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The General
Manager
Priority Sector
SCBs

Dear Sir,

Re: lmplementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS)

Maharashtra State for Kharif 2014 season
tn

a
l
:

t

The notification issued by Govt. of Maharashtra is made available on their website i.e.

www.maharashtra.sov.in ulde ft'eir GR No. NAIS-2014/Pra. Kra. 40111-A dated 5.7.2014 &

its unique code number is 201 407051141138201. The aforesaid GR is available on the

following link.

https //www maharashtra oov in/1 1 45/Government-Resolutions

Krndly note the same for smooth implementation of the same

Yours faithfully,

\: | /,-
(Deshmilkh L M )
Deputy General Manager
Member SecretarY SLBC

ar+eitffml; **rSe*

All Lead District
Managers in
Maharashtra
State

The General Manager
MSCB Ltd., Mumbai

The Chairmen of
RRBs

D:\DESHMUKH\NAIS\KHARIF 14 7 7 .14 doc



राष्ट्रीय कृषि षिमा योजना- खरीप हंगाम 2014 
षपके आषि मंडळे/तालकेु अषिसूषित कर 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशसंुवर्धन, दुग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग 

शासन षनिणय क्र. एनएआयएस-2014/प्र.क्र.40/11-अ े
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरू िौक  

मंत्रालय, मंुबई 400 032  
तारीख:   05 जुल,ै 2014 

िािा –  
1) शासन षनिणय, कृषि ि पदुम षिभाग क्र. सीआयएस-1299/सीआर-89/11- अे,षद.4.12.1999. 
2) शासन षनिणय, कृषि ि पदुम षिभाग क्र एनएआयएस-1205/सीआर-352/11-अे,षद.24.2.2006  
3) शासन षनिणय, कृषि ि पदुम षिभाग क्र. एनसीआयपी-2014/प्र.क्र54/11-अे, षद. 3.6.2014.  
4) शासन षनिणय, कृषि ि पदुम षिभाग क्र. एमएनएआयएस-2014/प्र.क्र68/11-अे, षद. 21.6.2014. 
5) कृषि मंत्रालय, कृषि ि सहकार षिभाग, भारत सरकार, निी षदल्ली यांिे पत्र क्र. 13017/06/2013- 
के्रषडट 2(पीटी), षद. 26.6.2014. 
6) शासन षनिणय, कृषि ि पदुम षिभाग क्र. एमएनएआयएस-2014/प्र.क्र68/11-अे, षद. 30. 6. 2014. 
7) भारतीय कृषि षिमा कंपनीिे पत्र क्र.अेआयसी/एमआरओ/एनएआयएस/केएि-2014/ नोटीफीकेशन  
/14,  षद.  3.7.2014. 

प्रस्तािना – 
कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सिूनेनुसार खरीप हंगाम 2014 मध्ये राष्ट्रीय षपक षिमा कायणक्रमांतगणत हिामान 
आिाषरत षपक षिमा योजना राज्यात पथदशणक स्िरुपात खरीप हंगामातील 7 षपकांसाठी षनिडक 12 षजल्यात 
राबषिण्यािा षनिणय संदभण क्र. 3 अन्िये घेण्यात आला होता. तसेि सिुाषरत राष्ट्रीय कृषि षिमा योजना राज्यातील 
सिण षजल्यात राबषिण्यािा षनिणय संदभण क्र. 4 अन्िये घेण्यात आला होता. तथाषप, भारत सरकारच्या कृषि 
मंत्रालयाने संदभण क्र. 5 च्या पत्रान्िये राज्यात 2014-15 मध्ये राष्ट्रीय कृषि षिमा योजना राबषिण्यास अनुमती 
षदली आहे. त्यानुसार राज्यातील सिण षजल्यातील अषिसुषित के्षत्रातील अषिसुषित षपकांसाठी राष्ट्रीय कृषि षिमा 
योजना राबषिण्यािी बाब शासनाच्या षििारािीन होती.  
शासन षनिणय–  

राष्ट्रीय कृषि षिमा योजना रब्बी 1999-2000 हंगामापासून कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सुिनेनुसार ि 
भारतीय कृषि षिमा कंपनीच्या सहकायाने महाराष्ट्र राज्यात अषिसूषित मंडळातील अषिसूषित षपकांसाठी 
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राबषिण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषि षिमा योजना राज्यात खरीप 2014 हंगामात खालील अटींनुसार राबषिण्यािा 
षनिणय घेण्यात आला आहे-  
पीक सिणसािारि 

जोखीमस्तर 
सिणसािारि षिमा संरक्षि 

प्रषत हेक्टर 
(उंबरठा उत्पन्न पातळी पयंत) 

अषतषरक्त षिमा संरक्षि प्रषत 
हेक्टर (उंबरठा उत्पन्न 
पातळी च्या पुढे आषि 
सरासरी उत्पन्नाच्या 150 
टक्के पयंत) 

एकूि षिमा 
संरषक्षत रक्कम  

(रु. /हे.) 

षिमा संरषक्षत 
रक्कम (रु.) 

सिणसिारि 
षिमा हप्ता 
दर (टक्के) 

षिमा संरषक्षत 
रक्कम (रु.) 

षिमा 
हप्ता 
दर 

(टक्के) 
भात 60 टक्के  15,000.00 

टक्के 
2.50 22,400.00 12.00 37,400.00 

ज्िारी 60 टक्के  11,800.00 2.50 17,700.00 8.50 29,500.00 
बाजरी 60 टक्के 6,400.00 3.50 9,600.00 19.50 16,000.00 
मका 60 टक्के 21,400.00 2.50 32,000.00 4.25 53,400.00 
नाििी 80 टक्के 12,500.00 2.50 11,000.00 8.00 23,500.00 
उडीद 60 टक्के  13,100.00 2.50 19,600.00 24.00 32,700.00 
मुग 60 टक्के  12,100.00 2.50 18,100.00 28.00 30,200.00 
तुर 60 टक्के  18,700.00 2.50 28,000.00 9.00 46,700.00 
भुईमूग 60 टक्के  23,800.00 3.50 35,600.00 13.00 59,400.00 
कारळे 60 टक्के  5,200.00 3.50 7,800.00 8.00 13,000.00 
तीळ 60 टक्के  8,100.00 3.50 12,000.00 16.00 20,100.00 
सोयाबीन 60 टक्के  17,200.00 3.50 25,800.00 19.00 43,000.00 
सुयणफूल 60 टक्के  11,100.00 3.50 16,600.00 6.00 27,700.00 
कापूस 60 टक्के  21,200.00 13.00 31,900.00 13.00 53,100.00 
कांदा 60 टक्के  97,000.00 17.00 1,45,400.00 17.00 2,42,400.00 
ऊस 
आडसाली 80 टक्के  1,81,100.00 8.00 1,58,500.00 8.00 3,39,600.00 
पूिणहंगामी 80 टक्के  1,57,100.00 7.50 1,37,400.00 7.50 2,94,500.00 
सुरु 80 टक्के  1,44,300.00 8.00 1,26,200.00 8.00 2,70,500.00 
खोडिा 80 टक्के  1,24,300.00 8.50 1,08,700.00 8.50 2,33,000.00 
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2.  शासन असे षनदेश देत आहे की, राष्ट्रीय कृषि षिमा योजना खरीप 2014 हंगामात भात, ज्िारी, बाजरी, 
मका, नाििी, उडीद, मुग, तुर, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन, सुयणफूल, कापूस, कांदा, तसेि सन 2014-15 
मध्ये लागिड केलेला ऊस या षपकांसाठी राबषिण्यात यािी. 
3. षपकषनहाय अषिसूषित  “ षिमा के्षत्र घटक” म्हिजेि मंडळ ककिा मंडळगट आषि तालुका ककिा तालुकागट 
यांिी यादी सोबतिे पषरषशष्ट्टानुसार आहे. “+},}” अशा मषहरुपी कंसाद्वारे मंडळगट ककिा तालुकागट षिमा के्षत्र 
घटक दशणषित असून सदरिे पषरषशष्ट्ट या शासन षनिणयासोबत जोडल ेआहे.  
4. कजणदार/षबगरकजणदार शेतकऱयांनी बँकेकडे षिमा प्रस्ताि सादर करिे आषि बँकांनी कजणदार/षबगर 
कजणदार शेतकऱयांिे प्रस्ताि भारतीय कृषि षिमा कंपनीकडे सादर करिे याबाबतिी अंषतम मुदत पुढील प्रमािे 
आहे- 
अ) खरीप 2014 हंगामाकषरता बाबषनहाय षिषहत कालाििीिे षििरिपत्र- 

कजणदार आषि षबगर कजणदार शेतकरी 
षपके शेतकऱयांनी बँकांकडे षिमा 

प्रस्ताि सादर करण्यािी 
अंषतम मुदत 

बँकांनी षिमा प्रस्ताि भारतीय 
कृषि षिमा कंपनीस सादर 

करण्यािी अंषतम मुदत 
भात, ज्िारी, बाजरी, मका, 
नाििी, उडीद, मुग, तुर, भुईमूग, 
कारळे, तीळ, सोयाबीन, सुयणफूल, 
कापूस, कांदा 

पीक पेरिीपासून 1 मषहना 
ककिा 31 जुलै, 2014 यापैकी 
जे आिी असेल ते  

प्रस्ताि प्राप्त झाल्यापासून एक 
मषहन्याच्या आत ककिा 31 
ऑगस्ट, 2014 यापैकी जे आिी 
असेल ते 

 
ब) सन 2014-15 मध्ये लागिड करण्यात आलेल्या ऊस षपकािे बाबषनहाय षिषहत कालाििीिे षििरिपत्र- 

5.  भारतीय कृषि षिमा कंपनीस षित्तीय संस्थेमाफण त प्राप्त झालेल्या षिमा प्रस्तािातील तु्रटींिी पूतणता करुन 
घेिेबाबत आिश्यक त्या सिूनांसह कृषि षिमा कंपनीने सषनयंत्रि कराि.े शेतकऱयांनी भरलेला षिमा हप्ता षिषहत 

लागिडीिा
 प्रकार 

लागिडीिा 
कालाििी 

कजणदार ि षबगर कजणदार 
शेतकऱयांनी बँकांकडे षिमा 

प्रस्ताि सादर करण्यािी अंषतम 
मुदत 

बँकांनी षिमा प्रस्ताि भारतीय 
कृषि षिमा कंपनीस सादर 

करण्यािी  
अंषतम मुदत 

आडसाली जुन, 2014 ते  
ऑगस्ट, 2014 

लागिडीपासून 1 मषहना ककिा 
30 सप्टेंबर, 2014 यापैकी जे 
आिी असेल ते  

प्रस्ताि प्राप्त झाल्यापासून 1 
मषहन्याच्या आत ककिा 31 
ऑक्टोबर, 2014 यापैकी जे आिी 
असेल ते  
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कालाििीत षित्तीय संस्थेमाफण त जमा केला असल्यास त्यांना षिमा संरक्षि देिे आिश्यक आहे. यासाठी षित्तीय 
संस्थांच्या संपकण  बँकेमाफण त सादर करण्यात आलेले षिमा प्रस्ताि ि कृषि षिमा कंपनीने तु्रटींिी पूतणता करिेसाठी 
षदलेल्या सूिनांसह परत केलेले षिमा प्रस्ताि पुनसादर होतील याबाबत कृषि षिमा कंपनीने सषनयंत्रि कराियािे 
आहे. तू्रटींसाठी परत केललेे षिमा प्रस्ताि षिषहत मुदतीत षित्तीय संस्थांकडून पुनसादर करिेत आल ेनाहीत तर 
सदरिी बाब कृषि षिमा कंपनीने संबंषित षित्तीय संस्थेच्या िषरष्ट्ठ प्राषिकाऱयाच्या ि राज्य शासनाच्या षनदशणनास 
आिािी जेिेकरुन षित्तीय संस्थेमाफण त षिषहत कालाििीत षिमा हप्ता भरुन योजनेत भाग घेतलेल ेशेतकरी षिमा 
संरक्षिापासून िंषित राहिार नाहीत.  
6. योजनेच्या प्रभािी अंमलबजाििीसाठी आयुक्त, कृषि यांनी सषनयंत्रि कराि.े भारतीय कृषि षिमा कंपनीने 
प्राप्त झालेल्या षिमा प्रस्तािांिा प्रगती अहिाल प्रत्येक पंिरिड्यास शासनास आषि कृषि आयुक्तालयास सादर 
करािा. 
7.  आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुिे यांनी अषिसूषित के्षत्रातील खरीप षपकांिी (तुर, कापूस ि कांदा िगळून) 
पीक कापिी प्रयोगािर आिाषरत  “ सरासरी उत्पन्नािी”  आकडेिारी भारतीय कृषि षिमा कंपनीस षदनांक 31 
जानेिारी, 2015 पयंत, तुर, कापूस ि कांदा या षपकांिी  “ सरासरी उत्पन्नािी ”  आकडेिारी षदनांक 31 मािण, 
2015 पयंत आषि ऊस षपकािी  “ सरासरी उत्पन्नािी ”  आकडेिारी षदनांक 31 ऑगस्ट, 2016 पयंत सादर 
करािी.  
8.  शासन असे षनदेश देत आहे की, षिमा के्षत्र घटक म्हिून अषिसूषित केलेल्या मंडळ ककिा मंडळगटामध्ये 
षकमान 10 पीक कापिी प्रयोग आषि अषिसूषित तालुका ककिा तालुका गटामध्ये षकमान 16 पीक कापिी प्रयोग 
घेण्यात यािेत. या योजनेअंतगणत नुकसान भरपाई षनषश्ित करण्यासाठी मंडळ ककिा मंडळगट आषि तालुका 
ककिा तालुका गट यापैकी लागू असिाऱया अषिसूषित के्षत्रािर आिाषरत पीक कापिी प्रयोग ग्राय िरण्यात यािेत. 
9.  या योजनेअंतगणत नुकसान भरपाई षनषश्ित करतांना पैसेिारी, दुष्ट्काळ, टंिाई पषरस्स्थती आषि पुरामुळे 
झालेल्या नुकसानी संदभात कोित्याही शासकीय षिभाग/संस्थेमाफण त घोषित करण्यात आलेली आकडेिारी ग्राय 

पूिणहंगामी सप्टेंबर,2014 
ते नोव्हेंबर, 
2014 

लागिडीपासून 1 मषहना ककिा 
31 षडसेंबर, 2014 यापैकी जे 
आिी असेल ते  

प्रस्ताि प्राप्त झाल्यापासून 1 
मषहन्याच्या आत ककिा 31 
जानेिारी, 2015 यापैकी जे आिी 
असेल ते  

सुरु षडसेंबर,2014 
ते फेब्रुिारी, 
2015 

लागिडीपासून 1 मषहना ककिा 
31 मािण, 2015 यापैकी जे आिी 
असेल ते  

प्रस्ताि प्राप्त झाल्यापासून 1 
मषहन्याच्या आत ककिा 30 एषप्रल, 
2015 यापैकी जे आिी असेल ते  

खोडिा नोव्हेंबर, 2014 
ते एषप्रल, 2015 

लागिडीपासून 1 मषहना ककिा 
31 मे, 2015 यापैकी जे आिी 
असेल ते  

प्रस्ताि प्राप्त झाल्यापासून 1 
मषहन्याच्या आत ककिा 30 जुन, 
2015 यापैकी जे आिी असेल ते  
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िरण्यात येि ू नये. यासाठी कृषि आयुक्तालयामाफण त सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक 
उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेण्यात येिाऱया पीक सिेक्षि अंदाजाच्या पीक कापिी प्रयोगािर आिाषरत सरासरी 
उत्पन्नािी आकडेिारी ग्राय िरण्यात यािी. भारतीय कृषि षिमा कंपनीने यािी नोंद घ्यािी. 
10. पीक कापिी प्रयोगािे के्षषत्रय काम मंडळ अषिकारी, कृषि सहाय्यक ि ग्राम सेिक या अनुक्रमे महसूल, 
कृषि ि ग्राम षिकास षिभागाच्या के्षषत्रय कमणिाऱयांकडे सोपषिण्यात आल ेआहे. अषिसूषित षिमा के्षत्रामध्ये षनिाषरत 
करण्यात आलेले पीक कापिी प्रयोग घेण्यासाठी षजल्हाषिकारी, मुख्य कायणकारी अषिकारी, षजल्हा पषरिद ि 
षजल्हा अषिक्षक कृषि अषिकारी यांनी त्यांच्या कायणके्षत्रात पीक कापिी प्रयोगािी प्रभािी अंमलबजाििी 
करण्यासाठी संबंषित तालुक्यातील अनुक्रमे तहषसलदार, गट षिकास अषिकारी ि तालुका कृषि अषिकारी यांिे 
माफण त सषनयंत्रि करािे. 
11. शासन असेही षनदेश देते की, सिणसािारि 60 टक्के ि 80 टक्के जोखीमस्तर असलेल्या अषिसूषित 
षपकांसाठी सदर योजनेत सहभाग घेिारे अल्प ि अत्यल्प भूिारक शेतकरी देय षिमा हप्त्यामध्ये 10 टक्के अनुदान 
षमळण्यास (कें द्र शासन 5 टक्के ि राज्य शासन 5 टक्के) पात्र असतील.   
12.  षिदभातील अकोला, अमरािती, बुलडािा, ििा, िाषशम ि यितमाळ या 6 षजल्यांत षद. 24.2.2006 
रोजीच्या शासन षनिणयानुसार राज्य शासनाकडून षिशेि पॅकेजद्वारे षिषिि सिलती देण्यात आलेल्या आहेत. 
सदरील 6 षजल्यांमध्ये खरीप हंगामातील अषिसूषित षपकांकषरता सिणसािारि जोखीमस्तरानुसार षिमा संरक्षि 
घेता येईल ि सदरील षपकांकषरता अल्प ि अत्यल्प भूिारक तसेि इतर शेतकऱयांना खालीलप्रमािे पीक षिमा 
हप्त्यात अनुदान देय राषहल. 

पीक 
 

शेतकरी िगणिारी राज्य षहस्सा अनुदान 
(टक्के) 

कें द्र षहस्सा 
अनुदान (टक्के) 

एकूि अनुदान 
(टक्के) 

कपाशी 
(सिणसािारि 60 टक्के 
जोखीमस्तर) 

अल्प ि अत्यल्प 
भूिारक 

70 5 75 

इतर 50 -- 50 
इतर अषिसूषित पीके 
(सिणसािारि 60 टक्के 
जोखीमस्तर) 

अल्प ि अत्यल्प 
भूिारक 

45 5 50 

 
13.  राष्ट्रीय कृषि षिमा योजनेत सिणसािारि जोखीमस्तरािरील अषिसूषित षपकांकषरता देय होिारी नुकसान 
भरपाईिी रक्कम कें द्र शासनाच्या मागणदशणक सूिनांनुसार देय राहील.  
14.   राष्ट्रीय कृषि षिमा योजनेअंतगणत पूर, िक्रीिादळ, भूस्खलन ि गारपीट या स्थाषनक नैसर्गगक आपत्तीमुळे 
होिारी नुकसान भरपाई िैयस्क्तकस्तरािर षनषश्ित करण्यासाठी राज्यातील सिण अषिसूषित षपकांसाठी खरीप 
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2014 हंगामात सिण षिमा अषिसूषित के्षत्रात लागू करण्यात येत आहे. पूर, िक्रीिादळ, भूस्खलन ि गारपीट या 
स्थाषनक आपत्तीमुळे होिारे नुकसान हे भारतीय कृषि षिमा कंपनीकडून िैयस्क्तकस्तरािर पंिनामे करुन षनषश्ित 
करण्यात येिार आहे. यासाठी स्थाषनक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी शेतकऱयािे िैयस्क्तकषरत्या नुकसान 
झाल्यास सदर शेतकऱयांनी ज्या षित्तीय संस्थेमाफण त योजनेत भाग घेतला आहे त्या संबंषित षित्तीय संस्थेस ककिा 
भारतीय कृषि षिमा कंपनीस कोित्याही पषरस्स्थतीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासात नुकसानग्रस्त अषिसूषित 
षपकािी माषहती, नुकसानीिे कारि ि प्रमाि कळषििे आिश्यक आहे. त्यानंतर भारतीय कृषि षिमा कंपनीने 
षजल्हा महसलू/कृषि षिभागाच्या मदतीने नुकसान भरपाईिे प्रमाि षनषश्ित कराियािे आहे. 
15.   राष्ट्रीय कृषि षिमा योजनेअंतगणत षिमा हप्ता अनुदानाच्या पषरगिनेकषरता शासन षनिणय क्र.सीआयएस-
1299/सीआर-89/11-अे, षद.4 षडसेंबर, 1999 अन्िये षनिाषरत केलेली अल्प ि अत्यल्प भूिारक शेतकऱयांिी 
व्याख्या लागू असेल. 
16. हिामान आिाषरत षपक षिमा योजना खरीप हंगाम 2014 मध्ये राज्यातील ठािे, रायगड, जळगाि, 
अहमदनगर, सातारा, सांगली, लातूर, नांदेड, अमरािती, यितमाळ, ििा ि नागपूर या षनिडक 12 षजल्यात 
भात, ज्िारी, बाजरी, मुग, उषडद, सोयाबीन ि कापूस या षपकांसाठी पथदशणक स्िरुपात राबषिण्यात येत आहे. 
सदर योजनेत शेतकऱयांनी सहभागी होण्यािी अंषतम मुदत षद.30 जुन, 2014 अशी होती. सदरिी योजना 
कजणदार शेतकऱयांना सक्तीिी तर षबगर कजणदार शेतकऱयांना एैस्च्िक होती. या योजनेत जे षबगर कजणदार 
शेतकरी सहभागी होऊ शकल ेनाहीत असे षबगर कजणदार शेतकरी राष्ट्रीय कृषि षिमा योजनेत सहभागी होऊ 
शकतील.  
17.  योजनेिा खिण मागिी क्रमांक 

डी-3, 2401-पीक संििणन, 
 110 पीक षिमा, 110 (दोन) पंििाषिकण  योजनांतगणत योजना, राज्य योजना, 
 (00)(02) सिंकि पीक षिमा योजना, 
 (2401 0922) 33-अथणसहाय्य या लेखाषशिामिून भागषिण्यात यािा.  

18. या योजनेसाठी कृषि संिालक (षिस्तार ि प्रषशक्षि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे हे षनयंत्रि 
अषिकारी राहतील. तसेि सहाय्यक संिालक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे -1 यांना आहरि 
ि संषितरि अषिकारी म्हिून घोषित करण्यात येत आहे. 
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सदर शासन षनिणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्यािा संकेताक 201407051141138201 असा आहे. हा आदेश षडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

श.बा.पािसकर 
 अिर सषिि महाराष्ट्र शासन 

प्रती, 
1) मा.मुख्यमंत्री यांिे खाजगी सषिि 
2) मा.उप मुख्यमंत्री यांिे खाजगी सषिि 
3) मा.मंत्री (कृषि) यांिे खाजगी सषिि 
4) मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांिे खाजगी सषिि 
5) मुख्य सषिि, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई-32 
6) अपर मुख्य सषिि, कृषि ि पिन षिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7) अपर मुख्य सषिि, ( महसूल), महसूल षिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8) अपर मुख्य सषिि, ( षित्त), षित्त षिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9) अपर मुख्य सषिि,(षनयोजन), षनयोजन षिभाग, मंत्रालय, मंुबई 32 
10) सषिि (सहकार), सहकार ि पिन षिभाग,मंत्रालय,  मंुबई 32 
11) सषिि, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि ि सहकार षिभाग), कृषि भिन,निी षदल्ली (पत्राने) 
12) सषिि, षित्त मंत्रालय, भारत सरकार (षित्त षिभाग), कृषि भिन,निी षदल्ली (पत्राने) 
13) उप सषिि (षन.ि गु.षन.), कृषि ि पदुम षिभाग, मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
14) आयुक्त, कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे-411 001 (5 प्रती) 
15) सहकार आयुक्त ि षनबंिक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुिे-411 001 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन षनिणय क्र. एनएआयएस-2014/प्र.क्र.40/11-अे 

पृष्ट्ठ 9 पैकी 8  

16) अध्यक्ष ि कायणकारी संिालक, भारतीय कृषि षिमा कंपनी, 13िा मजला, अंबादीप षबल्डींग, 
कस्तुरबा गांिी मागण, कॅनॉट प्लेस, निी षदल्ली 

17) षिभागीय व्यिस्थापक, भारतीय कृषि षिमा कंपनी मयाषदत, निीन स्टॉक एक्सिेंज षबल्डींग, 20 
िा मजला,  दलाल स्रीट, मंुबई-400 023. 

18) संिालक लेखा ि कोिागरे, मंुबई 
19) षिभागीय आयुक्त (सिण) 
20) अषिदान ि लेखा अषिकारी, लेखा ि कोिागारे संिालनालय, मंुबई - 32  
21) महाव्यिस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँका, 9 नषगनदास स्रीट, मंुबई-400 023 
22) महाव्यिस्थापक, नाबाडण, पुनम िेंबसण, षशिसागर इस्टेट, िरळी, मंुबई-400 018 
23) महालेखापाल, महाराष्ट्र, 1/2, (लेखा परीक्षा / लेखा ि अनुजे्ञयता), मंुबई/नागपूर 
24)  षिमा संिालक, म्हाडा षबल्डींग, पषहला मजला, बांद्रा (पूिण), मंुबई-400 051 
25) संिालक, माषहती ि प्रषसध्दी षिभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 (प्रषसध्दीकषरता) 
26) कृषि संिालक , कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे-411 001 
27) मुख्य सांस्ख्यक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुिे-411 001 (5 प्रती) 
28) षजल्हाषिकारी (सिण) 
29) मुख्य कायणकारी अषिकारी, षजल्हा पषरिद (सिण) 

30) व्यिस्थापक, षरझव्हण बँक ऑफ इंषडया, षरजनल ऑफीस,डॉ. िरळी,मंुबई-400 018  
31) अषतषरक्त षनबंिक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुिे-411 001 
32) व्यिस्थापक, षजल्हा मध्यिती सहकारी बँक, (सिण) (माफण त कृषि आयुक्तालय) 
33) ) षिभागीय कृषि सहसंिालक (सिण) 
34) उप महाव्यिस्थापक, नाबाडण, 54 िेलस्ली रोड, षशिाजी नगर, पुिे-411 005 
35) पत षिशेिज्ञ, षनयोजन षिभाग, मंत्रालय, मंुबई-400 032 
36) मुख्य अषिकारी, मध्यिती षित्त संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक,  मंुबई-400 023 
37) सिण षििानसभा सदस्य 
38) सिण षििानपषरिद सदस्य 
39) गं्रथपाल, गं्रथालय,  महाराष्ट्र षििान मंडळ सषििालय, षििानभिन, मंुबई 
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40) मुख्य अषिकारी, ग्रामीि षनयोजन ि पत षिभाग, षरझव्हण बँक ऑफ इंषडया, फोटण, मंुबई 
41) व्यिस्थापक, महाराष्ट्् बँक 1501, षशिाजीनगर, पुिे -5 
42) षजल्हा अषिक्षक कृषि अषिकारी, (सिण) 
43) षिभागीय सांस्ख्यक, द्वारा - षिभागीय कृषि सहसंिालक कायालय (सिण) 
44) अिर सषिि, कृषि ि पदुम षिभाग, (पदुम -1/ पदुम -3) 

45) षनिड नस्ती, कायासन 11-अे 
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