राज्यातील दु ष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुके,
तसेच इतर तालुक्यामधील 268 महसुली मंडळ
व्यषतषरक्त 931 गावे व्यषतषरक्त अंतीम पैसेवारी 50
पैशांपेक्षा कमी असलेल्या उववषरत 4518 गावांमध्ये
दु ष्काळ सदृश्य पषरस्थिती घोषित करून सवलती
लागू करण्याबाबत.
महाराष्र शासन
महसुल व वन षवभाग
शासन षनर्वय क्रमांकः- एससीवाय-2018/प्र.क्र.216/म-7
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
षदनांकः- 21 फेब्रुवारी, 2019
वाचाः- 1) शासन षनर्वय, महसुल व वन षवभाग, क्रः- संकीर्व-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7,
षदनांक- 7 ऑक्टोबर,2017
2) शासन षनर्वय, महसुल व वन षवभाग, क्रः- संकीर्व-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7,
षदनांक- 28 जून, 2018
3) शासन पत्र क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 षदनांक 11 ऑक्टोबर, 2018,
षदनांक 15 ऑक्टोबर, 2018
4) शासन पत्र क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.194/म-7 षदनांक 19 ऑक्टोबर, 2018
5) शासन षनर्वय, महसुल व वन षवभाग, क्रः- एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7
षदनांक 23 ऑक्टोबर, 2018,
6) शासन षनर्वय, महसुल वन षवभाग, क्रः-एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7
षदनांक 31 ऑक्टोबर, 2018
7) शासन षनर्वय, महसुल वन षवभाग, क्रः-एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7
षदनांक 6 नोव्हें बर, 2018
8) शासन षनर्वय, महसुल व वन षवभाग, क्रः- एससीवाय-2018/प्र.क्र.216/म-7
षदनांक 8 जानेवारी, 2019

प्रथतावनाः
दु ष्काळ व्यवथिापन संषहता, 2016 मधील तरतुदी व षनकि षवचारात घेवून संदभाधीन
क्रमांक 6 येिील शासन षनर्वयान्वये राज्यातील 151 तालुक्यामध्ये दु ष्काळ घोषित करण्यात
आला आहे. या व्यषतषरक्त राज्यातील इतर तालुक्यातील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते
सप्टें बर 2018 या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पजवन्याच्या 75% पेक्षा कमी व एकूर्
पजवन्यमान 750 षम.षम. पेक्षा कमी झाला आहे अशा 268 महसुली मंडळामध्ये संदभाधीन क्र. 7
येिील शासन षनर्वयान्वये दु ष्काळ घोषित करून तेिे षवषवध सवलती लागू करण्यात आल्या
आहेत. तसेच संदभाधीन क्र. 8 येिील शासन षनर्वयान्वये राज्यातील उववषरत षिकार्च्या
दु ष्काळसदृश्य पषरस्थितीबाबत षजल्हाषधकारी यांच्याकडू न शासनास प्राप्त झालेले अहवाल
षवचारात घेवून जून ते सप्टें बर या कालावधीत एकूर् पजवन्यमान 750 षम.षम. पेक्षा कमी
झालेल्या महसुली मंडळातील 50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या 931 गावांमध्ये दु ष्काळ
सदृश्य पषरस्थिती जाहीर करून षवषवध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. षदनांक 8
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फेब्रुवारी, 2019 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ उपसषमतीच्या बैिकीत झालेल्या षनर्वयानुसार 50
पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या व अद्यापी दु ष्काळ ककवा दु ष्काळ सदृश्य पषरस्थिती जाहीर न
केलेल्या अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आलेल्या उववषरत 4518 गावांमध्ये दु ष्काळसदृश्य
पषरस्थिती जाहीर करून 8 सवलती लागू करण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती.
शासन षनर्वयः
राज्यातील दु ष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुक्यांमध्ये व त्याव्यषतषरक्त 268 महसुली
मंडळामध्ये दु ष्काळ जाहीर करून उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्यात जून ते
सप्टें बर एकूर् पजवन्यमान 750 षम. षम. पेक्षा कमी झालेल्या महसुली मंडळातील 50 पैशांपेक्षा
कमी पैसेवारी आलेल्या 931 गावांमध्ये दु ष्काळसदृश्य पषरस्थिती जाहीर करून खालील 8
उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याव्यषतषरक्त पषरषशष्ट-अ येिे नमूद केलेल्या
सन 2018 च्या खरीप हंगामातील अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असलेल्या व अद्यापही
दु ष्काळसदृश्य पषरस्थिती घोषित न केलेल्या षवषवध षजल्यातील एकुर् 4518 गावांमध्ये
दु ष्काळसदृश्य पषरस्थिती घोषित करून खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मंजूरी
दे ण्यात येत आहे.
1) जमीन महसूलात सूट.
2) सहकारी कजाचे पुनगविन.
3) शेतीशी षनगडीत कजाच्या वसूलीस थिषगती.
4) कृिी पंपाच्या चालू षवजषबलात 33.5% सूट.
5) शालेय/महाषवद्यालयीन षवद्यार्थ्यांच्या पषरक्षा शुल्कात माफी.
6) रोहयो अंतगवत कामाच्या षनकिात काही प्रमार्ात षशषिलता.
7) आवश्यक तेिे षपण्याचे पार्ी पुरषवण्यासािी टॅं कसवचा वापर.
8) टं चाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडर्ी
खंडीत न करर्े.
2.

या आदे शान्वये दे ण्यात येर्ा-या षवषवध सवलतीपोटीचा आर्थिक भार संबंषधत प्रशासकीय

षवभागांनी उचलावा व त्यासािी आवश्यक षनधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरर्ी पुढील
उषचत कायववाही करुन केलेल्या कायववाहीचा अनुपालन अहवाल या षवभागास सादर करण्यात
यावा.
3.

संबंषधत षजल्याचे षजल्हाषधकारी याना सोबतच्या पषरषशष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 4518

गावांमध्ये

उपरोक्त उपाययोजना अंमलात आर्ण्यास प्राषधकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी

तातडीने सदर उपाययोजना अंमलात आर्ाव्यात.
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सदर शासन षनर्वय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201902211134556419 असा आहे. हा आदे श
षडजीटल थवाक्षरीने साक्षांषकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Vijay Marotrao
Nandekar

Digitally signed by Vijay Marotrao Nandekar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue and
Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
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a39be6e16e1ca50c9976, cn=Vijay Marotrao Nandekar
Date: 2019.02.21 11:38:07 +05'30'

( षव. मा. नांदेकर )
कक्ष अषधकारी, महाराष्र शासन
प्रषत,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सषचव/प्रधान सषचव
2) मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सषचव (सवव)
3) सवव लोकसभा सदथय/राज्यसभा सदथय (महाराष्रातील)
4) सवव षवधानसभा सदथय/षवधान पषरिद सदथय
5) मा. मुख्य सषचव यांचे उप सषचव
6) अपर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मुंबई
7) अपर मुख्य सषचव (कृषि), कृषि व पदु म षवभाग, मुंबई
8) अपर मुख्य सषचव (मदत व पुनववसन), मुंबई
9) अपर मुख्य सषचव (महसूल), महसुल व वन षवभाग,मुंबई
10) अपर मुख्य सषचव (पार्ी पुरविा व थवच्छता षवभाग), मुंबई
11) प्रधान सषचव (ऊजा, उद्योग, उजा व कामगार षवभाग), मुंबई
12) प्रधान सषचव (सहकार), सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योग षवभाग,मुंबई
13) प्रधान सषचव, जलसंपदा षवभाग, मुंबई.
14) सषचव, मृदू व जलसंधारर् षवभाग, मुंबई.
15) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुर्े
16) महालेखापाल-1/2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्र , मुंबई/नागपूर
17) महालेखापाल-1/2 (लेखा पषरक्षा), महाराष्र, मुंबई/नागपूर
18) सवव षवभागीय आयुक्त
19) षजल्हाषधकारी, सवव
20) षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी, सवव
21) षवत्त षवभाग, व्यय-9/अिवसंकल्प कक्ष/अिोपाय कक्ष), मंत्रालय, मुंबई
22) सवव सहसषचव/उपसषचव कृषि व पदु म षवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
23) महसुल व वन षवभाग (म-11/म-3), मंत्रालय, मुंबई-32
24)षनवड नथती म-7 कायासन
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पषरषशष्ट-अ
शासन षनर्वय,क्रमांक : एससीवाय-2018/प्र.क्र.216/म-7, षदनांक : 21 फेब्रुवारी , 2019 चे सहपत्र
अ.क्र.

षजल्हा

50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी व अद्यापही
दु ष्काळसदृश्य पषरस्थिती घोषित न केलेल्या
गावांची सख्या

1

धुळे

50

2

नंदूरबार

195

3

अहमदनगर

91

4

नांदेड

549

5

लातूर

159

6

पालघर

203

7

पुर्े

88

8

सांगली

33

9

अमरावती

731

10

अकोला

261

11

बुलडार्ा

18

12

यवतमाळ

751

13

वधा

536

14

भंडारा

129

15

गोंषदया

13

16

चंद्रपूर

503

17

गडषचरोली

208

एकूर्

4518
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