हारा  +} 38 कुरणखेड
10 माळेगाव बाजार  }

6 बाश  टाकळी 39 बाश  टाकळी
11 िहवरखेड

40 महान
12 अडगाव (बु.)  +}
13 पाथड  } 41 राजंदा  +}

42 धाबा  }
14 पंचग हाण

43 पजर  +}
3 बाळापूर 15 बाळापूर  +} 44 खेड  (बू.)  }

16 पारस  }
7 मुत जापूर 45 मुत जापूर  +}

17 याळा 46 हातगाव  +}
47 नभा  +}

18 वाडेगाव 48 माना  +}
49 सेलु बाजार  +}

19 उरळ 50 क म  +}
51 जामठी  +}

20 नबा  +} 52 लाखपुरी  }
21 हात ण  }

21 वाशीम
4 पातूर 22 पातुर  +} 1 वाशीम 1 वािशम

23 बाभळुगाव  }
2 पाड  टाकमोर  +}

24 आलगेाव 3 पाड  आसरा  +}
4 क डाळा झांबरे  }

25 चा ी  +}
26 स ती  } 5 अन शग  +}

6 वारला  }
5 अकोला 27 अकोला  +}

28 घुसर  +} 7 नागठाणा  +}
29 दिहहांडा  +} 8 केकत उमरा  +}
30  कौलखेडा  } 9 राजगाव  }

31  कापशी
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21 वाशीम 21 वाशीम
2 िरसोड 10 िरसोड  +} 6 कारंजा 43 उंबड  बाजार  +}

11 कवठा (खु.)  } 44 येवता  +}
45 खेड  (बु.)  +}

12 भर जहांिगर  +} 46 कामरगाव  }
13 मोप  }

22 अमरावती
14 वाकद 1 धारणी 1 धारणी  +}

2 हिरसाल  +}
15 िरठद 3 धुळघाट  +}

4 सावलीखेडा  +}
16 गोवधन  +} 5  सा ावाडी  }
17 केनवड  }

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा  +}
3 मालगेाव 18 मालगेाव  +} 7 सेमाडोह  +}

19 करंजी  } 8 टभरुसोडा  +}
9 चणु  +}

20 िशरपूर 10 गौलखेडा बाजार  +}
11 हात  }

21 मेडशी
3 नांदगाव (ख.) 12 नांदगाव (ख.)  +}

22 मुंगळा  +} 13 धानोरा गुरव  +}
23 चांडस  } 14 मंग ळ च हाळा  +}

15 िशवणी  }
24 िक हीराजा  +}
25 जऊळका  } 4 मोश 16 अंबाडा  +}

17 िर दपूर  }
4 मंग ळिपर 26 मंग ळिपर

5 अंजनगाव 18 िवहीगाव  +}
27 सेलू बाजार  +} 19 अंजनगाव (स.ु)  +}
28 पाड   ताड  } 20 कापूस तळणी  +}

21 कोकड  }
29 आसेगाव  +}
30 धानोरा (खु.)  } 22 सातेगाव  +}

23 भंडारज  }
31 पोटी  +}
32 कवठळ  } 6 अचलपूर 24 अचलपूर  +}

25 परतवाडा  +}
5 मानोरा 33 मानोरा  +} 26 रासेगाव  +}

34 उमरी (बु.)  } 27 असदपूर  +}
28 प ोट  +}

35 इंझोरी  +} 29 परसापूर  }
36 कुपटा  +}
37 शदुरजना  +} 7 दय पूर 30 दय पूर  +}
38 गीरोली  } 31 थीलोरी  +}

32 मंडळ रामतीथ  +}
6 कारंजा 39 कारंजा  +} 33 ख ार  +}

40 पोहा  +} 34 दारापूर  +}
41 धनज (बु.)  +} 35 वडनेर गंगाई  +}
42 िहवरा लाहे  } 36 सामदा  +}

37 येवदा  }
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22 अमरावती 23 यवतमाळ
8 भातकुली 38 भातकुली  +} 5 नेर 29 नेर  +}

39 आसरा  +} 30 िसरजगाव  +}
40 नभा  +} 31 मोझर  +}
41 आ टी  +} 32 मािनकवाडा  +}
42 पूण  नगर  +} 33 वटफळी  }
43 खोलापूर  }

6 पूसद 34 पुसद  +}
23 यवतमाळ 35 व ड  }
1 यवतमाळ 1 यवतमाळ  +}

2 कापरणे  +} 36 जांब बाजार  +}
3 िहवरी  +} 37 ा हणगाव  }
4 अजूना  +}
5 येळाबारा  +} 38 खंडाळा  +}
6 सावरगाव  +} 39 बेलोरा (खु.)  }
7 कोळंबी  +}
8 अकोला (बा.)  +} 40 शबाळ पपरी  +}
9  लोहारा  +} 41 गौळ (खू.)  +}

10  मोहा  } 42  बोरी खु.  }

2 दार हा 11 दार हा  +} 7 उमरखेड 43 उमरखेड  +}
12 बोरी (खु.)  +} 44 मुळावा  +}
13 महागाव  +} 45 िवडूळ  }
14 लाडखेड  }

46 िबटरगाव  +}
15 िचखली  +} 47 दराटी  +}
16 लोही  +} 48 ढाणकी  +}
17 मांगिक ही  } 49 चातारी  +}

50  कुपटी  +}
3 िद स 18 िद स  +} 51  नगनुर  }

19 ितवरी  +}
20 कलगाव  +} 8 महागाव 52 महागाव  +}
21 तुप टाकळी  +} 53 फुल सावगंी  +}
22  सगद  } 54 मोरथ  +}

55 गुंज  +}
4 आण 23 आण  +} 56 िहवरा  +}

24 लोणबेहळ  +} 57 काळी (दौ.)  +}
25 अंजनखेड  +} 58  कासोळा  }
26 जवळा  +}
27 बोरगाव  +}
28 सदोबा सावळी  }
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24 नागपूर 25 वध
1 काटोल 1 काटोल  +} 1 आव 1 आव  +}

2 पारड सगा  +} 2 वाढोणा  +}
3 येनवा  +} 3 रोहणा  +}
4 मेटपांजरा  +} 4 िव ळ  +}
5 िरधोरा  +} 5 वाठोडा  }
6 क ढाळी  }

26 चं पूर
2 नरखेड 7 नरखेड  +} 1 हपूरी 1 हपूरी  +}

8 मोवाड  +} 2 अहेर नवरगाव  +}
9 सावरगाव  +} 3 चौगान  +}

10 िभ णरू  +} 4 गांगलवाडी  +}
11 जलालखेडा  +} 5 मडकी  }
12 मढला  }

1009एकूण अिधसूिचत मंडळ :
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1 धुळे 2 नंदुरबार
1 िशरपुर 1 िशरपूर 3 शहादा 13 शहादा  +}

14 मो हदे त हा    }
2 बोराडी
3 अथ 15 हसावद
4 जवखेडे

16 ा हणपूरी
5 होळनाथे
6 थाळनेर 17 सारंगखेडा
7 सांगवी

18 काशा
2 शदखेडा 8 शदखेडा

9 िचमठाणा 19 वडाळी
10 शेवाडे
11 खलाणे 20 आसलोद  +}

21 मंदाणा    }
12 दौडाईचा
13  िवखरण 22 कळसाडी
14  वष
15  िवरडेल 4 तळोदा 23 तळोदा
16  नरडाणे 24 बोरद
17  बेटावद 25 तापपूर

26 सोमावल
2 नंदुरबार
1  नंदुरबार 1 नंदुरबार 5  अ ाणी 27 रोशमाल +}

2 रनाळे 28 चुलवद +}
29  खंुटामोडी +}

3 माडंळ 30  तोरणमाळ }
4 ख डामळी

6  अ कलकुवा 31  अ कलकुवा +}
5 कोरीट 32  खापर +}

33  मोलगी +}
6 आ टे 34  डाब   }
7 धानोरा

35  मोरंबा +}
2 नवापूर 8 नवापूर 36  वडफळी  }

9 नवागाव 3 जळगाव
10 खांडबारा 1 जळगाव 1 जळगाव  +}

2 हसावद  +}
11 चचपाडा 3 भोकर  +}

4 प ाळा  +}
12 िवसरवाडी 5 नािशराबाद  +}

6 असोदा    }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतगत मंडळ अिधसूचना
िपक - तुर खरीप - 2021
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3 जळगाव 3 जळगाव
2 भसुावळ 7 कु हे  +} 9 एरंडोल 43 एरंडोल  +}

8  भसुावळ   } 44 रगणगाव  +}
45 कासोदा  +}

9 वरणगाव  +} 46 उतराण (गहृ)    }
10 पपळगाव (खु.)   }

10 धरणगाव 47 धरणगाव  +}
3 बोदवड 11 बोदवड 48 साळवा  +}

49 सोनवद  +}
12 नडगाव  +} 50 पपरी  +}
13 करंजी    } 51 पाळधी  +}

52 चांदसर    }
4 यावल 14 यावल  +}

15 भालोद  +} 11 पारोळा 53 पारोळा  +}
16 बामणोद   } 54 बहादरपूर  +}

55 शेळावे   }
17 फैजपूर  +}
18 साकळी  +} 56 तामसवाडी  +}
19 िकनगाव    } 57 चोरवड    }

5 मु ताईनगर 20 मु ताईनगर  +} 12 चाळीसगाव 58 चाळीसगाव  +}
21 अंतुल    } 59 हातले  +}

60 मेहूणबारे  +}
22 कु हा  +} 61 बहाळ  +}
23 घोडसगाव    } 62 तळेगाव  +}

63 िशरसगाव    }
6  रावरे 24  रावरे  +} 64 खडकी

25  खानापुर  +}
26  िखरोदा  +} 13 जामनेर 65 जामनेर
27  नभोरा    } 66 नेरी

67 मालदाभाडी
7 अंमळनेर 28 अंमळनेर  +} 68 पहूर

29 िश ड  +}
30 नगाव  +} 69 शदुण  +}
31 पात डा   } 70  त डापुर    }

32 अंमळगाव  +} 71 फ ेपूर  +}
33 मारवड  +} 72 वाकडी    }
34 भरवस  +}
35 वावडे    } 14 पाचोरा 73 पाचोरा  +}

74 नगरदेवळा  +}
8 चोपडा 36 चोपडा  +} 75 गाळण    }

37 हातेड  +}
38 लासूर  +} 76 नादंरा  +}
39 अडावद  +} 77 कु हाड (बु.)  +}
40 धानोरा ( ा.)  +} 78 वरखेडी (बु.)  +}
41 गोरगावले   } 79 पपळगाव    }

42 चहाड 15 भडगाव 80  कोळगाव  +}
81  कजगाव    }
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4 अहमदनगर 4 अहमदनगर
1 नगर 1 जेऊर  +} 6  ीग दा 37  ीग दा  +}

2 कापूरवाडी  +} 38  पेडगाव  +}
3 चचोडी (पा.)  +} 39  माडंवगण  +}
4 भगार    } 40  कोळेगाव  +}

41  बेलवडंी  +}
5 वाळकी  +} 42  देवदैठण  +}
6 रई छ ीसी  +} 43  का टी  +}
7 नालगेांव  +} 44  चभळा    }
8 सावडेी  +}
9 नागापूर    } 7 कोपरगाव 45 कोपरगाव  +}

46 रवदें  +}
10 चास  +} 47 पोहेगाव  +}
11 केडगाव     } 48 दहीगाव बोलका  +}

49 सुरेगाव    }
2 पारनेर 12 पारनेर  +}

13 भाळवणी    } 8 ीरामपूर 50 ीरामपूर  +}
51 बेलापूर  +}

14 सुपा  +} 52 टाकळीभान  +}
15 वाडेग हाण    } 53 उंदीरगाव    }

16 टाकळी ढोके र  +} 9 पाथड 54 पाथड  +}
17 पळशी    } 55 मािणकद डी    }

18 वडिझरे  +} 56 करंजी  +}
19 िनघोज    } 57 िमरी    }

3 कजत 20 कजत  +} 58 टाकळी मानुर  +}
21 राशीन  +} 59 कोरडगाव    }
22 भाबंोरा    }

10 नेवासा 60 नेवासा (खु.)  +}
23 िमरजगाव  +} 61 नेवासा (बु.)    }
24 क भळी    }

62 सलाबतपूर
25 मािहजळगाव

63 सोनई  +}
4 जामखेड 26 जामखेड  +} 64 घोडेगाव  +}

27 अरणगाव    } 65 वडाळा भैरोबा    }

28 खड  +} 66 चांदा  +}
29 ना ज  +} 67 कुकाणा    }
30 नायगाव    }

11 राहूरी 68 राहूरी  +}
5 शेवगाव 31 शेवगाव 69 सा ळ  +}

70 ताहाराबाद  }
32 भातकुडगाव  +}
33 ढोर जळगाव (शे.)    } 71 वांबोरी  +}

72 ा हणी    }
34 एरंडगाव

73 देवळाली  +}
35 बोधेगावं  +} 74 टाकळी िमयाँ    }
36 चापडगाव    }
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4 अहमदनगर 5 सोलापूर
12 राहाता 75 राहाता 1 द. सोलापूर 1 बोरामणी

76 लोणी
77 बाभळे र 2 मु ती
78 िशड
79 पुणताबंा 3 मं ुप

5  पुणे 4 वचुर
1 िश र 1 िश र  +}

2  रांजणगाव गणपती  +} 5 नबरगी
3  टाकळीहाजी  +}
4  मलठण  +} 6  वळसंग
5 िनमोणे    }

7 होटगी
6  पाबळ  +}
7  तळेगाव ( ढ)  +} 8 औरद
8  कोरेगाव िभमा  +}
9  हावरा  +} 2 बाश 9 बाश

10  वडगावरासई   }
10 खांडवी

2 बारामती 11 बारामती  +}
12 उंडावडी (के.पी.)  +} 11 आगलगाव
13 मालगेाव  +}
14 पणदरे  +} 12 पांगरी
15 वडगाव ( न.)  +}
16 सुपा  +} 13 पानगाव
17 लोणी भापकर  +}
18 मोरगाव  +} 14 सुड
19 काटेवाडी  +}
20 िशरसुफ़ल  +} 15 वरैाग
21 करंजेपुल   }

16 नारी
3 इंदापूर 22 इंदापूर  +}

23 लोणी देवकर  +} 17 उपळे (दु.)
24 बावडा  +}
25 सणसर  +} 18 गौडगाव
26 िनमगाव केतकी  +}
27 काटी  +} 19 सैांदरे
28 अंथूरणे  +}
29 िभगवण  +} 3 अ कलकोट 20 अ कलकोट
30 पळसदेव  +}
31 लासुण  +} 21 वागदरी
32 लाखेवाडी  +}
33 माळवाडी    } 22 तडवळ



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - तुर खरीप - 2021

272
5 सोलापूर 5 सोलापूर
3 अ कलकोट 23 करजगी 5 माढा 39 माढा

24 जेऊर 40 दारफळ

25 मैदरगी 41 रोपळे

26 दुधानी 42 हैसगाव

27 चपळगाव 43 कुडूवाडी

28 िकणी 44 टभणू

29 नागणसूर 45 रांझणी

4 मोहोळ 30 मोहोळ 46 मोड नब

31 नरखेड 47 लऊळ

32 शेटफळ 48 िनमगाव टे

33 पेनुर 49 बबळे

34 वाघोली 6 करमाळा 50 करमाळा

35 कामती (बु.) 51 जेऊर

36 सावळे र 52 उमरड

37 टाकळी (िस.) 53 कोट

38 अनगर 54 केतूर
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5 सोलापूर 5 सोलापूर
6 करमाळा 55 केम 8 माळिशरस 82 खुडुस

56 अजूननगर 83 फ डिशरस

57 सालसे 9 मंगळवढेा 84 मंगळवढेा

58 पांगरे 85 बोराळे

59 जती 86 मारापूर

60 पोथरे 87 भोसे

7 पंढरपूर 61 पंढरपूर 88 हुलजंती

62 भंडी शेगाव 89 मरवडे

63 भाळवणी 90 आंधळगाव

64 करकंब 91 पाटखळ

65 पटकुरोली 6 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 कांचनवाडी  +}

66 पुळूज 2 चौका  +}
3 व डकाजी  +}

67 चळे 4 उ मानपुरा  +}
5 भाव सगपुरा  +}

68 तुंगत 6 िपसादेवी    }

69 कासेगाव 7 िच े पपळगाव  +}
8 करमाड  +}

70 खड 9 िचकलठाणा  +}
10 लाडसावगंी  +}

71 रोपळे 11 कचनेर  +}
12 पंढरपूर  +}

8 माळिशरस 72 माळिशरस 13 शेकटा   }

73 ई लामपूर 2 फुलं ी 14 फुलं ी  +}
15 िपरबावडा  }

74 अकलूज
16 आळंद  +}

75 लवगं 17 वडोद बाजार  +}
18 बाबरा    }

76 हाळंूगे
3 पैठण 19 पैठण +}

77 िपलीव 20 िबडकीन +}
21 लोहगाव +}

78 वळेापूर 22 पपळवाडी िपराची  }

79 नातेपूते 23 ढोरकीन +}
24 बालानगर +}

80 दिहगाव 25 आडूळ +}
26 िनळजगाव  }

81 सदािशव नगर
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6 औरंगाबाद 6 औरंगाबाद
3 पैठण 27 िवहामाडंवा +} 6 क ड 60 करंजखेड +}

28 नादंर +} 61 चचोली लबाजी +}
29 पाचोड +} 62 नागद   }
30 आपेगाव   }

63 चापानेर +}
4 गगंापूर 31 गगंापूर +} 64 देवगाव रंगारी   }

32 भडाळा +}
33 माजंरी +} 7 खुलताबाद 65 वे ळ
34 जामगाव    }

66 सुलतानपूर
35 शदुरवादा +}
36 वाळूज +} 67 सावगंी बाजार
37 आसेगाव  }

68 खुलताबाद
38 तुक बाद +}
39 हसूल +} 8 िस ोड 69 िस ोड +}
40 डोणगाव +} 70 िन ोड +}
41 िस दनाथ वडगाव +} 71 भराडी +}
42 गाजगाव  } 72 बोरगाव बाजार +}

73 पालोद  }
5 वजैापूर 43 वजैापूर +}

44 महालगाव +} 74 अ जठा  +}
45 नागमठाण +} 75 गोळेगाव  +}
46 खंडाळा +} 76 आमठाणा  +}
47 बोरसर +} 77 अभई  +}
48 गारज +} 78 िशवणा  +}
49 िशऊर +} 79 उंडणगाव   }
50 लोणी (खु.) +}
51 लासूरगाव +} 9 सोयगाव 80 सोयगाव  +}
52 जानेफळ +} 81 सावळदबार  +}
53 बाबतरा +} 82 जरंडी    }
54 घायगाव  }

83 बनोटी
6 क ड 55 क ड +}

56 िपशोर +}
57 नाचणवले +}
58 िचकलठाणा +}
59 हतनूर    }
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7 जालना 7 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन 4 अंबड 22 अंबड +}

23 धनगर पपरी   }
2 िसपोरा

24 जामखेड +}
3 धावडा +} 25 रोिहलागड +}
4 आ वा  } 26 ग दी +}

27 वडीगो ी +}
5 पपळगाव रेणूकाई 28 सुखापूरी   }

6 हसनाबाद 5 घनसावगंी 29 घनसावगंी +}
30 राणीऊचेगाव   }

7 राजूर +}
8 केदारखेडा  } 31 ितथपूरी +}

32 कंुभार पपळगाव +}
2 जा ाबाद 9 जा ाबाद +} 33 अंतरवाली टभी +}

10 माहोरा  } 34 रांजणी +}
35 जाबं समथ  }

11 कंुभारझरी
6 परतूर 36 परतूर +}

12 टभणु 37 वाटूर +}
38 ी टी  }

13 व ड (बु.)
39 आ टी +}

3 जालना 14 जालना (श.) +} 40 सातोना (बु.)   }
15 जालना ( ा.) +}
16 वाघ ळ जहा गर  } 7 बदनापूर 41 बदनापूर +}

42 शेलगाव +}
17 नेर +} 43 दाभाडी +}
18 शेवली +} 44 बावणे पांगरी +}
19 रामनगर +} 45 रोषणगाव  }
20 िवरेगाव +}
21 पाचन वडगाव   } 8 मंठा 46 मंठा +}

47 तळणी +}
48 ढोकसाळ +}
49 पांगरी गोसावी  }
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8 बीड 8 बीड
1 बीड 1 बीड +} 4 गवेराई 28 गवेराई +}

2 पाली +} 29 ध डराई +}
3 नाळवडंी +} 30 जातेगाव +}
4 पपळनेर +} 31 पाचेगाव +}
5 हाळस जवळा +} 32 िसरसदेवी +}
6 पेडगाव +} 33 मतेगाव +}
7 राजूरी (न.) +} 34 पडाल शगी    }
8 घाटसावली +}
9 चारहाता +} 35 तलवडा +}

10 कुल +} 36 रेवकी +}
11 पारगांव िसरास  } 37 उमापूर +}

38 मादळमोही +}
12 माजंरसुंबा +} 39 चकलंबा +}
13 लबा गणेश +} 40 कोळगाव   }
14 नेकनुर +}
15 चौसाळा +} 5 आ टी 41 आ टी +}
16 येलं बघाट  } 42 टाकळी शगी +}

43 आ टा ह.ना.   }
2 पाटोदा 17 पाटोदा +}

18 दासखेड  } 44 कडा +}
45 धामणगाव +}

19 थेरला +} 46 दैठाण   }
20 कुसालंब  }

47 दौलावडगाव
21 अमळनेर

48 धानोरा +}
3 िश र कासार 22 िश र कासार +} 49 पपळा +}

23 िततंरवणी +} 50 दडेगाव   }
24 हनाथ येलाबं +}
25 गोमाळवाडा  }

26 रायमोह +}
27 खालापुरी  }
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8 बीड 8 बीड
6 माजलगाव 51 माजलगाव 8 केज 70 हनुमंत पपरी +}

71 नादुंरघाट +}
52 माजंरथ 72 िवडा +}

73 चचोली माळी    }
53 गगंामसला

9 परळी 74 परळी +}
54 िक ीअडगाव 75 धम पूरी   }

55 तालखेड 76 िशरसाळा +}
77 नागापूर +}

56 िन डु 78 पपळगाव गाडे +}
79 मोहा   }

57 द ुड
10 धा र 80 धा र +}

7 आंबेजोगाई 58 अंबाजोगाई +} 81 मोहखेड +}
59 लोखडी सावरगाव +} 82 तेलगाव +}
60 पाटोदा (म.) +} 83 अंजनधाव    }
61 रिड  }

11 वडवणी 84 कवडगाव +}
62 घाटनादुंर +} 85 वडवणी +}
63 बद पूर +} 86 चचवण   }
64 उजनी  }

8 केज 65 केज +}
66 युसूफ वडगाव +}
67 बनसारोळा +}
68 होळ +}
69 म साजोग  }
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9 लातुर 9 लातुर
1 लातुर 1 लातुर +} 5 िनलंगा 31  पान चचोली +}

2 बाभळगाव +} 32  िनटुर   }
3 हरंगुळ (बु.) +}
4 कासारखेडा +} 33 कासार िसरसी  +}
5  क हेरी   } 34  भतुमुगळी   }

6  मु ड +} 35 अंबूलगा +}
7 तांदुळजा +} 36  हलगरा   }
8 चचोली (बु.) +}
9 गातेगाव    } 37 कासार बालकंुदा +}

38  औरादशहाजानी   }
2 रेणापूर 10 रेणापूर +}

11  पळशी +} 6 िश र अनंतपाळ 39 िश र अनंतपाळ +}
12 पोहरेगाव   } 40 िहसामाबाद    }

13 कारेपूर +} 41 साकोळ
14  पानगाव   }

7 उदगीर 42 उदगीर +}
3 औसा 15 औसा 43 नागलगाव   }

16 िकनी थोट 44 वाढवणा +}
45  हेर +}

17 भादा 46  त डार    }

18 मातोळा 47  देवजन +}
48 मोघा +}

19 बेलकंुड 49  नळगीर   }

20 िक ारी 8 जळकोट 50 जळकोट

21 लामजना 51 घोणशी

22  उजनी 9 देवणी 52 देवणी
53 बेारोळ

4 अहमदपूर 23 अहमदपूर +} 54 वलांडी
24 खंडाळी    }

10 चाकूर 55 चाकूर
25 िकनगाव +}
26 अंधोरी   } 56 नळेगाव

27 िश र ताजबंद +} 57 वडवळ
28 हाडोळती    } 58 झरी (बु.)

59 शेळगाव
5 िनलंगा 29 िनलंगा +} 60  आ टा

30  मदनसुरी   }
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10 उ मानाबाद 10 उ मानाबाद
1 उ मानाबाद 1 उ मानाबाद (श.) +} 4 भमु 23 भमु +}

2 उ मानाबाद ( ा.)  } 24 वालवड +}
25 ईट  }

3 बबळी +}
4 केशेगाव +} 5 वाशी 26 वाशी +}
5 पाडोळी  } 27 तेरखेडा +}

28 पारगाव  }
6 तेर +}
7 ढोकी +} 6 कळंब 29 कळंब +}
8 जागजी  } 30 ईटकूर +}

31 येरमाळा +}
2 तुळजापूर 9 तुळजापूर +} 32 मोहा  }

10 सलगरा (दी.) +}
11 सावरगाव  } 33 िशराढोण +}

34 गो वदपूर  }
12 मंग ळ +}
13 ईटकळ +} 7 उमरगा 35 उमरगा +}
14 जळकोट  } 36 डाळीब }

15 नळदुग 37 नारंगवाडी +}
38 मुळज  }

3 परांडा 16 परांडा +}
17 आसु } 39 मु म

18 जवळा +} 8 लोहारा 40 लोहारा
19 अनाळा +}
20 सोनारी  } 41 माकणी

4 भमु 21 अंबी +} 42 जेवळी
22 मानके र  }



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - तुर खरीप - 2021

280
11 नांदेड 11 नांदेड
1 नादेंड 1 नादेंड (श.) +} 6 नायगाव 27 नायगाव +}

2 विझराबाद +} 28 नस +}
3 नादेंड ( ा.) +} 29 माजंरम +}
4 तु पा +} 30 बरबडा +}
5 िव णुपूरी +} 31 कंुटूर +}
6 वसरणी +} 32 धंुगराळा  }
7 लबगाव +}
8 तरोडा (बु.) +} 7 मुखेड 33 मुखेड +}
9 नळे र +} 34 जाबं (बु.) +}

10 वाजेगाव  } 35 जाहूर +}
36 चांडोळा }

2 अध पूर 11 अध पूर +}
12 दाभड +} 37 मु माबाद +}
13 माळेगाव  } 38 बा हाळी +}

39 येवती +}
3 मुदखेड 14 मुदखेड +} 40 अंबुलगा बु.  }

15 मुगट +}
16 बारड  } 8 कंधार 41 कंधार +}

42 फुलवळ +}
4 िबलोली 17 िबलोली +} 43 पेठवळज +}

18 आदमपूर +} 44 बा ळ }
19 लोहगाव +}
20 सगरोळी +} 45 कु ळा +}
21 कंुडलवाडी +} 46 उ माननगर +}
22 रामतीथ  } 47 िद स बु.  }

5 धम बाद 23 धम बाद +} 9 उमरी 48 उमरी +}
24 करखेली +} 49 गोळेगाव +}
25 जारीकोट +} 50 सधी +}
26 िसरजखोड  } 51 धानोरा बु.  }
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11 नांदेड 11 नांदेड
10 लोहा 52 लोहा +} 14 देगलूर 75 देगलूर +}

53 माळाकोळी +} 76 खानापूर +}
54 सोनखेड +} 77 शहापूर +}
55 सावरगाव नसरत } 78 नरगळ बु.  }

56 शेवडी (बा.) +} 79 मरखेल +}
57 कलंबर +} 80 मालगेाव (िन.) +}
58 कापशी  } 81 हानेगाव  }

11 हदगाव 59 हदगाव +} 15 िकनवट 82 िकनवट +}
60 तामसा +} 83 बोधडी +}
61 मनाठा +} 84 िसदगी मो.  }
62 बरडशेवाळा }

85 ई लापूर +}
63 पपळखेड +} 86 जलधारा +}
64 तळणी +} 87 िशवणी +}
65 िनवघा (बा.) +} 88 मांडवी +}
66 आ टी  } 89 दहेली +}

90 उमरी बा.  }
12 िहमायतनगर 67 िहमायतनगर +}

68 जवळगाव +} 16 माहूर 91 माहूर +}
69 िशरसम (बु.)  } 92 वाई (बा.) +}

93 वानोळा +}
13 भोकर 70 भोकर +} 94 सदखेड  }

71 िकनी +}
72 मातुळ +}
73 मोघाळी +}
74 भोसी  }
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12 परभणी 12 परभणी
1 परभणी 1 परभणी ( ा.)  +} 5 पालम 27 पालम +}

2 परभणी ( श.)  +} 28 चाटोरी +}
3 पेडगाव +} 29 बनवस +}
4 जांब +} 30 रावराजूर +}
5  झरी    } 31 पेठिशवणी  }

6 शगणापूर +} 6 पाथरी 32 पाथरी +}
7 दैठणा +} 33 बाभळगाव +}
8 पगळी +} 34 हादगाव (बु.) +}
9 टाकळी कंुभकण      } 35 कासापूरी  }

2  गंगाखेड 10  गंगाखेड +} 7 मानवत 36 मानवत +}
11 महातपुरी   } 37 केकरजवळा +}

38 को हा +}
12  माखणी +} 39  ताडबोरगाव   +}
13  राणीसावरगाव +} 40 रामपूरी बु  }
14 पपळदरी   }

8 पुण 41 पुण +}
3 जतुर 15 जतुर +} 42 ताडकळस +}

16 सांगवी ( हा.)   } 43 िलमला +}
44 कातने र +}

17 बामणी (बु.) +} 45 चडुावा +}
18 चारठाणा +} 46 कावलगाव  }
19 दूधगाव +}
20  वाघी धा.  } 9 सेलु 47 सेलू +}

48 देऊळगाव-घाट +}
21 आडगाव (बु.) +} 49 वालूर +}
22 बोरी   } 50 कुपटा +}

51 िचखलठाणा (बु.) +}
4 सोनपेठ 23 सोनपेठ +} 52 मोरेगाव  }

24 आवळगाव +}
25 वडगाव +}
26  शेळगाव म.   }
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13 हगोली 14 बुलडाणा
1 हगोली 1 हगोली +} 1 जळगाव (ज.) 1 जळगाव +}

2 खंबाळा  } 2 आसलगाव +}
3 िप. काळे   }

3 नस +}
4 बासंबा +} 4 जामोद +}
5 िद स कराळे +} 5 वड शगी   }
6 माळिहवरा +}
7 िसरसम (बु.)   } 2 सं ामपूर 6 सं ामपूर +}

7 पातुड +}
2 कळमनुरी 8 कळमनुरी +} 8 कवठळ    }

9 वाकोडी +}
10 नांदापूर   } 9 सोनाळा +}

10 बावणबीर  }
11 आ. बाळापूर +}
12 ड गरकडा +} 3 िचखली 11 िचखली +}
13 वारंगा फाटा  } 12 हातणी  }

3 बसमत 14 बसमत +} 13 एकलारा +}
15 आंबा +} 14 अमडापूर +}
16 हयातनगर +} 15 पेठ +}
17 िगरगाव  } 16 उं ी +}

17 घोडप  }
18 ह ा +}
19 टभणू +} 18 मेरा (खु.) +}
20 कु ं दा  } 19 शेलगाव अटोळ +}

20 कोलारा +}
4 औंढा (ना.) 21 औंढा (ना.) +} 21 चांदई  }

22 येहळेगाव +}
23 जवळा (बा.) +} 4 बुलडाणा 22 बुलडाणा +}
24 साळणा  } 23 साखळी (बु.) +}

24 पाडळी +}
5 सेनगाव 25 सेनगाव +} 25 देऊळघाट  }

26 गोरेगाव +}
27 आजेगाव +} 26 धाड +}
28 पान क हेरगाव +} 27 हसला (बु.) +}
29 साखरा +} 28 रायपूर  }
30 ह ा  }

5 देऊळगाव राजा 29 देऊळगाव राजा +}
30 मेहुणा राजा +}
31 तुळजापूर   }
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14 बुलडाणा 14 बुलडाणा
5 देऊळगाव राजा 32 दे. मही +} 10 शेगाव 68 शेगाव +}

33 अंढेरा   } 69 जवळा (बु.) +}
70 मनसगाव   }

6 मेहकर 34 मेहकर +}
35 िहवरा आ म +} 71 माटरगाव +}
36 देऊळगाव माळी   } 72 जळंब  }

37 अंजनी (बु.) +} 11 मलकापूर 73 मलकापूर +}
38 डोणगाव  } 74 धरणगाव +}

75 नरवले  }
39 शेलगाव (दे.) +}
40 लोणी गवळी +} 76 दाताळा +}
41 जानेफळ +} 77 जाभंळूधाबा  }
42 नायगाव द ापूर +}
43 वरवडं  } 12 मोताळा 78 मोताळा +}

79 बोराखेडी +}
7 सदखेड राजा 44 सदखेड राजा +} 80 शेलापूर (बु.)  }

45 िक. राजा +}
46 सोनोशी  } 81 पपरी गवळी +}

82 पपळगाव देवी   }
47 साखरखेड +}
48 दुसरबीड +} 83 धा. बढे +}
49 मलकापूर पांगरा +} 84 रोिहणखेड  }
50 शदुरजन  }

13 नादुंरा 85 नादुंरा (बु.) +}
8 लोणार 51 लोणार +} 86 िनमगाव +}

52 िटटवी +} 87 शबा (बु.) +}
53 िहरडव  } 88 महालुंगी  }

54 सुलतानपूर +} 89 वडनेर +}
55 िबबी +} 90 चांदुरबी वा  }
56 अंजनी (खु.)    }

15 अकोला
9 खामगाव 57 खामगाव 1 अकोट 1 अकोट +}

58 आवार 2 मुंडगाव    }
59 अटाळी
60 काळेगाव 3 पणज
61 िहवरखेड
62 वझर 4 चोहो ा
63 पपळगाव राजा
64 पारखेड 5 कुटासा +}
65 अडगाव 6 आसेगाव बाजार  }
66 पळशी (बु.)
67 लाखनवाडा 7 उमरा +}

8 अकोलखेड  }
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15 अकोला 15 अकोला
2 ते हारा 9 ते हारा +} 7 मुत जापूर 45 मुत जापूर +}

10 माळेगाव बाजार  } 46 हातगाव +}
11 िहवरखेड 47 नभा    }

12 अडगाव (बु.) +} 48 माना +}
13 पाथड  } 49 सेलू बाजार +}

50 लाखपूरी    }
14 पंचग हाण

51 कु म +}
3 बाळापूर 15 बाळापूर +} 52 जामठी    }

16 पारस +}
17 याळा  } 16 वािशम

1 वािशम 1 वािशम
18 वाडेगाव +}
19 उरळ +} 2 पाड  टाकमोर
20 नबा +} 3 पाड  आसरा
21 हात ण  } 4 क डाळा झामरे

4 पातुर 22 पातुर +} 5 अन शग
23 बाभळूगाव  } 6 वारला

7 नागठाणा
24 आलेगाव +} 8 केकत उमरा
25 चा ी +} 9 राजगाव
26 स ती  }

2 िरसोड 10 िरसोड
5 अकोला 27 अकोला +} 11 कवठा (खु.)

28 कौलखेड }
12 भर जहाँिगर
13 मोप

29 घुसर +} 14 वाकद
30 दिहहांडा +} 15 िरठद
31 कापशी +}
32 उगवा +} 16 गोवधन
33 आगर  } 17 केनवड

34 बोरगाव मंजू +} 3 मालगेाव 18 मालगेाव
35 िशवणी +} 19 करंजी
36 पळशी (बु.) +}
37 सांगळूद +} 20 िशरपूर
38 कुरणखेड  } 21 मेडशी

22 मुंगळा
6 बाश टाकळी 39 बाश टाकळी +} 23 चांडस

40 महान +}
41 राजंदा  } 24 िक हीराजा

25 जऊळका
42 धाबा +}
43 पजर +}
44 खेड  (बु.)  }
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16 वािशम 17 अमरावती
4 मंग ळिपर 26 मंग ळिपर 3 अमरावती 16 वलगाव +}

27 शेलू बाजार 17 नवसारी +}
28 पाड  ताड 18 िशराळा +}
29 आसेगाव 19 राहातगाव    }
30 धानोरा (खु.)
31 पोटी 20 नादंगाव पेठ +}
32 कवठळ 21 माहूली जहांगीर +}

22 डवरगाव +}
5 मानोरा 33 मानोरा 23 शेगाव  }

34 उमरी (बु.)
4 भातकुली 24 भातकुली +}

35 इंझोरी 25 आसरा  }
36 कुपटा
37 शदुजना 26 नभा +}
38 िगरोली 27 आ टी  }

6 कारंजा 39 कारंजा 28 पुण  नगर +}
40 पोहा 29 खोलापूर  }
41 उंबड  बाजार
42 येवता 5 नादंगाव (खं.) 30 नादंगाव (खं.) +}

31 धानोरा गुरव +}
32 पापळ }

43 खेड  (बु.)
44 कामरगाव 33 मंग ळ च हाळा +}

34 िशवणी }
45 धनज (बू.)
46 िहवरा लाहे 35 लोणी +}

36 माहूली चोर +}
17 अमरावती 37 दाभा }
1 धारणी 1 धारणी

6 चांदुर रे वे 38 चांदुर रे वे +}
2 हरीसाल 39 आमला िव े र  }

3 धुळघाट 40 घईखेड +}
41 पळसखेड +}

4 सावलीखेडा 42 सातेफळ }

5  सा ावाडी 7 धामणगाव रे वे 43 धामणगाव रे वे +}
44 द ापूर +}

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा +} 45 भातकुली +}
7 सेमाडोह +} 46 चचोली  }
8 गौलखेडा बाजार  }

47 तळेगाव दशासर +}
9 टभरुसोडा +} 48 मंग ळ द तिगर +}

10 चुण +} 49 अंजन सगी  }
11 हात  }

8 ितवसा 50 ितवसा +}
3 अमरावती 12 अमरावती +} 51 वरखेड +}

13 वडाळी +} 52 मोझरी +}
14 बडनेरा +} 53 व हा  }
15 अकोळी  }
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17 अमरावती 17 अमरावती
8 ितवसा 54 कु हा 14 चांदुर बाजार 89 चांदुर बाजार +}

90 बेलोरा   }

9 मोश 55 मोश +} 91 तळेगाव मोहना +}
56 नेर ( पगळाई) +} 92 आसेगाव    }
57 िशरखेड  }

93 िसरजगाव कसबा +}
58 अंबाडा +} 94 करजगाव +}
59 िर दपूर +} 95 ा हणवाडा    }
60 धामणगाव +}
61 िहवरखेड } 18 यवतमाळ

1 यवतमाळ 1 यवतमाळ
10 व ड 62 व ड +} 2 कापराने

63 बेनोडा +} 3 िहवरी
64 लोणी +} 4 अजूना
65 वाठोडा }

5 येळाबारा
66 पुसला +} 6 सावरगड
67 शदुजना घाट +} 7 कोळंबी
68 राजूरा बाजार  } 8 अकोला (बा.)

9 लोहारा
11 दय पूर 69 दय पूर +} 10 मोहा

70 िथलोरी +}
71 मंडळ रामितथ  } 2 बाभळुगाव 11 बाभळूगाव

12 वणेी
72 ख ार +} 13 घारफळ
73 दारापूर   }

14 पहूर
74 वडनेर गगाई +} 15 सावर
75 सामदा   }

3 कळंब 16 कळंब
76 येवदा 17 कोठा

12 अंजनगाव स.ु 77 अंजनगाव (सु.) +} 18 सावरगाव
78 सातेगाव +} 19 पपळगाव ( .)
79 भंडारज  }

20 मेटीखेडा
80 िवहीगाव +}
81 कापूस तळणी +} 21 जोडमोहा
82 कोकड  }

4 दार हा 22 दार हा
13 अचलपूर 83 अचलपूर +} 23 बोरी (खु.)

84 परतवाडा  } 24 महागाव
25 लाडखेड

85 रासेगाव +}
86 असदपूर +} 26 िचखली
87 प ोट +} 27 लोही
88 परसापूर  } 28 मागंिक ही
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18 यवतमाळ 18 यवतमाळ
5 िद स 29 िद स 9 उमरखेड 62 ढाणकी

30 ितवरी 63 चातारी
31 सगद
32 कलगाव 10 महागाव 64 महागाव
33 तुप टाकळी 65 फुल सावगंी

6 आण 34 आण 66 मोरथ
67 कासोळा

35 लोणबेहळ 68 गुंज
36 अंजनखेड 69 िहवरा

37 जवळा 70 काळी (दौ.)
38 बोरगाव

11 वणी 71 वणी
39 स. सावळी 72 राजूर

73 भालर
7 नेर 40 नेर 74 रासा

75 कायर
41 िसरजगाव
42 मोझर 76 शदोला

77 िशरपूर
78 पूनवट

43 मािनकवाडा 79 गणेशपुर
44 वटफळी

12 मारेगाव 80 मारेगाव
45 मालखेडा

81 माड
8 पुसद 46 पुसद 82 वनोजा

47 व ड
83 कंुभा

48 जाबं बाजार 84 वाटोनी
49 ा हणगाव

13 झरी जामणी 85 झरी जामणी
50 खंडाळा 86 माथाजुन
51 बेलोरा (खु.)

87 िशबळ
52 शबाळ पपरी 88 खडकडोह  
53 गौळ (खु.)
54 बोरी खु. 89 मुकूटबन

9 उमरखेड 55 उमरखेड 14 केळापूर 90 पांढरकवडा
56 मुळावा 91 पहापळ
57 कुपटी 92 केळापूर
58 िवडूळ 93 चालबड
59 नगणूर
60 िबटरगाव 94 ं झा
61 दराटी 95 करंजी

96 पाटणबोरी
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18 यवतमाळ 19 वध
15 राळेगाव 97 राळेगाव 4 वध 17 वायगाव +}

98 झाडगाव 18 आंजी +}
19 वायफळ +}

99 वरध 20 सालोड (ही.)  }

100 वाढोणा (बा.) 5 सेलू 21 सेलू +}
101 धानोरा 22 केळझर  }

102 वडकी 23 सदी
103 िक ही (ज.)

24 हगणी
16 घाटंजी 104 घाटंजी

105 पारवा 25 झडशी
106 कूल

6 देवळी 26 देवळी
107 साखरा 27 अंदोरी
108 िशवणी 28 िगरोली
109 घोटी
110 िशरोली 29 पुलगाव +}

30 िवजय गोपाल  }
19 वध
1 आव 1 आव 31 िभडी

2 खरागंणा 7 हगणघाट 32 हगणघाट +}
33 वाघोली +}

3 वाढोणा 34 सावली  }

4 रोहणा +} 35 अ ीपूर +}
5 िव ळ +} 36 िसरजगाव +}
6 वाठोडा } 37 कानगाव  }

2 कारंजा 7 कारंजा +} 38 वडनेर +}
8 ठाणेगाव  } 39 पोहना  }

9 सारवाडी 8 समु पूर 40 समु पूर

10 क मवार ाम 41 िगरड

3 आ टी 11 आ टी +} 42 माडंगाव
12 तळेगाव  }

43 कांढळी +}
13 साहूर 44 वायगाव ग ड  }

4 वध 14 वध +} 45 नंदोरी +}
15 सेवा ाम +} 46 जाम  }
16 तळेगाव (टा.)  }

47 कोरा
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20 नागपूर 20 नागपूर
1 नागपूर ( ा.) 1 खापरी रे वे +} 6 नरखेड 32 िभ णूर

2 सोनेगाव लोधी +}
3 बोरी  } 33 जलालखेडा +}

34 मढला  }
4 गोधनी +}
5 वाडी +} 7 सावनेर 35 सावनेर +}
6 हुडके र } 36 पाटणसावगंी +}

37 चचोली खापरखेडा   }

2 हगणा 7 हगणा +} 38 केळवद
8 वानाड गरी +}
9 का होलीबारा } 39 खापा +}

40 वडेगाव  }
10 अडेगाव +}
11 गमुगाव +} 8 कळमे र 41 कळमे र
12 टाकळघाट  }

42 धापेवाडा
3 पारिशवणी 13 पारिशवणी

43 मोहपा
14 नवगेाव खैरी +}
15 क हान +} 44 तेलकामठी
16 आमडी  }

9 कामठी 45 कामठी +}
4 मौदा 17 मौदा +} 46 कोराडी +}

18 धानला  } 47 वडोदा +}
48 िदघोरी  }

19 खात +}
20 क दामढी +} 10 उमरेड 49 उमरेड +}
21 िनमखेडा +} 50 हेवती +}
22 चाचेर  } 51 पाचगाव +}

52 बेला +}
5 काटोल 23 काटोल +} 53 िसस +}

24 पारड सगा  } 54 मकरधोकडा  }

25 येनवा 11 िभवापूर 55 िभवापूर +}
56 कारगाव +}

26 मेटपांजरा +} 57 मालवेाडा +}
27 िरधोरा  } 58 नादं  }

28 क ढाळी 12 कुही 59 कुही +}
60 राजोला +}

6 नरखेड 29 नरखेड +} 61 िततूर +}
30 मोवाड  } 62 वलेतूर +}

63 माढंळ +}
31 सावरगाव 64 पचखेडी  }
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21 चं पूर 21 चं पूर
1 ब ारपूर 1 ब ारपूर 6 िचमुर 20 नेरी +}

21 िभसी +}
2 ग ड पपरी 2 ग ड पपरी 22 जाभंळुघाट +}

23 शंकरपूर   }
3 धाबा

7 राजूरा 24 राजूरा
3 पोभणु 4 पोभणु

25 िव र ( टे.)
4 वरोरा 5 वरोरा

8 कोरपणा 26 गडचांदुर
6 माढंळी +}
7 िचखली  } 27 कोरपणा

8 टभडू +} 9 िजवती 28 िजवती
9 खांबाडा  }

29 पाटण
10 शेगाव

10  चं पुर 30  चं पुर -1 +}
5 भ ावती 11 भ ावती +} 31  पडोळी +}

12 घोडपेठ  } 32  घु गस   }

13 चंदनखेडा +} 11  मुल 33  मुल +}
14 मुधोली  } 34  िचखली  }

35  बबाळ
15 मागंली (रै)

12  सावली 36  पाथरी
16 नंदोरी

37  सावली
6 िचमुर 17 िचमुर +}

18 मासाळ (बु.) +} 38 याहाड खु.
19 खडसंगी  }

1375एकूण अिधसूिचत मंडळ : 
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अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका
1  नािशक 1  येवला 2  सोलापुर 1  उ र सोलापुर

2  मालगेाव 2  सांगोला

3 देवळा 3 सांगली 1 जत

4 सुरगाणा 4  नागपुर 1  रामटेक

5 पेठ

6 िस र

10एकूण अिधसूिचत तालुके : 

तालुका तरीय अिधसुचना
िपक- तुर खरीप - 2021
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1 नािशक 1 नािशक
1 मालेगाव 1 मालेगाव  +} 3 बागलाण 22 बागलाण (सटाणा)  +}

2 दाभाडी  +} 23 ा हणगाव  +}
3 िनमगाव  +} 24 िवरगाव  +}
4 करंजग हाण  +} 25 डागंसौदाणे  +}
5 वडनेर  +} 26 नामपरू  +}
6 अजंग  +} 27 जायखेडा  +}
7 ड गराळे   } 28 ताहाराबाद  +}

29 मु हेर  +}
8 स दाणे  +} 30 मुंजवाड  +}
9 कौळाने  +} 31 िककवारी खु.  +}

10 सायने (ब.ु)  +} 32 टभे खालचे   }
11 जळगाव नबाइट   }

4 नादंगाव 33 नादंगाव  +}
12 कळवाडी 34 मनमाड  +}

35 िहसवळ (ब.ु)  +}
13 झोडगा 36 जातेगाव  +}

37 वहेेळगाव  +}
2 येवला 14 येवला  +} 38 बाणगाव ब.ु  +}

15 पाटोदा  +} 39 यायड गरी  +}
16 अंदरसुल  +} 40 भाड   }
17 अंगणगाव    }

18 जळगाव नेऊर  +}
19  सावरगाव  +}
20 नगरसूल  +}
21 राजापरू   }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतगत मंडळ अिधसूचना

िपक - कापूस खरीप - 2021
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2 धुळे 2 धुळे
1 धुळे 1 िश ड 3 िशरपरू 20 िशरपरू

2 बोरकंूड 21 बोराडी

3 आव 22 अथ

4 सोनगीर 23 जवखेडे

5 नगाव (ब.ु) 24 होळनाथें

6 फागणे 25 थाळनेर

7 मुकटी 26 सागंवी

8 धुळे ( ा.) 4 शदखेडा 27 शदखेडा

9 धुळे शहर 28 िचमठाणे

10 कुसूंबा 29 शेवाळे

11 नेर (म.) 30 खलाणे

12 लामकाणी 31 नरडाणे

2 सा ी 13 सा ी 32 बटेावद

14 िनजामपरू 33 वश

15 ा हणवले 34 द डाईचा

16 दहीवले 35 िवखरण

17 कासारे 36 िवरदेल

18 हसदी ( ा.)

19 दुसाने
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3 नंदुरबार 3 नंदुरबार
1 नंदुरबार 1 नंदुरबार 5 अ कलकूवा 27 अ कलकूवा

28 मोरंबा
2 रनाळे 29 खापर

3 माडंळ 4 जळगाव
1 जळगाव 1 जळगाव  +}

4 ख डामळी 2 हसावद   }

5 कोरीट 3 भोकर

6 आ टे 4 पपराळा

7 धानोरा 5 निशराबाद

2 नवापरू 8 नवापरू  +} 6 आसोदा
9 नवागाव  +}

10 चचपाडा    } 2 भसुावळ 7 भसुावळ

11 खाडंबारा  +} 8 कु हे
12 िवसरवाडी    }

9 वरणगाव
3 शहादा 13 शहादा

10 पपळगाव (खु.)
14 मो हदे त हा

3 बोदवड 11 बोदवड
15 हसावद

12 नडगाव
16 ा हणपरूी

13 करंजी
17 सारंगखेडा

4 यावल 14 यावल
18 काशा

15 भालोद
19 वडाळी 16 बामणोद

20 आसलोद 17 फैजपरू

21 मंदाणा 18 साकळी

22 कळसाडी 19 िकनगाव

4 तळोदा 23 तळोदा 5 रावरे 20 रावरे

24 बोरद 21 खानापरू

25 तापपरू 22 िखरोदा
23 नभोरा (ब.ु)

26 सोमावल
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4 जळगाव 4 जळगाव
5 रावरे 24 िखड 10 धरणगाव 50 धरणगाव

25 ऐनपरू 51 साळवा
52 सोनवद

26 सावदा 53 पाळधी
54 चादंसर

6 मु ताईनगर 27 मु ताईनगर
55 प ी (ब.ु)

28 अंतुल
11 पारोळा 56 पारोळा

29 कु हा
30 घोडसगाव 57 बहादरपरू

7 अंमळनेर 31 अंमळनेर 58 शेळावे

32 िश ड 59 तामसवाडी

33 नगाव 60 चोरवड

34 पात डा 12 चाळीसगाव 61 चाळीसगाव

35 अंमळगाव 62 खडकी

36 मारवड 63 हातले

37 भरवस 64 मेहूणबारे
38 वावडे

65 बहाळ
8 चोपडा 39 चोपडा

66 तळेगाव
40 हातेड

67 िशरसगाव
41 लासूर

13 जामनेर 68 जामनेर
42 अडावद
43 धानोरा ( ा.) 69 नेरी

44 गोरगावले 70 मालदाभाडी

45 चहाड 71 पहूर

9 एरंडोल 46 एरंडोल 72 शदुण
47 रगणगाव 73 त डापरू

48 कासोदा 74 फ ेपरू

49 उतराण (गृह) 75 वाकडी
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4 जळगाव 5 अहमदनगर

14 पाचोरा 76 पाचोरा 3 संगमनेर 13 साकूर

77 नगरदेवळा 14 पपरणे

78 गाळण 15 आ ी

79 नां ा 16 िसबलापरू

80 कु हाड (ब.ु) 17 तळेगाव

81 वरखेडी (ब.ु) 18 समनापरू

82 पपळगाव 4 कोपरगाव 19 कोपरगाव

15 भडगाव 83 भडगाव 20 रवदें

84 अमदडे 21 सुरेगाव

85 कोळगाव 22 दहेगाव बोलका

86 कजगाव 23 पोहेगाव

5 अहमदनगर 5  राहाता 24 राहाता
1 शेवगाव 1 शेवगाव

25 लोणी
2 भातकुडगाव

26  बाभळे र
3 ढोर जळगाव (शे.)

27  पणुताबंा
4 एरंडगावं

28  िशड
5 बोधेगावं

6 राहुरी 29 राहुरी
6 चापडगाव

30 टाकळीिमयाँ
2 पाथड 7 पाथड

31 देवळाली वरा
8 मािणकद डी

32 सा ळ
9 करंजी

33 ताहाराबाद
10 िमरी

34 वाबंोरी
11 टाकळीमानूर

35 ा हणी
12 कोरडगाव
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5 अहमदनगर 5 अहमदनगर
7 नेवासा 36 नेवासा (खु.) 9 कजत 52 िमरजगावं

37 नेवासा (ब.ु) 53 क भळी

38 सलाबतपरू 54 मािहजळगावं

39 कुकाणा 10 ीग दा 55 ीग दा

40 चादंा 56 पेडगाव

41 सोनई 57 माडंवगण

42 वडाळा (ब.) 58 कोळगाव

43 घोडेगाव 59 बलेवडंी

8 जामखेड 44 जामखेड 60 देवदैठण

45 खड 61 का टी

46 अरणगाव 62 चभळा

47 ना ज 11 ीरामपरू 63 ीरामपरू

48 नायगाव 64 बलेापरू

9 कजत 49 कजत 65 टाकळीभान

50 राशीन 66 उंदीरगाव

51 भाबंोरा
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6 सोलापूर 6 सोलापूर
1 मोहोळ 1 वाघोली  +} 3 सागंोला 20 कोळा  +}

2 कामती (ब.ु)  +} 21 नाझरा  +}
3 सावळे र  +} 22 महुद (ब.ु)   }
4 टाकळी (िस.)  +}
5 अनगर    } 4 माळिशरस 23 माळिशरस  +}

24 ई लामपरू  +}
2 पंढरपरू 6 पंढरपरू  +} 25 दिहगाव  +}

7 भंडी शेगाव  +} 26 सदािशवनगर  +}
8 भाळवणी  +} 27 खुडुस  +}
9 करकंब  +} 28 फ डिशरस    }

10 खड  +}
11 रोपळे    } 5 मंगळवढेा 29 हुलजंती  +}

30 मारापरू  +}
12 पळूुज  +} 31 मरवडे  +}
13 चळे  +} 32 पाटखळ    }
14 तुंगत  +}
15 कासेगाव    } 7  सांगली

1  आटपाडी 1  आटपाडी  +}
3 सागंोला 16 सागंोला  +} 2  िदघंची  +}

17 िशवणे  +} 3  खरसुंडी    }
18 जवळा  +}
19 घरेडी    }
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8 औरंगाबाद 8 औरंगाबाद
1 औरंगाबाद 1 काचंनवाडी  +} 3 पैठण 22 ढोरकीन

2  उ मानपरुा  +}
3  भाव सगपरुा  +} 23 बालानगर
4 पंढरपरू    }

24 पपळवाडी िपराची
5 चौका  +}
6 िपसादेवी    } 25 पाचोड

7 व डकाजी 26 िवहामाडंवा

8 िच े पपळगाव  +} 27 नादंर
9 कचनेर    }

28 आडूळ
10 करमाड  +}
11 शेकटा    } 29 आपेगाव

12 िचकलठाणा 30 िनळजगाव

13 लाडसावगंी 4 गंगापरू 31 गंगापरू

2 फुलं ी 14 फुलं ी 32 भडाळा

15 पीरबावडा 33 माजंरी

16 आळंद 34 वाळूज

17 वडोदबाजार 35 तुक बाद

18 बाबरा 36 शदुरवादा

3 पैठण 19 पैठण 37 हसूल

20 िबडकीन

21 लोहगाव
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8 औरंगाबाद 8 औरंगाबाद
4 गंगापरू 38 डोणगाव 7 खुलताबाद 61 सावगंी बाजार

39 िस दनाथ वडगाव 62 खुलताबाद

40 आसेगाव 6 क ड 63 क ड

41 गाजगाव 64 चापानेर

42 जामगाव 65 िचकलठाणा

5 वजैापरू 43 वजैापरू 66 िपशोर

44 महालगाव 67 नाचणवले

45 नागमठाण 68 करंजखेड

46 खंडाळा 69 चचोली लबाजी

47 बोरसर 70 देवगाव रंगारी

48 गारज 71 हतनूर

49 िशऊर 72 नागद

50 लोणी (खु.) 8 िस ोड 73 िस ोड

51 लासूरगाव 74 िन ोड

52 बाबतरा 75 भराडी

53 घायगाव 76 बोरगाव बाजार

54 जानेफळ 77 अ जठा

6 सोयगाव 55 सोयगाव 78 गोळेगाव

56 सावळदबारा 79 आमठाणा

57 बनोटी 80 अंभई

58 जरंडी 81 पालोद

7 खुलताबाद 59 वे ळ 82 िशवणा

60 सुलतानपरू 83 उंडणगाव
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9 जालना 9 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन 5 अंबड 27 अंबड

2 िसपोरा 28 धनगर पपरी

3 धावडा 29 जामखेड

4 आ वा 30 रोिहलागड

5 पपळगाव 31 गोदी

6 हसनाबाद 32 वडीगो ी

7 राजूर 33 सुखापरूी

8 केदारखेड 6 घनसागंवी 34 घनसावगंी

2 जा ाबाद 9 जा ाबाद 35 राणीऊचेगाव

10 माहोरा 36 ितथपरूी

11 कंुभारझरी 37 कंुभार पपळगाव

12 टभणू 38 आंतरवाली टभी

13 व ड (ब.ु) 39 राजंणी

3 जालना 14 जालना ( ा.)  +} 40 जाबं समथ
15 जालना (श.)    }

7 परतुर 41 परतूर
16 वाघ ळ जहा गर

42 वाटूर
17 नेर

43 ी टी
18 शेवली

44 आ टी
19 रामनगर

45 सातोना (ब.ु)
20 िवरेगाव

8 मंठा 46 मंठा
21 पाचन वडगाव

47 तळणी
4 बदनापरू 22 बदनापरू

48 ढोकसाळ
23 शेलगाव

49 पागंारी गोसावी
24 दाभाडी

25 बावणे पागंरी

26 रोशनगाव
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10 बीड 10 बीड
1 बीड 1 बीड 3 िश र कासार 22 िश र

2 पाली 23 िततंरवणी

3 नाळवडंी 24 रायमोह

4 पपळनेर 25 हनाथ येलाबं

5 हाळस जवळा 26 गोमाळवाडा

6 पेडगाव 27 खालापरुी

7 राजूरी (न.) 4 माजलगाव 28 माजलगाव

8 माजंरसुंबा 29 गंगामसला

9 लबा गणेश 30 िक ीअडगाव

10 चारहाता 31 तालखेड

11 नेकनुर 32 िन डु

12 चौसाळा 33 द ुड

13 कुल 34 माजंरथ

14 घाटसावली 5 आंबजेोगाई 35 अंबाजोगाई

15 येलं बघाट 36 लोखंडी सावरगाव

16 पारगावं िसरास 37 पाटोदा (म.)

2 पाटोदा 17 पाटोदा 38 घाटनादुंर

18 दासखेड 39 बद परू

19 थेरला 40 रिड

20 अमळनेर 41 उजनी

21 कुसालंब
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10 बीड 10 बीड
6 केज 42 केज 8 आ टी 65 धानोरा

43 युसुफवडगाव 66 पपळा

44 बनसारोळा 9 गेवराई 67 गेवराई

45 होळ 68 ध डराई

46 हनुमंत पपरी 69 जातेगाव

47 नादुंरघाट 70 पाचेगाव

48 िवडा 71 िसरसदेवी

49 चचोली माळी 72 तलवडा

50 म साजोग 73 रेवकी

7 परळी 51 परळी 74 उमापरू

52 धम परूी 75 मतेगाव 

53 िसरसाळा 76 पडाल शगी 

54 नागापरू 77 कोळगाव 

55 पपळगाव गाडे 78 मादळमोही

56 मोहा 79 चकलंबा

8 आ टी 57 आ टी 10 धा र 80 धा र

58 टाकळ शगी 81 मोहखेड

59 कडा 82 तेलगाव

60 आ टा ह.ना. 83 अंजनधाव

61 दडेगाव 11 वडवणी 84 कवडगाव

62 दैठाण 85 वडवणी

63 धामणगाव 86 चचवण

64 दौलावडगाव
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11  लातुर 13 नांदेड
1 अहमदपरु 1 खंडाळी 1 िबलोली 1 िबलोली

2 अहमदपरु  +} 2 आदमपरू
3 अंधोरी  +}
4 िकनगाव  +} 3 लोहगाव
5 िश रताजबदं  +}
6 हडोळती   } 4 सगरोळी

12 उ मानाबाद 5 कंुडलवाडी
1 भमु 1 अंभी  +}

2 मानके र  +} 6 रामतीथ
3 वालवड   }

2 धम बाद 7 धम बाद
4  भमू  +}
5 ईट    } 8 करखेली

2 वाशी 6 वाशी  +} 9 जारीकोट
7 तेरखेडा    }

10 िसरजखोड
8 पारगाव

3 नायगाव 11 नायगाव
3 कळंब 9 कळंब  +}

10 ईटकूर  +} 12 नरसी
11 येरमाळा    }

13 माजंरम
12 मोहा  +}
13 िशराढोण  +} 14 बरबडा
14 गो वदपरू    }

15 कंुटूर
4 उ मानाबाद 15  पाडोळी

16 धंुगराळा
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13 नांदेड 13 नांदेड
4 मुखेड 17 मुखेड 6 लोहा 37 कापशी

18 जाबं (ब.ु) 38 सावरगाव नसरत

19 जाहूर 7 हदगाव 39 हदगाव

20 चाडंोळा 40 तामसा

21 मु माबाद 41 मनाठा

22 बा हाळी 42 पपळखेड

23 येवती 43 तळणी

24 अंबलुगा ब.ु 44 िनवघा (बा.)

5 कंधार 25 कंधार 45 आ टी

26 फुलवळ 46 बरडशवेाळा

27 पेठवडज 8 िहमायतनगर 47 िहमायतनगर

28 बा ळ 48 जवळगाव

29 कु ळा 49 िसरसम (ब.ु)

30 उ माननगर 9 भोकर 50 भोकर

31 िद स ब.ु 51 िकनी

6 लोहा 32 लोहा 52 मातुळ

33 माळाकोळी 53 मोघाळी

34 सोनखेड 54 भोसी

35 शेवडी (बा.) 10 उमरी 55 उमरी

36 कलंबर 56 गोळेगाव
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13 नांदेड 13 नांदेड
10 उमरी 57 सधी 13 माहूर 75 माहूर

58 धानोरा ब.ु 76 वाई (बा.)

11 देगलूर 59 देगलूर 77 वानोळा

60 खानापरू 78 सदखेड

61 शहापरू 14  नादेंड 79 नादेंड ( ा.)  +}
80 नादेंड (श.)   }

62 मरखेल
81 तु पा

63 मालेगाव (म.)
82 िव णपूरूी  +}

64 हानेगाव 83 वसरणी   }

65 नरगळ ब.ु 84 लबगाव

12 िकनवट 66 िकनवट 85 तरोडा (ब.ु)

67 बोधडी 86 नळे र

68 ई लापरू 87 वाजेगाव

69 जलधारा 15 अध परू 88 अध परू

70 िशवणी 89 दाभड

71 माडंवी 90 मालेगाव

72 दहेली 16 मुदखेड 91 मुदखेड

73 िसदगी मो. 92 मुगट

74 उमरी बा. 93 बारड
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14 परभणी 14 परभणी
1 परभणी 1 परभणी ( ा.)  +} 6 मानवत 28 मानवत

2 परभणी ( श.)   }
29 केकरजवळा

3 पेडगाव
4 जाबं 30 को हा

31  ताडबोरगाव  
5 झरी 32 रामपरूी बु

6 शगणापरू 7 जतूर 33 जतुर
7 टाकळी कंुभकण

34 सागंवी ( हा.)
8 दैठणा

35 बामणी (ब.ु)
9 पगळी

36 आडगाव (ब.ु)
2 गंगाखेड 10 गंगाखेड

11 महातपरूी 37 बोरी
12 माखणी

38 चारठाणा
13 राणी सावरगाव 39 दूधगाव 
14 पपळदरी 40  वाघी धा.

3 सोनपेठ 15 सोनपेठ 8 पुण 41 पुण
42 कावलगाव

16 आवळगाव
17 वडगाव 43 ताडकळस
18  शेळगाव म. 44 िलमला

4 पालम 19 पालम 45 कातने र
20 चाटोरी

46 चुडावा
21 बनवस
22 रावराजूर 9 सेलू 47 सेलू
23 पेठिशवणी 48 देऊळगाव घाट

5 पाथरी 24 पाथरी 49 वालूर
25 बाभळगाव 50 कुपटा

26 हादगाव (ब.ु) 51 िचखलठाणा (ब.ु)
27 कासापरूी 52 मोरेगाव 
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15 हगोली 15 हगोली
1 हगोली 1 हगोली  +} 5 बसमत 27 िगरगाव

2 खंबाळा   }
28 ह ा

3 नस
29 टभणू

4 बासंबा
5 िड स कराळे 30 कु ं दा

6 माळहीवरा 16 बुलडाणा
1 जळगाव 1 जळगाव

7 िसरसम (ब.ु) 2 आसलगाव

2 औंढा (ना.) 8 औंढा (ना.) 3 िप. काळे

9 येहळेगाव 4 जामोद

10 जवळा (बा.) 5 वड शगी

11 साळणा 2 सं ामपरू 6 सं ामपरू

3 सेनगाव 12 सेनगाव 7 पातुड
8 कवठळ

13 गोरेगाव
9 सोनाळा

14 आजेगाव
15 पान क हेरगाव 10 बावणबीर

16 साखरा 3 देऊळगाव राजा 11 देऊळगाव राजा
17 ह ा

12 मेहूणा राजा
4 कळमनुरी 18 कळमनुरी 13 तुळजापरू

19 वाकोडी 14 दे. मही

20 नादंापरू 15 अंढेरा

21 आ. बाळापरू 4 शदखेड राजा 16 शदखेड राजा

22 ड गरकडा 17 िक. राजा
18 सोनोशी

23 वारंगा फाटा
19 साखरखेड

5 बसमत 24 बसमत
20 दुसरबीड

25 अंबा
21 मलकापरू पागंरा

26 हयातनगर 22 शदुरजन
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16 बुलडाणा 16 बुलडाणा
5 खामगाव 23 खामगाव 9 नादुंरा 51 नादुंरा (ब.ु)

52 िनमगाव
24 आवार
25 अटाळी 53 शबा (ब.ु)

54 महालंुगी
26 काळेगाव

55 वडनेर
27 िहवरखेड
28 वझर 56 चादुंरिब वा

29 पपळगाव राजा 10 िचखली 57 िचखली
30 पारखेड

58 हातणी
31 अडगाव
32 पळशी (ब.ु) 59 एकलारा

33 लाखनवाडा 60 अमडापरू
61 पेठ

6 शेगाव 34 शेगाव
35 जवळा (ब.ु) 62 उं ी

63 धोडप
36 मनसगाव

64 मेरा (खु.)
37 माटरगाव 65 शेलगाव आटोळ

38 जळंब 66 कोलारा
67 चादंई

7 मलकापरू 39 मलकापरू
40 धरणगाव 11 बलुडाणा 68 बलुडाणा

69 साखळी (ब.ु)
41 नरवले

70 पाडळी
42 दाताळा 71 देऊळघाट

43 जाभंळूढाबा 72 धाड

8 मोताळा 44 मातोळा 73 हसला (ब.ु)

45 बोराखेडी 74 रायपरू
46 शेलापरू (ब.ु)

12 मेहकर 75 मेहकर
47 पपरी गवळी
48 पपळगाव (दे.) 76 िहवरा आ म

49 धा. बढे 77 देऊळगाव माळी

50 रोहीणखेड 78 अंजनी (ब.ु)
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16 बुलडाणा 17 अकोला
12 मेहकर 79 डोणगाव 3 बाळापरू 18 वाडेगाव

80 शेवगाव (दे.)
81 लोणी गवळी 19 उरळ

82 जानेफळ 20 नबा
83 नायगाव द ापरू 21 हात ण

84 वरवडं 4 पातूर 22 पातुर
23 बाभळूगाव

13 लोणार 85 लोणार
24 आलेगाव

86 िटटवी
87 िहरडव 25 चा ी

26 स ती
88 सुलतानपरू

5 अकोला 27 अकोला
89 िबबी 28 घुसर
90 अंजनी (खु.)

29 दहीहाडंा
17 अकोला
1 अकोट 1 अकोट 30 आगर

2 मुंडगाव
31 बोरगाव मंजु

3 पणज 32 कापशी

4 चोहो ा 33 िशवणी

5 कुटासा 34 कौलखेड
6 आसेगाव बा.

35 पळशी (ब.ु)

7 उमरा
36 सागंळूद

8 अकोलखेड
37 कुरणखेड

2 ते हारा 9 ते हारा
10 आडगाव 38 उगवा

11 िहवरखेड 6 बा शटाकळी 39 बाश टाकळी

12 माळेगाव बा. 40 महान
13 पाथड

41 राजंदा
14 पंचग हाण

42 धाबा
3 बाळापरू 15 बाळापरू

16 पारस 43 पजर

17 याळा 44 खेड  (ब.ु)



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - कापूस खरीप - 2021

312
17 अकोला 18 वािशम
7 मुत जापरू 45 मुत जापरू 4 वािशम 24 पाड  आसरा

46 हातगाव 25 क डाळा झाबंरे

47 नबा 26 अन सग
27 वारला

48 माना
49 शेलूबाजार 28 नागठाणा

29 केकत उमरा
50 लाखपरूी 30 राजगाव

51 कु म 5 िरसोड 31 िरसोड
52 जामठी 32 कौठा (खु.)

18 वािशम 33 भर जहागंीर
1 मंग ळपीर 1 मंग ळपीर 34 मोप

2 शेलु बाजार 35 वाकद

3 पाड  ताड
36 िरठद

4 आसेगाव
5 धानोरा (खू.) 37 गोवधन

38 केनवड
6 पोटी
7 कवठळ 6 मालेगाव 39 मालेगाव

40 करंजी
2 मानोरा 8 मानोरा

9 उमरी (ब.ु) 41 िशरपरू

10 इंझोरी 42 मेडसी
11 कुपटा

43 मुंगळा
12 शदुजना 44 चाडंस

13 िगरोली
45 िक हीराजा

3 कारंजा 14 कारंजा 46 जऊळका
15 पोहा

19 अमरावती
16 उंबड  बाजार 1 धारणी 1 धारणी

2 हरीसाल
17 येवता

3 सावलीखेडा
18 कामरगाव 4 धुळघाट

5  सा ावाडी
19 धनज (ब.ु)

2 िचखलदरा 6 िचखलदरा

20 िहवरा लाहे
7 सेमाडोह

21 खेड  (ब.ु) 8 टभरूसोडा
4 9 चूण

वािशम 22 वािशम
10 गौलखेडा बाजार

23 पाड  टाकमोर
11 हात
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19 अमरावती 19 अमरावती
3 अमरावती 12 अमरावती 7 धामणगाव (रे.) 43 धामणगाव (रे.)

13 वडाळी 44 द ापरु

14 बडनेरा 45 भातकूली
46 चचाली

15 वलगाव
16 नवसारी 47 तळेगाव दशासर

17 िशराळा 48 मंग ळ द तिगर
49 अंजन सगी

18 नादंगाव पेठ
8 ितवसा 50 ितवसा

19 माहूली जहॉं गीर 51 वरखेड
20 डवरगाव

52 मोझरी
21 अकोळी 53 व हा
22 शेगाव
23 राहातगाव 54 कु हा

4 भातकूली 24 भातकूली 9 मोश 55 मोश
25 आसरा

56 नेर पगळाई
26 नभा 57 िशरखेड

27 आ टी 58 अंबाडा
28 पणू  नगर 59 िर दपरू

29 खोलापरू 60 िहवरखेड

5 नादंगाव (खं.) 30 नादंगाव (खं.) 61 धामणगाव
31 धानोरा गुरव

10 व ड 62 व ड
32 पापळ

63 बनेोडा
33 मंग ळ च हाळा 64 लोणी
34 िशवणी

65 पसुला
35 लोणी 66 शदुरजना घाट

36 माहूलीचोर 67 राजूराबाजार
37 दाभा

68 वाठोडा
6 चादुंर (रे.) 38 चादुंर (रे.)

39 आमला िव े र 11 दय परू 69 दय परू
70 थीलोरी

40 घुईखेड
41 पळसखेड 71 मंडळ रामितथ
42 सातेफळ

72 ख ार
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19 अमरावती 20 यवतमाळ
11 दय परू 73 दारापरू 1 यवतमाळ 8 कोळंबी

9 अकोला (बा.)
74 वडनेर गंगाई 10 लोहारा
75 सागदा

2 बाभळूगाव 11 बाभळूगाव
76 येवदा 12 वणेी

12 अंजनगाव 77 िवहीगाव 13 घारफळ
78 अंजनगाव (सु.)

14 पहूर
79 सातेगाव
80 भंडारज 15 सावर

81 कापसू तळणी 3 कळंब 16 कळंब
17 कोठा

82 कोकड
18 सावरगाव

13 अचलपरू 83 अचलपरू 19 पपळगाव ( ा.)

84 परतवाडा 20 मेटीखेडा

85 रासेगाव 21 जोडमोहा
86 असदपरू

4 दार हा 22 दार हा
87 प ोट 23 बोरी (खु.)
88 परसापरू 24 महागाव

14 चादुंर बाजार 89 चादुंर बाजार 25 लाडखेड
90 बलेोरा

26 िचखली
91 तळेगाव मोहना
92 आसेगाव 27 लोही

28 मागंिक ही
93 िसरजगाव कसबा
94 करजगाव 5 िद स 29 िद स

30 ितवरी
95 ा हणवाडा 31 सगद

20 यवतमाळ 32 कालगाव
1 यवतमाळ 1 यवतमाळ

2 कापराने 33 तुप टाकळी

3 िहवरी 6 आण 34 आण
4 अजूना
5 मोहा 35 लोणबहेळ
6 येळाबारा
7 सावरगड 36 अंजनखेड
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20 यवतमाळ 20 यवतमाळ
6 आण 37 जवळा 11 वणी 71 वणी

38 बोरगाव 72 राजूर
73 भालर

39 स. सावळी
74 रासा

7 नेर 40 नेर 75 कायर
76 गणेशपरू

41 िशरजगाव 77 शदोला
42 मोझर 78 िशरपरू

43 मािनकवाडा 79 पनुवट
44 वटफळी

12 मारेगाव 80 मारेगाव
45 मालखेड (खु.)

81 माड
8 पसूद 46 पसूद 82 वनोजा

47 व ड
48 बोरी खु. 83 कंुभा
49 जाबं बाजार 84 वाटोनी
50 ा हणगाव

13 झरी जामणी 85 झरी जामणी
51 खंडाळा 86 माथाजून
52 बलेोरा (खु.)

87 िशबला
53 शबाळ पपरी 88 खडकडोह
54 गौळ (खु.)

89 मुकूटबन
9 उमरखेड 55 उमरखेड

56 मुळावा 14 केळापरू 90 पाढंरकवडा
57 कुपटी 91 पहापळ
58 िवडूळ 92 चालवड
59 नगणरू 93 केळापरू
60 िबटरगाव 94 ं झा
61 दराटी 95 करंजी

62 ढानकी 96 पाटणबोरी
63 चातारी

15 घाटंजी 97 घाटंजी
10 महागाव 64 महागाव

65 फुल सावगंी 98 पारवा
66 कासोळा 99 कुल
67 मोरथ

100 साखरा
68 गुंज 101 िशवणी
69 िहवरा

102 घोटी
70 काळी (दौ.) 103 िशरोली
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20 यवतमाळ 21 वध
16 राळेगाव 104 राळेगाव 5 सेलू 21 सेलु

105 झाडगाव
22 केळझर

106 वरध
23 सदी

107 वाढोणा (बा.)
108 धानोरा 24 हगणी

109 वडकी 25 झडशी

110 िक ही (ज.) 6 देवळी 26 देवळी

21 वध 27 अंदोरी
1 आव 1 आव

2 वाठोडा 28 िगरोली

3 खरागंणा 29 पलुगाव

4 वाढोणा 30 िवजय गोपाल

5 रोहणा 31 िभडी

6 िव ळ 7 हगणघाट 32 हगणघाट

2 कारंजा 7 कारंजा 33 वाघोली

8 ठाणेगाव 34 सावली

9 सारवाडी 35 अ ीपरू

10 क मवार ाम 36 िसरजगाव

3 आ टी 11 आ टी 37 कानगाव
12 तळेगाव

38 वडनेर
13 साहूर

39 पोहना
4 वध 14 वध

15 सालोड (ही.) 8 समु परू 40 समु परू

16 सेवा ाम 41 िगरड

17 तळेगाव (टा.) 42 माडंगाव

18 वायगाव 43 काढंळी

19 आंजी 44 वायगाव ग ड

20 वायफळ 45 नंदोरी



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - कापूस खरीप - 2021

317
21 वध 22 नागपूर
8 समु परू 46 जाम 6 सावनेर 29 सावनेर

30 पाटण सावगंी
47 कोरा

31 चचोली खापरखेडा
22 नागपूर
1 नागपरू ( ा.) 1 खापरी (रे.) 32 केळवद

2 बोरी
33 खापा

3 सोनेगाव लोधी
34 वडेगाव

4 गोधणी
5 वाडी 7 कळमे र 35 कळमे र
6 हूडके र

36 धापेवाडा
2 हगणा 7 हगणा

8 वानाड गरी 37 मोहपा
38 तेलकामठी

9 का होलीबारा
10 अडेगाव 8 उमरेड 39 उमरेड

40 हेवती
11 गुमगाव
12 टाकळघाट 41 पाचंगाव

3 पारिशवणी 13 पारिशवणी 42 बलेा

14 नवगेाव खैरी 43 िसरसी
15 क हान
16 आमडी 44 मकरधोकडा

4 काटोल 17 काटोल 9 िभवापरू 45 िभवापरू
18 पारड सगा

46 कारगाव
19 येनवा

47 मालेवाडा
20 मेटपाजंरा
21 िरधोरा 48 नादं

22 क ढाळी 10 कुही 49 कुही
50 राजोला

5 नरखेड 23 नरखेड 51 िततूर

24 मोवाड 52 वलेतूर
53 माढंळ

25 सावरगाव 54 पचखेडी

26 िभ णरू 11 कामठी 55 कामठी
56 कोराडी

27 जलालखेडा 57 वडोदा

28 मढला 12 रामटेक 58 रामटेक
59 देवलापार
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23 चं पूर 23 चं पूर
1 चं परू 1 पडोली 6 राजूरा 23 राजूरा

2 घु घुस 24 िव र ( टे.)

2 ग ड पपरी 3 ग ड पपरी 7 कोरपणा 25 गडचादुंर

4 धाबा 26 कोरपणा

3 वरोरा 5 वरोरा 8 िजवती 27 िजवती

6 माढंळी 28 पाटण

7 िचखली 9 पोभणू 29 पोभणू

8 टभडू 10 ब ारपरू 30 ब ारपरू

9 खाबंाडा 23 गडिचरोली
1 अहेरी 1 अहेरी

10 शेगाव
2 आलाप ी

4 भ ावती 11 भ ावती
3 िजमलग ा

12 घोडपेठ
4 कमलपरु

13 चंदनखेडा
5 खामणचे

14 मुधोली
2 िसर चा 6 िसर चा

15 नंदोरी
7 पटीपाका

5 िचमुर 16 िचमुर
8 असरअ ी

17 मासळ (ब.ु)
9 बामणी

18 खडसंगी
3  चामोश 10  चामोश

5 िचमुर 19 भीसी
11  येणापरु

20 जाभंळूघाट
12  आ टी

21 नेरी
13 भडला

22 शंकरपरू

1248एकूण अिधसूिचत मंडळ :



अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ अ. . िज हा/तालुका अ. . मंडळ
िपक - कापूस खरीप - 2021

319

अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका
1 लातुर 1 जळकोट 2  उ मानाबाद 1  पराडंा

2  लातरु 3 नागपुर 1 मौदा

3  रेणापरु

4  उदगीर

5  देवणी

6  चाकुर

8एकूण अिधसूिचत तालुके : 

तालुका तरीय अिधसुचना
िपक - कापूस खरीप - 2021



खरीप - 2021
अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ

320
1  नािशक 1  नािशक
1  नादंगाव 1  नादंगाव +} 6  चादंवड 35 चादंवड +}

2  मनमाड   } 36 िदघवद +}
 37 दुगाव +}

3  िहसवळ 38 शगवे   }

4  जातेगाव 39 रायपरु

5  येहेळेगाव 40 वडाळीभेाई +}
41 वडनेर भैरव +}

6 बाणगाव ब.ु 42 धोडाबंे   }

7 यायड गरी 7  मालेगाव 43  दाभाडी

8 भाड 44  स दाणे

2  बागलाण 9 ामहणगाव 45  कौळणे िन.

10  सटाणा +} 46  िनमगाव
11  नामपरु +}
12 टभे खालचे   } 47  सायने ब.ु

13 ताहराबाद 48  करंजग हाण

14  िवरगाव +} 49 वडनेर
15 जायखेडा +}
16 डागंस दाणे +} 50 अजंग
17 मु हेर +}
18 मुंजवाड +} 51 कळवाडी +}
19 िककवारी खु.   } 52 झोडगा +}

53 मालेगाव   }
3  देवळा 20  देवळा

54 ड गराळे
21  लोहणेर

55 जळगाव नबाइट
22  उमराणे

5  येवला 56  येवला
23 खड

57  सावरगाव
4  िनफाड 24  िनफाड +}

25  लासलगाव +} 58  पाटोदा
26 वचूर   }

59  जळगाव ने.
27  देवगाव

60  अंदरसुल
28  चादंोरी +}
29 सायखेडा +} 61  नगरसुल
30 पपळगाव +}
31  ओझर +} 62 अंगणगाव
32  रानवड +}
33 नादुंर म यमे र +} 63 राजापरू
34 पालखेड   }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक - मका



खरीप - 2021
अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ

321
2 2
1 1 +} 2 21 +}

2 +} 22   }
3   }

3 23 +}
4 +} 24   }
5  }

25 +}
6 +} 26 +}
7 +} 27   }
8   }

28 +}
9 +} 29   }

10   }
4 30 +}

11 +} 31 +}
12   } 32   }

2 13 +} 33 +}
14   } 34   }

15 +} 35 +}
16   } 36   }

17 +} 37 +}
18   } 38 +}

39   }
19 +}
20   }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक - मका



खरीप - 2021
अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ

322
3  औरंगाबाद 3  औरंगाबाद
1  औरंगाबाद 1  चौका 3  पैठण 26  पैठण +}

27  िबडकीन +}
2  काचंनवाडी +} 28  लोहगाव +}
3  उ मानपरुा +} 29  ढोरकीन +}
4  भािवसंगपरुा +} 30  पपळवाडी िप. +}
5 पंढरपरू   } 31 आपेगाव   }

6 व डकाजी +} 32  बालानगर +}
7  िचकलठाणा +} 33  आडुळ +}
8  िच े पपळगाव +} 34 पाचोड +}
9 कचनेर +} 35  िवहामाडंवा +}

10 िपसादेवी   } 36  नादंर +}
37 िनळजगाव   }

11  करमाड +}
12  लाडसावगंी +} 4  गंगापरु 38  माजंरी
13 शेकटा  }

39  गंगापरु +}
2  वजैापरु 14  वजैापरु 40  भडाळा +}

41 जामगाव   }
15 खंडाळा

42 हसुल +}
16 िशवरू 43 डोणगाव +}

44 आसेगाव   }
17  बोरसर

45 वाळुज +}
18  गारज 46 तुक बाद   }

19  महालगाव +} 47 िस. वडगाव +}
20  नागमठाण +} 48 शदुरवादा +}
21  लासुरगाव   } 49 गाजगाव   }

22  लोणी खु. 5 फुलं ी 50  फुलं ी

23 बाबतरा 51  िपरबावडा

24 घायगाव 52  आळंद

25 जानेफळ 53  वडोदबाजार

54 बाबरा

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक - मका



खरीप - 2021
अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ

323
3  औरंगाबाद 3  औरंगाबाद
6  िस ोड 55 िस ोड 8  क ड 75  चचोली ( ल.)

56 िन ोड 76 िचकलठाण

57 भराडी 77 देवगाव (रं.)

58 बोरगाव बा. 78 हतनूर

59 अ जठा 79 नागद

60  गोळेगाव 9 सोयगाव 80  बनोटी

61 पालोद 81  सावळदबारा +}
82 सोयगाव +}

62 िशवणा 83 जरंडी   }

63 उंडणगाव 4 जालना
1 भोकरदन 1 भोकरदन

64 आमठाणा
2 िसपोरा

65  अंभई
3 धावडा

7  खुलताबाद 66 वे ळ
4 आ वा

67  सुलतानपरु
5 पपळगाव रेणकूाई

68  बाजारसावगंी
6 हसनाबाद

69 खुलताबाद
7 राजूर

8  क ड 70 क ड
8 केदारखेडा

71  चापानेर
2 जा ाबाद 9 जा ाबाद +}

72 िपशोर 10 माहोरा  }

73 नाचनवले 11 कंुभारझरी +}
12 टभणु +}

74  करंजखेड 13 व ड (ब.ु)    }

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक - मका

198एकूण अिधसूिचत मंडळ :



अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका

324
1  नािशक 1  कळवण 4 अहमदनगर 1 राहुरी

2  िस र 2 राहाता

3  दडोरी 3 ीग दा

2 नंदुरबार 1 नंदुरबार 4 कजत

2 नवापरू 5 ीरामपरु

3 शहादा 6 कोपरगाव

4 तळोदा 7 संगमनेर

5 अ ाणी 5  सोलापुर 1  माढा

6 अ कलकूवा 2  करमाळा

3 जळगाव 1 जळगाव 3  पंढरपरु

2 भसुावळ 4  सागंोला

3 एरंडोल 5  माळिशरस

4 यावल 6  मंगळवढेा

5 रावरे 6 सागंली 1 जत

6 अंमळनेर 2 पलूस

7 धरणगाव 3 कवठे महाकंाळ

8 जामनेर 4 वाळवा

9 बोदवड 5 तासंगाव

10  मु ताईनगर 6 आटपाडी

11  चोपडा 7 कडेगाव

12  चाळीसगाव 8 िमरज

13  पारोळा 9 िवटा

14  भडगाव

15  पाचोरा

खरीप - 2021

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतगत तालुका अिधसूचना

िपक - मका



अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका

325
7 जालना 1 बदनापरू 9 उ मानाबाद 4 तुळजापरू

2 अंबड 5 पराडंा

3 जालना 6 भमु

4 घनसावगंी 7 वाशी

8 बीड 1 माजलगाव 8 कळंब

2 िश रकासार 10  बुलडाणा 1  बलुडाणा

3  बीड 2  मलकापरु

4  गेवराई 3  जळगाव जा.

5  धा र 4  िचखली

6  वडवणी 5  मोताळा

7  परळी 6  खामगाव

8  पाटोदा 7 शेगाव

9  आ टी 8  नादुंरा

10  आंबजेोगाई 9  देउळगावराजा

11  केज 10  सदखेडराजा

9 उ मानाबाद 1 उ मानाबाद 11  मेहकर

2 उमरगा 12  सं ामपरु

3 लोहारा 81एकूण अिधसूिचत तालुके :

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतगत तालुका अिधसूचना

िपक - मका खरीप - 2021



अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ अ. . िज हा / तालुका अ. .  मंडळ
326

1 नािशक 1 नािशक
1  मालेगाव 1  करंजग हाण +} 3 चांदवड 26 िदघवद +}

2  वडनेर +} 27 रायपूर +}
3 अजंग +} 28 दुगाव +}
4 ड गराळे   } 29 शगवे   }

5  कौळाणे िन. +} 2 औरंगाबाद
6  मालेगाव +} 1  वजैापुर 1  नागमठाण
7  दाभाडी +}
8  स दाणे +} 2 बाबतरा
9 जळगाव नबाइट +}

10 कळवाडी   } 3  वजैापुर

11  िनमगाव +} 4  महालगाव
12  सायने बु. +}
13  झोडगा   } 5 घायगाव

2  नांदगाव 14 नांदगाव +} 6  खंडाळा +}
15 मनमाड +} 7  बोरसर   }
16 बाणगाव बु. +}
17 भाड   } 8  िशवूर +}

9  लोणी खु.   }
18  िह वळ +}
19  जातेगाव +} 10  गारज +}
20  येहळेगाव +} 11  लासुरगाव   }
21 यायड गरी   }

12 जानेफळ
3 चांदवड 22 चांदवड +}

23 वडनेर भैरव +}
24 वडाळी भोई +}
25 धोडाबंे    }

41

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त मंडळ अिधसूचना
िपक - कांदा खरीप - 2021

एकूण अिधसूिचत मंडळ :



अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका
327

1 नािशक 1 बागलाण 3 अहमदनगर 6 नेवासा

2 कळवण 7 राहूरी

3 देवळा 8 संगमनेर

4 नािशक 9 कोपरगाव

5 यंबके र 10 राहाता

6 दडोरी 11 ीरामपूर

7 िनफाड 4 सोलापूर 1 उ. सोलापूर

8 िस र 2 द. सोलापूर

9 येवला 3 अ कलकोट

2 धुळे 1 धुळे 4 मोहोळ

2 िशरपूर 5 बाश

3 सा ी 6 माढा

4 शदखेडा 7 करमाळा

3 अहमदनगर 1 नगर 8 पंढरपूर

2 पारनेर 9 सांगोला

3 ीग दा 10 माळिशरस

4 कजत 11 मंगळवढेा

5 पाथड

िपक - कांदा खरीप - 2021
धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त तालुका अिधसूचना



अ. . िज हा अ. . तालुका अ. . िज हा अ. . तालुका
328

5 सातारा 1 कोरेगाव 7 औरंगाबाद 4  गंगापुर

2 खटाव 5  खुलताबाद

3 माण 6 क ड

4 फलटण 8 बीड 1 बीड

5 खंडाळा 2 पाटोदा

6 पुणे 1 बारामती 3 आ टी

2 इंदापूर 4 गवेराई

3 द ड 5 धा र

4 पूरंदर 6 वडवणी

7 औरंगाबाद 1 औरंगाबाद 7 अंबाजोगाई

2 फुलं ी 8 केज

3  पैठण 9 परळी वजैनाथ

59

धानमं ी पीक िवमा योजनेअंतग त तालुका अिधसूचना
िपक - कांदा खरीप - 2021

एकूण अिधसूिचत तालुके : 


