


      

टिपणी: 
 

 

विषय: राज्यातील गंभीर दषु्काळी पररस्थिती पाहता तातडीन े उपाययोजना  ि 

 अंमलबजािणी करणेबाबत. 

 यावर्षी राज्यातील झालेला मान्सनूचा कमी, अननयममत पाऊस व पावसातील मोठा 
खंड तसेच परतीचा पाऊस मोठ्या के्षत्रात झाला नसल्यान ेराज्यात अत्यंत भीर्षण दषु्काळी 
स्थिती ननमााण झाली आहे. धरणातील पाण्याची सरासरी उपलब्धता कमी असनू ववदभा, 
मराठवाडा, दषु्काळी अवर्षाण प्रवण भागात पाण्याची उपलब्धता अत्यंत कमी आहे. 

लोकांना वपण्याच ेपाणी, जनावरांसाठी पाणी व चारा टंचाई ननमााण झाली आहे. यापवूीच े

दषु्काळापेक्षा यावर्षीच ेपररस्थिती अत्यंत गंभीर असनू पढुील मोठा कालावधी पाहता 
शासनाकडून त्वररत खालील उपाययोजना करणेत याव्यात. 

 

1)  दषु्काळ घोवषत करणेच े काययपद्धतीतील दोष/ चकुा दरुुथत करून 

 तातडीने तालकेु दषु्काळी जाहीर करणे.   

 शासनान ेदद. २७/१०/२०१७ च ेननणायानसुार दषु्काळ घोवर्षत  करणेबाबत  नव्यान े

कायापद्धत ननस्चचत केली आहे.पजान्यमान ननगडडत ननदेशाकं ननस्चचत करताना 
दषु्काळाशी प्रिम कळ (trigger1 )  लागू  करताना 

i. पजान्यमानातील ३-४ आठवड ेखंड  

ii. जून व जुल ैसरासरी पजान्याच्या ५०% पेक्षा कमी पाऊस 

iii. जुन ते सप्टेंबर कालावधीत ७५% पेक्षा कमी पजान्य  

असे ननकर्ष ननस्चचत केले आहे. दषु्काळ जाहीर करताना तालकु्याची  पावसाची 
सरासरी ववचारात घेताना पावसाच े प्रमाण ववचारात घेतले नाही. त्यामळेु 

दषु्काळी तालकु्यात सरासरी पजान्य कमी असल्यान ेव दषु्काळ जाहीर झाला  



 

नसल्यान े अन्याय झाला आहे. पावसाच ेप्रमाण, वपके जगण्यासाठी पाण्याची 
गरज ववचारात घेतल ेनाही.मंडल ऐवजी तालकु्याची सरासरी ववचारात घेणे 

चकुीच ेआहे. यापवूी महसलू/ कृर्षी ववभागाकडून पीक पररस्थिती (पसेैवारी) 
बाबत गाववार वथतुस्थितीच ेअहवाल ववचारात घेतल ेजात होते तस ेझालेले 

ददसत नाही. त्यामळेु जेिे प्रचंड दषु्काळाची भीर्षणता आहे तेिे दषु्काळ जाहीर 

झाला नाही यातील गंभीर चकुा / दोर्ष दरुुथत करून दषु्काळी तालकेु जाहीर 

करणेत याव.े त्यामळेु काही दषु्काळी भागातील लोकांनी आंदोलने केली असनू 

त्याची दखल घेण्यात यावी. 
 

2)  दषु्काळी भागातील लोकांना ि जनािरांसाठी वपण्याच ेपाणी परुिठा करणे. 

 

I. पाण्याची तीव्र टंचाई असनू टँकर सरुू होणेस ववलंब टाळण्याकररता प्रांताधधकारी 
यांना मंजुरीच ेअधधकार द्यावेत. 

II. मागणी केल्यानतंर तातडीन े५ ददवसात ननणाय घेऊन टँकर मंजरू व पाणी परुवठा 
सरुू करावा. 

III. टँकर पाणी परुवठा ननयममत होण्यासाठी रोजच्या टँकरच्या खेपा याबाबत दैनंददन/ 

आठवडा अहवालाच ेसननयंत्रण करावे. जनतेला मादहती देऊन जाहीर कराव.े 

IV.  टँकरने पाणी देणेबाबत source mapping करावे. 
V.  स्जल्हावार टंचाई आराखडा तातडीन े मंजरू करावा. पाण्याचा उपलब्ध source 

ववचारात घेऊन टंचाईतील तात्परुत्या पाणी योजना नोव्हेंबर अखेर मंजूर करून 

तातडीन ेपणूा कराव्यात. पाणी योजना दरुुथती १ मदहन्यात पणूा करावी. 
VI. दषु्काळी भागातील सरुू असलेल्या पाणी परुवठा योजनांबाबत शासनाने  वीज बबल 

भरून सतत कायाास्न्वत ठेवाव्यात. 

 

 

 

 



3) उचल पाणी योजना: 
I. प्रत्येक २ मदहन्यातून एकदा सरकारने वीजबबल भरून दषु्काळी भागात २ 

मदहन्यातुन ककमान एकदा पाणी उपलब्ध करून द्याव े त्याच े ननयोजन व 

वेळापत्रक जाहीर कराव.े उदा. उरमोडी,  टेम्भ,ू  म्हैसाळ. 

II. अपणूा योजना ज्या अंनतम टप्प्यावर आहेत त्या तातडीन ेपणूा कराव्यात.       उदा. 
स्जहे कठापरु ( माण) 

   

 

4) वपकांची नकुसान भरपाई:  

  खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यान े व त्यानंतर रब्बी 
हंगामातही परतीचा पाऊस अत्यंत कमी झाला आहे व काही दठकाणी पाऊस झाला 
नाही. त्यामळेु खरीप व रब्बी हंगामातील वपके वाया गेली असनू मोठ्या भागात 

वपकांच ेनकुसान झाल ेआहे. 

 

I. वपकांच ेनकुसान झाल्याच ेपंचनाम ेकरून शतेकऱयांना हेक्टरी रु.  २५०००/- एवढी 
मदत देण्यात यावी. 

II. फळबागा वाचववण्यासाठी पाणी टँकरने देणे गरजेच ेआहे. यापवूी दषु्काळात मंजरू 

केल्यानसुार हेक्टरी रु. ५००००/- रक्कम द्यावी. 
III. पाणी सोडणेच ेप्राधान्य ठरवनू धरणातील उपलब्ध पाणी सोडणेसाठी थिाननक 

लोकांना ववचारात घेऊन वेळापत्रक जाहीर करावे. 
IV. खरीप / रब्बी वपकांच ेप्रलंबबत पीक ववमा योजना रक्कम तातडीने द्यावी. 
V. फळबागा, ऊस वपकांवर पाणी / हुमणी यामळेु उत्पादनात मोठी घट झाली 

असल्यान ेहेक्टरी ५००००/- मदत देण्यात यावी. 
 

 

 

 

 

 

 



5) चारा उत्पादन काययक्रम: 

 यापवूी दषु्काळात मोठ्या प्रमाणात चारा उत्पादनाचा कायाक्रम हाती घेतला 
होता. ज्यादठकाणी पाणी उपलब्धता आहे तिेे बबयाणे / खते मोफत देऊन चारा 
उत्पादनाचा कायाक्रम त्वररत हाती घेण्यात यावा. चारा उत्पादन कृर्षी ववद्यापीठाच े

जममनी, शतेी महामंडळाच े जममनी, खाजगी शतेकऱयाकंड े देण्यात याव.ेनरेगा 
अंतगात चारा उत्पादन कायाक्रम कें द्राच े मंजुरीने घेण्यात यावा. Hydrophonic 

तंत्रज्ञानान ेचारा उत्पादनासाठी अनदुान द्याव.े 

 

 

6) जनािरांसाठी चारा छािणी ि चारा डपेो सरूु करणे: 

 जनावरांना पाणी व चारा उपलब्ध नसल्यान ेजनावरांची मोठ्या प्रमाणात 

ववक्री व कत्तल होत आहे. जनावरे पढुील वर्षी शतेातील मेहनतीसाठी उपलब्ध 

होणार नाहीत. पीक न आल्यान ेलोकांची दधुाच्या व्यवसायावर गुजराण होत आहे 

त्यासाठी जनावरांना मोफत चारा, पाणी व पेंड उपलब्ध करून देण्यात यावी. 
 

 

7) थिलांतर: 

I.  दषु्काळी भागात मोठ्या प्रमाणात थिलांतरामळेु गाव ेओस पडली असनू त्या 
गावात वयथकर लोक / लहान मलेु राहत आहेत. त्यांना रेशनवर सवलतीच्या दरान े

धान्य द्याव.े पाण्याची सोय करावी. मलेु/मलुींची मशक्षणाची आबाळ होत 

असल्यान ेननवासी शाळा सरुू कराव्यात. 

II.  थिलांतर केलेल्या कुटंुबासाठी त्या त्या गावात कफरते रेशनकाडा देऊन 

सवलतीच्या दराने धान्य व पाणी उपलब्ध करणेत याव.े  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8)  रोजगार उपलब्ध करणे: 

 नरेगा अंतगात प्रत्येक गावात रोजगार हमीची कामे सरुू नसल्याने थिलांतर 

होत आहे. प्रत्येक गावात कामे सरुू करावी. नरेगा व रोजगार हमी अंतगात फळबाग 

लागवड कायाक्रम अत्यतं कमी प्रमाणात असनू बंद असलेल्या अवथिेत आहे. तो 
पनु्हा सरुू करावा त्यासाठी ननकर्षात कें द्र / राज्यशासनाकडून बदल करावेत.पाणी 
साठवण सवुवधा शतेतळी, आवचयक तेि ेववदहरी कायाक्रम तातडीने हाती घ्याव.े  

मजुरांच ेपगार काही दठकाणी वळेेवर होत नाहीत त्यावर कारवाई होत नाही. मजुरी 
वेळेवर न ममळाल्याने कामात सातत्य राहत नाही. मजुर इतर कामांसाठी थिलांतर 

करतात. प्रत्येक गावात कामे सरुू करून तालकु्यात सननयंत्रण कक्ष ठेवावा. 
दषु्काळ जाहीर झालेल्या तालकु्यात कजावसलुी, ववजबील सवलत व इतर सवुवधा 
बाबत अंमलबजावणी तातडीन ेव्हावी. 
 

 

           A. वॉटर कप मध्ये भाग घेतलेल्या गावात श्रमदानातून लोकांनी मोठ्या 
  प्रमाणात कामे केली आहेत त्या गावात व या थपधेत भाग घेऊ  

  इच्छीणाऱया गावात प्रोत्साहन म्हणून दरुुथती / डडझले इ. साठी 
  प्रत्येक गावासाठी ककमान ५० लाख ननधी ग्रामपचंायत कड े उपलब्ध                                  

करून द्यावा. 

                    B.  जलयकु्त मशवार कामातील भ्रष्टाचार व चकुीची कामे बंद करून 

                कारवाई व्हावी. कामात अधधक पारदशाकता आणावी. 

                    C. पाणी साठवणीची जुनी कामे दरुुथती तातडीन ेहाती  घेणेत यावी. 
 

 



9)  कोरडिाहू गािाबाबत मंगळिेढा येिे केलेले आंदोलनातील  मागण्या                  
गांभीयायने विचारात घेऊन पािसािर अिलंबनू गािांना  कायम कोरडिाहू गाि दजाय 
देऊन थितंत्र पॅकेज द्यािे. 

 

i. ९०% दठबक अनदुान 

ii. फळबागा लागवड रोजगार हमी अंतगात पवूीप्रमाणे देणे 

iii. फळबागा वाचववण्यासाठी टँकरने पाणी देणेसाठी अनदुान द्याव े

iv. पाणी उपलब्धता वाढववणेसाठी उचल पाणी प्रकल्प ननकर्ष बदलनू प्राधान्यान े

 पणूा करावी व जलसंधारणासाठी गावाचा आराखडा करून प्रत्येक गावाला 
ककमान रु. १ कोटी ननधी द्यावा. 

v. पाणी साठवणकुीच्या पायाभतू सवुवधा द्याव्यात. उदा.सामदुानयक शतेतळी 
vi. वपण्याच ेपाण्यासाठी कायम थवरूपी व्यवथिा करावी. 
vii. रोजगार ननममातीसाठी औद्योधगक वसाहती, लघ ुउद्योग ववशरे्ष सवलती. 
viii.  जनावरांसाठी पाणी, मोफत चारा, पेंड सोय. 

ix.  शतेी परूक व्यवसाय, कौशल्य ववकास व्यवसाय. यांसाठी ववशरे्ष अनदुान 

 

 कें द्र शासनाच ेपिक पाहणी तातडीने करून उपाययोजना करणे गरजेच े

आहे.मोठ्या प्रमाणात लोकांच ेथिलांतर होत असनू लोकांमध्ये अथवथिता , 
हतबलता ददसनू येत.ेआताची दषु्काळी स्थिती भववष्यातील संकटाची नांदी 
आहे.  कें द्र / राज्य शासनान ेपररस्थितीची भीर्षणता ववचारात घेऊन वरील 

बाबत ननणाय व तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी ववनंती व मागणी 
करण्यात येत आहे. 

 

            

 

         



          


