
 सन 2018-19 च्या दुष्काळी परिस्थितीत 
जलाशयाखाली/ तलावाखालील (Reservoir / 
Tank-Bed) जमीनीचा रवरनयोग फक्त चािा 
पीके घेण्याबाबत. 

महािाष्र शासन 
कृरि व पशुसंवर्धन, दुग्र्व्यवसाय रवकास व मत्सथयव्यवसाय रवभाग, 

शासन रनर्धय क्र.एफडीआि-2017/प्र.क्र.167/पदुम-4 
हुतात्समा िाजगुरू चौक, मादाम कामा िोड, 

मंत्रालय, मंुबई 400 032. 
रदनांक:- 15 नोव्हेंबि, 2018 

संदभध :- 1) महािाष्र सावधजरनक बांर्काम रनयम पसु्थतका, सहावी आवृत्ती 1984 परिरशष्ट-17  
 2) महसूल व वन रवभााग, शासन रनर्धय क्र एससीवाय/2018/प्र.क्र. 19 /म-7   
                 रदनांक 31 ऑक्टोबि, 2018 
 3) दुष्काळ व्यवथिापन आिाखडा, कृरि व रकसान कल्यार् रवभाग, भाित सिकाि अध्याय 4.8   
                  (पान क्र 60) 
प्रथतावना- 

 महािाष्राच्या बहुतांश भागात अत्सयल्प पजधन्यमानामुळे दुष्काळी परिस्थिती रनमार् झाली आहे. या 
बाबत उपिोक्त संदभध क्र.2 अन्वये सन 2018 च्या खिीप हंगामामध्ये १५१ तालुक्यामंध्ये दुष्काळ घोरित 
किण्यात आलेला आहे. संभाव्य चािा टंचाई रवचािात घेता, रद. 13.11.2018 िोजीच्या मंरत्रमंडळ बठैकीत 
चािा रपकाचंे उत्सपादन वाढरवण्याचे रनदेश देण्यात आले आहेत. 

 जलसंपदा तसेच, मृद व जलसंर्ािर् रवभागाच्या प्रकल्पांमध्ये पार्ीसाठा कमी झाल्यामुळे 
बडुीताखालील जरमनी मोकळया / उघडया पडलेल्या आहेत. अशा जरमनी विैर् रपकांच्या लागवडी करिता 
सवात उपयुक्त असतात. जलाशय आरर् तलावाखालील (Reservoir / Tank-Bed) जमीनीचा रवरनयोग 
गाळपेि पीकासाठी दिविी किण्यात येतो. त्सयासाठी  भाडेपट्टा देण्याच्या पध्दतीरवियी महािाष्र सावधजरनक 
बांर्काम  रनयम पसु्थतका, सहावी आवृत्ती 1984, परिरशष्ट-17 अन्वये सरवथति रनयम किण्यात आलेले 
आहेत.  

 भाित सिकािच्या दुष्काळ व्यवथिापन आिाखडा 2017 मध्ये जलसंपदा रवभागाची कतधव्ये व 
जबाबदाऱ्या खालीलप्रमारे् रवरहत किण्यात आलेल्या आहेत: 

The irrigation department should consider allowing reservoir and tank beds under its 
control to be leased out for cultivating short duration grasses or seasonal fodder crops. The 
Collector, with the permission of the irrigation department, could lease out the reservoir and 
tank bed land on short term lease subject to the condition that the lessees should grow fodder 
crop therein and agree to sell the grass / fodder to needy farmers at the price to be fixed by 
the Collector. 

 त्सयानुसाि िाज्यातील दुष्काळी परिस्थिती रवचािात घेता, गाळपिे क्षते्रावि चािा पीकांचे उत्सपादन 
करुन जनाविासंाठी चािा उपलब्र् किण्याच्या दृष्टीने रनदेश देण्याची बाब शासनाच्या रवचािार्ीन होती. 
त्सयाबाबत शासनाने खालीलप्रमारे् रनर्धय घेतला आहे.  
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शासन रनर्धय:- 

1)  जलसंपदा, मृद व जलसंर्ािर् रवभागाकडील जलाशयाखालील / तलावाखालील  (Reservoir / 
Tank-Bed) जमीन शेतकऱ्यांना चािा रपके उत्सपादनाकरिता विध 2018-19 मर्ील िब्बी व उन्हाळी 
हंगामासाठी नाममात्र रु. 1 /- दिाने भाडेपट्टयावि देण्यात यावी. याकरिता महािाष्र सावधजरनक 
बांर्काम  रनयम पसु्थतका, सहावी आवृत्ती 1984,  परिरशष्ट-17 मर्ील 3 (तीन) नुसाि कायधवाही 
किावी.  

2) गाळपेि जरमनीमध्ये जनाविासंाठी सयुोग्य अशी विैर् व चािा पीके (उदा. मका, ज्वािी  व बाजिी ककवा 
विैर् समृध्द पीके जस ेकी, न्युरररफड व तत्ससम) घेण्यात यावी. 

3) चािा पीके / विैर् पीके घेण्याकरिता पशुसंवर्धन रवभागामाफध त िाष्रीय कृरि रवकास योजना व 
रवभागाच्या रवरवर् योजनांमरू्न  रबयाण्याचंी रवनामलू्य उपलब्र्ता करुन देण्यात यावी. 

4)  उपिोक्त प्रमारे् कायधवाही किताना कृरि व पशुसंवर्धन रवभागांच्या अरर्काऱ्यांनी शेतकऱ्यांना आवश्यक 
व उपयकु्त मागधदशधन किाव.े 

5) गाळपेि जरमनीवि घेण्यात येर्ाऱ्या विैर् पीकासाठी जलाशयातील पार्ी रवनामुल्य उपलब्र् करुन 
दयाव.े त्सयासाठी त्सयांना कोर्तीही पार्ीपट्टी आकािण्यात येऊ नये. 

6) या पध्दतीने उत्सपादीत केलेला चािा शेतकऱ्यांच्या थवत:च्या पशुर्नाकरिता उपयोगात आर्ता येईल व 
तद्नंतिचा अरतरिक्त चािा रशवािातील इति दुग्र् उत्सपादक शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसाि उपलब्र् 
करुन द्यावयाचा आहे. 

7) रजल्हारनहाय / प्रकल्परनहाय उपलब्र् गाळपेि क्षेत्राचंे सवके्षर् तात्सकाळ हाती घेऊन हंगामी भाडेपट्टीवि 
देण्याची कायधवाही रजल्हारर्कािी यांनी तातडीने हाती घ्यावी. प्रत्सयेक रजल्हयात कमीत कमी 2000 हे. 
गाळपेि क्षेत्रावि चािा पीके / विैर् रपकांची लागवड किरे् बरं्नकािक किण्यात आलेले आहे.  

8) लाभ क्षते्रात देखील मका, ज्वािी, बाजिी व न्युरररफड तत्ससम विैर् रपकांची लागवड किण्यास प्रार्ान्य 
देण्यात याव.े 

9) गाळपेिा क्षेत्रात चािा लागवड किण्यासाठी लाभार्थ्यांची रनवड किताना पढुीलप्रमारे् अग्रक्रम देण्यात 
यावा:- 

अ)  ज्या व्यक्तीं ककवा व्यक्तींच्या जरमनीच े नरवन तलाव, उत्स्लव बांरे्, बारं् इ. बारं्ण्यासाठी 
संपादन किण्यात आलेली आहे अशी व्यक्ती ककवा अशा व्यक्ती.   

आ)  थिारनक भरूमहीन मागासवगध आरर् अन्य लोक, यांच्या संरमश्र सहकािी संथिा मात्र त्सयात 
मागासवगीय सदथयाचंी संख्या अरर्क असली पारहज.े 

इ) थिारनक भरूमहीन मागासवगीय लोकांच्या सहकािी संथिा 
ई)  अन्य थिारनक भरूमहीन लोकांच्या सहकािी संथिा 
उ)  थिारनक भरूमहीन मागासवगीय लोक  
ऊ)  अन्य जमातींच ेथिारनक भरूमहीन लोक  
ऋ)  बाहेिील भरूमहीन लोक  
ऌ)  थिारनक भरू्ािक 
ऍ) उपिोक्त पकैी कोर्तेही लाभािी उपलब्र् न झाल्यास गावातील जाथत पशुर्न असलेल्या 

शेतकऱ्यांना प्रार्ान्य देण्यात याव.े 
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10) या योजनेची अंमलबजावर्ी किण्यासाठी खालीलप्रमारे् कालबध्द कायधक्रम रनरित किण्यात येत आहे. 
 

अ.क्र. बाब कालमयादा 
1 लाभािी रनवड, समन्वय व सरनयंत्रर् 

सरमतीच्या मान्यतेने रजल्हा पशुसंवर्धन 
उपआयकु्त यांनी योजनेस जाहीि प्ररसध्दी देरे्. 

रदनांक 24.11.2018 पयधत 
 

2 लाभार्थ्यांकडून अजध मागरवरे् रदनांक 04.12.2018 पयंत  
3 लाभार्थ्यांची रनवड करुन लाभािी यादी प्ररसध्द 

किरे् 
रदनांक 10.12.2018 पयंत 

4 रनवडलेल्या लाभार्थ्यांना रनरवष्ठांचे वाटप रदनांक 15.12.2018 पयंत 
 
(तिारप, थिारनक परिस्थितीनुसाि उपिोक्त वळेापत्रकात आवश्यक तो बदल किण्याचा अरर्काि 
रजल्हारर्कािी यांना िाहील. ) 

11) सवध जल स्त्रोतांच ेव चािा रनर्ममती स्त्रोतांच ेमॅकपग करुन तंत्र शुध्द पध्दतीने रनयोजन रजल्हारर्कािी यांनी 
किाव.े 

12) रजल्हारनहाय / प्रकल्परनहाय उपलब्र् गाळपेि क्षेत्र, चािा पीकाखाली घेण्यात आलेले क्षेत्र, चाऱ्याचे 
होर्ािे अंदारजत उत्सपन्न (Metric tone) याची आकडेवािी रजल्हा पशुसंवर्धन उपआयकु्त यानंी शासनास 
सादि किावी.  

13) गाळपेि जरमनीवि चािा उत्सपादन घेऊन चािा टंचाई रनवािर्ाकरिता लाभािी रनवड, समन्वय व 
संरनयंत्रर्ासाठी  खालीलप्रमारे् सरमती गठीत किण्यात येत आहे.  
 

(i) रजल्हारर्कािी     - अध्यक्ष 
(ii) रजल्हा अरर्क्षक कृिी अरर्कािी   - सदथय 
(iii) अरर्क्षक अरभयंता (कसचन)   - सदथय 
(iv) कायधकािी अरर्यंता मृद व जलसंर्ािर्  - सदथय 
(v) रजल्हा पशुसंवर्धन अरर्कािी   - सदथय 
(vi) रजल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त   - सदथय सरचव 

 
14) उपिोक्त प्रमारे् गठीत  लाभािी रनवड, समन्वय व संरनयंत्रर् सरमतीची बठैक तात्सकाळ घेऊन 

रजल्हाथतिावि विील सुचनानूंसाि रनयोजन करुन त्सयाचा अहवाल शासनास सादि किावा.    
15) गाळपेि जरमनीवि घेण्यात येर्ािा विैर् रवकास कायधक्रम दुष्काळ कालावर्ीपिुताच मयारदत िाहील 

याची नोंद घ्यावी. 
       सदि शासन रनर्धय जलसंपदा रवभाग, मृद व जलसंर्ािर् रवभागाच्या सहमतीने रनगधरमत 
किण्यात येत आहे.  
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सदि शासन रनर्धय महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंत थिळावि उपलब्र् 
किण्यात आला असून त्सयाचा संकेतांक 201811151308078401 असा आहे. हा आदेश रडजीटल 
थवाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने. 
 
 
 

          (रदनेश कुमाि जनै) 
मुख्य सरचव, महािाष्र शासन 

प्रत- 
1) मा.िाज्यपाल याचंे सरचव, िाजभवन, मंुबई. 
2) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रर्ान सरचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3) सवध मा.मंत्री / िाज्यमंत्री यांच ेखाजगी सरचव 
4) सवध रवर्ानसभा सदथय / रवर्ान परििद सदथय 
5) मा. मुख्य सरचव, महािाष्र िाज्य, मंुबई. 
6) सवध अपि मुख्य सरचव / प्रर्ान सरचव / सरचव, मंत्रालय, मंुबई. 
7) सरचव, महािाष्र जलसंपत्ती रनयमन प्रारर्किर्, मंुबई. 
8) सवध कायधकािी संचालक, जलसंपदा रवभाग 
9) आयुक्त (कृरि),  महािाष्र िाज्य, परेु्. 
10)  आयकु्त (पशुसंवर्धन), महािाष्र िाज्य, परेु्. 
11)  सवध रवभागीय आयकु्त 
12)  सवध रजल्हारर्कािी 
13)  सवध मुख्य अरभयंता, जलसंपदा रवभाग 
14)  सवध मुख्य कायधकािी अरर्कािी, रजल्हा परििद 
15) सवध प्रादेरशक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 
16)  सवध रजल्हा अरर्क्षक कृरि अरर्कािी 
17)  सवध रजल्हा पशुसवरं्धन उपआयुक्त 
18) सवध रजल्हा पशुसवरं्धन अरर्कािी, रजल्हा परििद 
19)  सवध अरर्क्षक अरभयंता, जलसंपदा रवभाग 
20)  सवध कायधकािी अरभयंता, जलसंपदा रवभाग / मृद व जलसंर्ािर् रवभाग 
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