
 सन 2018 च्या खरीप हंगामामध् ये रायायाली  
ला कुयामंध्ये दुष्काळ घोषिल करण्याबाबल...... 

 
महाराष्र शासन 
महसू  व वन षवभाग 

शासन षनर्णय, क्रमाकं:  एससीवाय - 2018/प्र.क्र.89 /म-7 
मंत्रा य, मंुबई - 400032 
षदनाकं:  31 ऑकटोबर,2018 

 

वाचा:-    1) शासन षनर्णय,क्रमाकं:संषकर्ण-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7, षद. 7  ऑकटोबर, 2017 
               2) शासन षनर्णय,क्रमाकं:संषकर्ण-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7,षद. 28 जून, 2018    
    3) शासन पत्र क्रमाकं: एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, षद. 11 ऑकटोबर,2018 
                  व षद.15 ऑकटोबर 2018 
    4) शासन पत्र क्रमाकं: एससीवाय-2018/प्र.क्र.194/म-7, षद.19 ऑकटोबर, 2018      
    5) शासन षनर्णय क्रमाकं: एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, षद. 23 ऑकटोबर 2018.  
                         
प्रस्लावना : 

 दुष्काळ व्यवस्थापन संषहला 2016 नुसार षजल्हाली  दुष्काळी पषरस्स्थलीचे मुल्याकंन 

करण्याबाबल संदभाधीन शासन षनर्णय क्रमाकं 1 अन्वये  सषवस्लर कायणपध्दली षवषहल करण्याल आ ी 

आहे. दुष्काळाची दुसरी कळ  ागू झा ेल्या या 180 ला ुकयांमध्ये प्रत्यक्ष षपकाचंे नुकसानीचे सत्यापन 

करण्याल आ े असून सत्यापनाली  षनष्किाच्या आधारे षजल्हास्लरीय व रायायस्लरीय दुष्काळ देखरेख 

सषमलीकडून प्राप्ल झा ेल्या प्रस्लावानुसार रायायाली  ला ुकयामंध्ये दुष्काळ घोषिल करण्याची बाब 

शासनाच्या षवचाराधीन होली. 

शासन षनर्णय : 

 रायायाली  ला ुकयामंध्ये  जून ले सप्टेंबर या का ावधीली  पजणन्याची लूट, उप ब्ध अस ेल्या 

भजू ाची कमलरला, दूरसवंदेन षवियक षनकि, वनस्पली षनदेशाकं, मृदू आर्द्णला , पेरर्ीखा ी  क्षते्र व 

पीकाचंी स्स्थली या सवण घटकाचंा  एकषत्रल षवचार करून या घटकानंी प्रभाषवल झा ेल्या ला ुकयामध्य े 

आपत्तीची शकयला षवचाराल घेवून  रायाय शासन  पषरषशष्ट “अ” मध्ये   नमूद के ले्या  151  ला ुकयामंध्ये  

त्याचं्या नावासमोर दशणषवल्याप्रमारे् गंभीर /मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करील आहे.  

2.   दुष्काळ घोषिल केल्याचे आदेश षदनाकं 31 ऑकटोबर 2018 पासून अंम ाल येली  व शासनाने हे 

आदेश रदृ न केल्यास पुढी  6 मषहन्याचं्या का ावधी पयंल  ागू राहली . संबंषधल षजल्हाषधकारी यानंी 

या आदेशास षजल्हयामध्ये प्रषसध्दी द्यावी. दुष्काळ घोषिल के ेल्या ला ुकयामंध्ये आवश्यक उपाययोजना 
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अंम ाल आर्ण्यास संबंषधल षजल्हयाचे षजल्हाषधकारी यानंा प्राषधकृल करण्याल येल आहे. त्यानंी 

लालडीने आवश्यक उपाययोजना अंम ाल आर्ाव्याल. 

 सदर शासन षनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेलस्थळावर 

उप ब्ध करण्याल आ ा असून त्याचा संकेलाकं 201810311722349219 असा आहे. हा आदेश 

षडजीट  स्वाक्षरीने साक्षाषंकल करून काढण्याल येल आहे. 
 

 महाराष्राचे रायायपा  याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
  
 
  

( सुभाि उमरार्ीकर  ) 
उप सषचव, महाराष्र शासन 

 
प्रषल, 

1) मा. रायायपा  याचंे सषचव,म बार षह ,मंुबई 
2) मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सषचव/प्रधान सषचव,मंत्रा य,मंुबई 
3) सवण मा.  ोकसभा सदस्य/रायायसभा सदस्य (महाराष्राली ) 
4) सवण मा. षवधानसभा सदस्य/षवधान पषरिद सदस्य, 
5) मा. मंत्री/रायायमंत्री याचंे खाजगी सषचव,  
6) मा. मुख्य सषचव याचंे उपसषचव, मंत्रा य,मंुबई, 
7) अपर मुख्य सषचव (षवत्त),षवत्त षवभाग, मंत्रा य,मंुबई, 
8) अपर मुख्य  सषचव (कृिी), कृिी व पदुम षवभाग,मंत्रा य,मंुबई, 
9) अपर मुख्य सषचव (मदल व पुनवणसन), महसु  व वन षवभाग, मंत्रा य , मंुबई 
10) अपर मुख्य सषचव ( महस ु ), महसु  व वन षवभाग, मंत्रा य , मंुबई 
11) अपर मुख्य सषचव ( पार्ी परुवठा व स्वच्छला ), पार्ी पुरवठा षवभाग, मंत्रा य , मंुबई 
12) प्रधान सषचव ( उद्योग, ऊजा व कामगार ), उद्योग, ऊजा व कामगार षवभाग, मंत्रा य , मंुबई 
13) प्रधान सषचव ( सहकार ), सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योग षवभाग, मंत्रा य , मंुबई 
14) प्रधान सषचव ( ज संपदा ), ज संपदा षवभाग, मंत्रा य , मंुबई 
15) सषचव ( मृदु व ज संधारर् ), मृदु व ज संधारर् षवभाग, मंत्रा य , मुबई 
16) आयुकल (कृिी) , कृिी आयुकला य, महाराष्र रायाय, पुरे्, 
17) महा ेखापा  1/2 ( ेखा व अनुज्ञयेला), महाराष्र रायाय, मंुबई/नागपूर 
18) महा ेखापा  1/2 ( ेखापरीक्षा), महाराष्र रायाय, मंुबई/नागपूर. 
19)  सवण षवभागीय आयुकल, 
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20)  सवण षजल्हाषधकारी 
21)  सवण  षजल्हा अषधक्षक /  कृिी अषधकारी  
22)  षवत्त षवभाग (व्यय-9/ अथणसंकल्प/अथोपाय ), मंत्रा य, मंुबई 
23) सवण सहसषचव / उपसषचव, कृिी व पदुम षवभाग,मंत्रा य,मंुबई, 
24)  सह सषचव लथा षवषत्तय सल्लागार, मदल व पुनवणसन, 
25) महसू  व वन षवभागाली  (कायासन क्रमाकं  म-3/म-11) 
26) षनवडनस्ली (कायासन म-7) 
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शासन षनर्णय क्रमाकं: एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7, षदनाकं : 31 ऑकटोबर,2018 चे  
पषरषशष्ट " अ " 

सन 2018 खरीप हंगामाली  दुष्काळग्रस्ल ला कुयाचंी यादी  
अ.क्र. षजल्हा गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ 

असर्ारे ला ुके 
संख्या मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ 

असर्ारे ला ुके 
संख्या 

1 पुरे् षनरंक  0 आंबेगावं , पुरंदर सासवड, 
वले्हे, बारामली, दौंड, इंदापूर, 
षशरूर - घोडनंदी 

7 

2 सागं ी जल,कवठेमहाकंाळ,खानापूर 
-षवटा, आटपाडी, लासगांव 

5 षनरंक 0 

3 सालारा मार्-दहीवडी 1 कोरेगावं, फ टर् 2 
4 सो ापूर करमाळा, माढा, माळषशरस, 

मंगळवढेे, पंढरपूर, सागंो े, 
अकक कोट, मोहोळ, दषक्षर् 
सो ापूर 

9 षनरंक 0 

5 पा घर पा घर, ल ासरी,षवक्रमगड 3 षनरंक 0 
6 धुळे धुळे, ससदखेडे 2 षशरपूर 1 
7 जळगावं अमळनेर, भडगावं, भसुावळ, 

बोदवड, चाळीसगावं, चोपडा, 
जळगावं, जामनेर, 
मुकलाईनगर, पाचोरा, पारोळा, 
रावरे , याव  

13 षनरंक 0 

8 नंदुरबार नंदुरबार, नवापूर,शहादा 3 लळोदे 1 
9 नाषशक बाग ान, मा ेगांव, नादंगावं, 

षसन्नर 
4 देवळा,इगलपुरी, नाषशक, 

चादंवड 
4 

10 अहमदनगर कजणल,अहमदनगर,नेवासा, 
पारनेर, पाथडी, रहाला, 
राहुरी,संगमनेर, शेवगावं, 
श्रीगोंदा, जामखेड 

11 षनरंक 0 

11 औरगाबाद औरंगाबाद, गंगापूर, 
खु लाबाद, पैठर्, फु ंब्री, 
षसल्लेाड, सोयगावं, वजैापूर, 
कन्नड 

9 षनरंक 0 
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12 बीड आष्टी, बीड, धारूर, 
गेवराई,माज गावं, षशरूर 
(कासार), वडवर्ी, 
आंबेजोगाई, केज, 
परळी,पाटोदा 

11 षनरंक 0 

13 जा ना अंबड,बदनापूर,भोकरदन, 
घनसावगंी, जाफ्राबाद, 
जा ना, परलूर 

7 षनरंक 0 

14 नादेंड मुखेड,देग ूर 2 उमरी 1 
15 उस्मानाबाद  ोहारा,कळंब,उस्मानाबाद, 

पराडंा, लुळजापुर, वाशी,भमू 
7 षनरंक 0 

16 परभर्ी मनवथ, पाथरी, सोनपेठ, 
पा म, परभर्ी, से ू 

6 षनरंक 0 

17 सहगो ी सहगो ी,सेनगावं 2 कळमनुरी 1 
18  ालूर षनरंक 0 षशरूर अनंलपाळ 1 
19 अको ा षनरंक 0 बाळापूर,बार्शशटाकळी, 

मुर्शलजापूर, लेल्हारा, अको ा 
5 

20 अमरावली मोशी 1 अच पूर,षचख दरा, वरूड, 
अंजनगावं सुजी 

4 

21 बु डार्ा खामगावं, ोर्ार,नादुंरा, 
संग्रामपूर, शेगावं,  म कापूर, 
ससदखेड राजा 

7 मोलाळा  1 

22 वाषशम षनरंक 0 षरसोड 1 
23 यवलमाळ बाभळुगावं, दारव्हा,कळंब, 

महागावं, उमरखेड,राळेगाव 
6 के ापूर,मारेगांव, यवलमाळ 3 

24 चंर्द्पूर षचमूर 1 ब्रम्हपुरी, नागषभर, राजुरा, 
ससदेवाही 

4 

25 नागपूर काटो , कळमेश्वर 2 नरखेड 1 
26 वधा षनरंक 0 आष्टी,कारंजा 2 
एकूर् 26  षजल्हे गंभीर दुष्काळाचे ला केु  112 मध्यम दुष्काळाचे ला केु  39 
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