सन 2018-19 च्या खरीप हं गातील

दु ष्काळ घोषित

केलेल्या मंडळातील तंत्र षिक्षण संचालनालयाच्या

अखत्याषरतील अभ्यासक्रमांकरीताचे षिद्यार्थ्यांचे परीक्षा
िुल्क माफ करण्याबाबत.

महाराष्र िासन

उच्च ि तंत्र षिक्षण षिभाग,

िासन षनणणय क्र.संकीणण-2018/प्र.क्र.381/तांषि-4
मंत्रालय षिस्तार भिन, मादाम कामा मागण,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 400032.
षदनांक : 20 नोव्हेंबर, 2018

संदभण : १) िासन षनणणय, िालेय षिक्षण षिभाग क्रमांक एफईडी-1592/1202/
(११३२)/साषि-5, षदनांक 18 ऑक्टोबर,1993

2) िासन षनणणय, महसूल ि िन षिभाग, क्रमांक एससीिाय2018/प्र.क्र.89/म-7, षदनांक 23 ऑक्टोबर,2018

3) िासन षनणणय, उच्च ि तंत्र षिक्षण षिभाग, क्रमांक िुल्क-5218/
प्र.क्र.413/मषि-2, षदनांक 3 नोव्हेंबर,2018

४) िासन षनणणय, महसूल ि िन षिभाग, क्रमांक एससीिाय2018/प्र.क्र.89/म-7, षदनांक 6 नोव्हेंबर,2018

प्रस्तािना :
महसूल ि िन षिभागाने

संदभण क्र.२ येथील

षदनांक 23 ऑक्टोबर, 2018 च्या िासन

षनणणयाव्दारे राज्यातील सन 2018 च्या खरीप हंगामातील Trigger-2 लागू झालेल्या 180
तालुक्यांमध्ये दु ष्काळ सष्ष्य पषरथिस्थती जाषहर करुन काही सिलती जाषहर करण्यास मंजूरी षदली
होती.

आता त्या षिभागाच्या संदभण क्र.४ येथील षदनांक 6 नोव्हेंबर,2018 च्या िासन षनणणयाव्दारे या

तालुक्यांव्यषतषरक्त राज्यातील एकूण 268 महसूली मंडळामध्ये दु ष्काळ घोषित करुन सिलती लागू

करण्यास िासनाची मंजूरी दे ण्यात आली आहे. यामध्ये िालेय/महाषिद्यालयीन षिद्यार्थ्यांच्या परीक्षा
िुल्कात माफी ही सिलत समाषिष्ट आहे.
2.

षदनांक 23 ऑक्टोबर, 2018 च्या महसूली षिभागाच्या िासन षनणणयास अनुसरुन तंत्र षिक्षण

संचालनालयाच्या अखत्याषरतील षिषिध व्यािसाषयक अभ्यासक्रमांकरीता षिद्यापीठ/ महाराष्र राज्य

तंत्र षिक्षण मंडळाचे परीक्षा िुल्क माफ करण्याबाबत आिश्यक ते आदे ि संदभण क्र.३ येथील षदनांक
5 नोव्हें बर,2018 च्या िासन षनणणयायिये षनगणषमत करण्यात आले आहेत.

िासन षनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.381/तांषि-4

िासन षनणणय :
तंत्र षिक्षण संचालनालयाच्या अषधपत्याखालील अभ्यासक्रमांकरीता िैक्षषणक ििण 2018-19

मध्ये परीक्षा िुल्क माफीची योजना संदभण क्र.४ येथील षदनांक 6 नोव्हेंबर,2018 च्या महसूल ि िन
षिभागाच्या िासन षनणणयानुसार दु ष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या 268 महसूली मंडळातील

गािांमधील रषहिासी असलेल्या षिद्यार्थ्यांकरीता लागू करण्यात येत आहे. तसेच 2018 या ििामध्ये

यापुढे महसूली ि िन षिभागाने अयय तालुक्यांमध्ये / मंडळामध्ये दु ष्काळ जाषहर केल्यास अिा
गािांतील षिद्यार्थ्यांना परीक्षा िुल्क माफीची ही योजना लागू राषहल.
२.

याबाबत पुढे असेही आदे ि दे ण्यात येत आहेत की,
१) चालू ििी राज्य िासनाने दु ष्काळग्रस्त म्हणून जाषहर केलेल्या गािांतील रषहिासी

असलेल्या षिद्यार्थ्यांने तो त्या दु ष्काळग्रस्त गािातील राषहिासी असल्याच्या पुराव्यासह
परीक्षा िुल्क माफीसाठी संबंषधत संस्थेकडे अजण करणे आिश्यक राषहल. संबंषधत संस्थेने
असे अजण तपासून त्यांच्या षिफारिीसह संबंषधत षिद्यापीठाकडे / मंडळाकडे पाठषिणे
आिश्यक राषहल.

२) राज्य िासनाने दु ष्काळ घोषित केलेल्या गािातील षिद्यार्थ्यांकडू न संबंषधत षिद्यापीठाने /
स्िायत्त संस्थेने / महाराष्र राज्य तंत्र षिक्षण मंडळाने कोणत्याही स्िरुपाचे परीक्षा िुल्क
आकारु नये.

३) संबंषधत षिद्यापीठाने / स्िायत्त संस्थेने / मंडळाने दु ष्काळग्रस्त भागातील परीक्षा िुल्क

माफीच्या योजनेसाठी पात्र असलेल्या षिद्यार्थ्यांकडू न चालू िैक्षषणक ििासाठी परीक्षा िुल्क
यापूिीच आकारले असेल तर अिा षिद्यापीठाने / स्िायत्त संस्थेने / मंडळाने सदर षिद्याथी -

अ) राजिी छत्रपती िाहू महाराज षिक्षण िुल्क षिष्यिृत्ती योजनेंतगणत पात्र असल्यास त्या
षिद्यार्थ्यास 50 टक्के परीक्षा िुल्क परत करािे.

ब) सदर षिद्याथी राजिी छत्रपती िाहू महाराज षिक्षण िुल्क षिष्यिृत्ती योजनेंतगणत पात्र

नसल्यास म्हणजे त्या षिद्यार्थ्याचा प्रिेि संस्थास्तरािरील असल्यास त्या षिद्यार्थ्यास 100
टक्के परीक्षा िुल्क परत करािे.

४) ज्या षिद्यार्थ्यांना राजिी छत्रपती िाहू महाराज षिक्षण िुल्क षिष्यिृत्ती योजनेंतगणत परीक्षा
िुल्काची 50 टक्के रक्कम प्राप्त होईल आषण त्याने षिद्यापीठाकडे / मंडळाकडे परीक्षा
िुल्क अद्याप भरले नसेल त्या षिद्यार्थ्यांने ही रक्कम १५ षदिसाच्या आत संबंषधत षिद्यापीठे
/ मंडळाकडे / स्िायत्त संस्थेकडे जमा करणे आिश्यक राषहल.

पृष्ठ 3 पैकी 2

िासन षनणणय क्रमांकः संकीणण-2018/प्र.क्र.381/तांषि-4

5) इतर अटी ि िती संदभण क्र.३ येथील षदनांक 6 नोव्हेंबर,2018 च्या िासन षनणणयामध्ये
नमूद केल्याप्रमाणे राहतील.

2.

सदर िासन षनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201811201509009608 असा आहे . हा आदे ि
षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने.

Sanjay A.
Dharurkar

Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical
Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=637145fd393d6d5c713e94e6da7bc6bee23011448b7fc64d13
8630b9c76ae7a2, cn=Sanjay A. Dharurkar
Date: 2018.11.20 16:39:34 +05'30'

( संजय औ. धारुरकर)

अिर सषचि, महाराष्र िासन.

प्रषत,

1. संचालक, तंत्र षिक्षण, महाराष्र राज्य, मुंबई

2. संचालक, उच्च षिक्षण, महाराष्र राज्य, पुणे

3. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्र राज्य, मुंबई
4. कुलगुरु, सिण षिद्यापीठे

5. कुलगुरु, डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर तंत्रिास्त्र षिद्यापीठ, लोणेरे, ता.मागणगांि, षज.रायगङ
6. संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र षिक्षण परीक्षा मंडळ, िासकीय तंत्रषनकेतन इमारत,49,
7. खेरिाडी, अषलयािर जंग मागण,िांद्रे (पूि)ण , मुंबई-400051

8. सहसंचालक, तंत्र षिक्षण, षिभागीय कायालये (सिण), (संचालक, तंत्र षिक्षण यांच्यामाफणत)
9. संचालक, महाराष्र राज्य तंत्र षिक्षण, मुंबई, खेरिाडी, िांद्रे (पूि)ण , मुंबई
10. सहसंचालक, उच्च षिक्षण, षिभागीय कायालये (सिण)
11. सिण षजल्हाषधकारी

12. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर

13. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्र - 1/2, मुंबई / नागपूर

14. महसूल ि िन षिभाग, मंत्रालय, मुंबई

15. उप सषचि (मषि/षिषि/अथणसंकल्प), उच्च ि तंत्र षिक्षण षिभाग, मंत्रालय, मुंबई
16. अिर सषचि (तांषि-3/ षिषि-3), उच्च ि तंत्र षिक्षण षिभाग, मंत्रालय, मुंबई

17. कक्ष अषधकारी (मषि-2/मषि-4/तांषि-5/तांषि-6/साषि-1), उच्च ि तंत्र षिक्षण षिभाग,मंत्रालय,
मुंबई

18. सषचि, उच्च ि तंत्र षिक्षण यांचे स्िीय सहायक
19. षनिडनस्ती/तांषि-4

पृष्ठ 3 पैकी 3

राज्यातील दु ष्काळ घोषित केलेल्या 151

तालुक्याव्यषतषरक्त इतर तालुक्यामधील
268 महसुली मंडळामध्ये दु ष्काळ घोषित
करून सवलती लागू करण्याबाबत.
महाराष्र शासन

महसूल व वन षवभाग

शासन षनर्णय क्रमांकः- एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.

षदनांकः- 06 नोव्हें बर, 2018
वाचाः- 1) शासन षनर्णय, महसुल व वन षवभाग, क्रः- संकीर्ण-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7,
षदनांक- 7 ऑक्टोबर,2017

2) शासन षनर्णय, महसुल व वन षवभाग, क्रः- संकीर्ण-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 पत्र क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 षदनांक 23 ऑक्टोबर, 2018,
6) शासन पत्र क्र.एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 षदनांक 31 ऑक्टोबर, 2018.

प्रस्तावनाः

दु ष्काळ व्यवस्थापन संषहता, 2016 मधील तरतुदी व षनकि षवचारात घेवून संदभाधीन क्रमांक 5 येथील

शासन षनर्णयान्वये राज्यातील 151 तालुक्यामध्ये दु ष्काळ घोषित करण्यात आला आहे .

या व्यषतषरक्त

राज्यातील इतर तालुक्यातील महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टें बर 2018 या कालावधीत कमी पजणन्यमान झाले

असल्याचे आढळू न आले आहे . अशा महसुली मंडळामध्ये दु ष्काळ घोषित करून तेथे सवलती लागू करण्याची
बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती.
शासन षनर्णयः

राज्यातील दु ष्काळ घोषित केलेल्या 151 तालुक्याव्यषतषरक्त इतर तालुक्यामधील ज्या महसुली

मंडळामध्ये जून ते सप्टें बर 2018 या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पजणन्याच्या 75% पेक्षा कमी व एकूर्

पजणन्यमान 750 षम.षम. पेक्षा कमी झाला आहे अशा पषरषशष्ट-अ येथे नमूद केलेल्या एकूर् 268 महसुली

मंडळामध्ये दु ष्काळ घोषित करून खालील सवलती लागू करण्यास शासनाची मंजूरी दे ण्यात येत आहे.
1) जमीन महसूलात सूट.

2) सहकारी कजाचे पुनगणठन.

3) शेतीशी षनगडीत कजाच्या वसूलीस स्थषगती.
4) कृिी पंपाच्या चालू षवजषबलात 33.5% सूट.

5) शालेय/महाषवद्यालयीन षवद्यार्थ्यांच्या पषरक्षा शुल्कात माफी.

6) रोहयो अंतगणत कामाच्या षनकिात काही प्रमार्ात षशषथलता.
7) आवश्यक तेथे षपण्याचे पार्ी पुरषवण्यासाठी टॅं कसणचा वापर.

8) टं चाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडर्ी
खंडीत न करर्े.

शासन षनर्णय क्रमांकः एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7

2.

या आदेशान्वये दे ण्यात येर्ा-या षवषवध सवलतीपोटीचा आर्थथक भार संबषं धत प्रशासकीय षवभागांनी

उचलावा व त्यासाठी आवश्यक षनधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरर्ी पुढील उषचत कायणवाही करुन
केलेल्या कायणवाहीचा अनुपालन अहवाल या षवभागास सादर करण्यात यावा.
3.

संबषं धत षजल्याचे षजल्हाषधकारी याना सोबतच्या पषरषशष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 268 महसुली

मंडळामध्ये उपरोक्त उपाययोजना अंमलात आर्ण्यास प्राषधकृत करण्यात येत आहे . त्यांनी तातडीने सदर
उपाययोजना अंमलात आर्ाव्यात.

सदर शासन षनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 201811061721013119 असा आहे . हा आदे श षडजीटल स्वाक्षरीने
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,
2.5.4.20=77eb3263d1e0e790641287f679612e
3f1a8f57c79815a39be6e16e1ca50c9976,
cn=Vijay Marotrao Nandekar
Date: 2018.11.06 17:27:20 +05'30'

( षव. मा. नांदेकर )

प्रषत,
1) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सषचव/प्रधान सषचव
2) मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सषचव (सवण)
3) सवण लोकसभा सदस्य/राज्यसभा सदस्य (महाराष्रातील)
4) सवण षवधानसभा सदस्य/षवधान पषरिद सदस्य
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 पुनवणसन), मुंबई
9) अपर मुख्य सषचव (महसूल), महसुल व वन षवभाग,मुंबई
10) अपर मुख्य सषचव (पार्ी पुरवठा व स्वच्छता 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 अनुज्ञेयता), महाराष्र , मुंबई/नागपूर
17) महालेखापाल-1/2 (लेखा पषरक्षा), महाराष्र, मुंबई/नागपूर
18) सवण षवभागीय आयुक्त
19) षजल्हाषधकारी, सवण
20) षजल्हा अषधक्षक कृषि अषधकारी, सवण
21) षवत्त षवभाग, व्यय-9/अथणसक
ं ल्प कक्ष/अथोपाय कक्ष), मंत्रालय, मुंबई
22) सवण सहसषचव/उपसषचव कृषि व पदु म षवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
23) महसुल व वन षवभाग (म-11/म-3), मंत्रालय, मुंबई-32
24) षनवड नस्ती म-7 कायासन.

कक्ष अषधकारी, महाराष्र शासन
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शासन षनर्णय क्र. एससीवाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 षदनांक 06 नोव्हें बर, 2018
पषरषशष्ट- अ
दु ष्काळ घोषित करण्यात येत असलेल्या 268 महसुल मंडळाची यादी
क्र.
1.
2.

षजल्हा
नाषशक (17 )

3.
4.

तालुका
कळवर्

कळवर्, नवीबेज, मोकभांगी

षनफाड

षनफाड,

ददडोरी

येवला

5.

धुळे (3)

साक्री

7.

जळगाव (3)

एरं डोल

6.
8.

नंदुरबार (3)

9.

अहमदनगर (2)

11.

पुर्े ( 19 )

10.

अक्कलकुवा
धरर्गाव

कोपरगाव
श्रीरामपूर
हवेली

12.

मुळशी पौड

14.

जुन्नर

13.

15.
16.
17.
18.
19.

भोर

सोलापूर (13)

सातारा (19)

20.

बाशी

सातारा

जावळीमेधा

खटाव वडू ज

23.
25.

उत्तर सोलापूर

कराड

22.
24.

खेड राजगुरूनगर

पाटर्

21.

खंडाळा
सांगली ( 10)

महसुल मंडळ

वाई

षमरज

ददडोरी, मोहाडी, वरखेडा
रानवड,

सायखेडा, नांदूर

चांदोरी,

दे वगाव,

नगरसुल, अंदरसुल, पातोडा, सावरगाव,
जळगाव

म्हसदी, षनजामपूर, दपपळनेर
अक्कलकुवा, खापर, मोरांबा
कासोडा, उत्रंगगृह
सोनवड

दहीगाव
बेलापूर

थेऊर, ऊरूळीकांचन, भोसरी, दचचवड,
कळस, हडपसर, वाघोली
थेरगाव
वेळू

जुन्नर, नारायर्गाव, वडगाव, षनमुलगाव,
बेल्हा, ओटू र

चाकर्, आळं दी, दपपळगाव, कान्हे रसर
शेळगी, षत-हे , माडी, वडाला

आगळगाव, वैराग, उपालेडू, गौडगाव,
पांगरी, पानगाव, नारी, सुडी, खांडवी
नागठार्े,वडु थ, तासगाव,अपदशगे
आनेवाडी, कुडाळ

चाफळ, तराळे , मल्हारपेठ, तळमावले
इंदोली, कवठे
वडू ज

वाठार, लोर्ंद

पाचवड, भुईज, ओझडे , सुरूर
आरग
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26.

वाळवा ईस्लामपूर

वाळवा,

27.

पलूस

षभलवडी, पलूस

28.
29.

कोल्हापूर (19 )

कडे गाव

हातकर्ंगले

30.

षशरोळ

32.

करवीर कोल्हापूर

31.

पन्हाळा

33.
34.
35.
36.

गडदहग्लज
जालना (2)
लातूर (42)

भुदरगड
मंठा

लातूर

37.

औसा

38.

अहमदपूर

39.

षनलंगा

40.

उदगीर

41.

चाकुर

43.

दावर्ी

42.
44.
45.

रे नापूर

नांदेड (14)

जळकोट
षबलोली

46.

लोहा

48.

षकनवट

47.

हदगाव

49.
50.
51.
52.
53.
54.

धमाबाद
परभर्ी (8)

दहगोली (2)

नायगाव ख
गंगाखेड
दजतूर
पुर्ा

वसमत

पेठ,

कासेगाव,

ईस्लामपूर, कामेरी

आष्टा,

नेवारी

हातकर्ंगले, कबनूर, हे ले, हु परी, रूई,
वडगाव, वाठार, इचलकरं जी
नृदसहवाडी, नंदार्ी
पन्हाळा, कोडोली

मुडदशगी, इसपुली, कानेरी
दुं डागे, हलकरर्ी, कसबा
कुर

तळर्ी, पांगरी
लातूर,

बाभळगाव,

हरं गळ
ु ,

मुरूड,

औसा,

लामजना,

मातोळा,

भादा,

गातेगाव, तांदुळजा, दचचोली ,
बेलकंु ड, षकन्नीथोट , षकल्लारी

अहमदपूर, खंडाळी, आंदोरी, शीरूर ,
हाडोळती

पानदचचोली,

औराद,

मदनसुरी, कासारषशरसी

अंबल
ु गा,

उदगीर, नागलगाव, नळगीर, मोघा, हे र,
दे वजणन

चाकुर, नळे गाव, वडवळ, शेळगाव, झरी
पोहरे गाव, कारे पर
ू

दे वर्ी, बोरोळ, वलांडी
जळकोट, घोर्सी
षबलोली,
आदमपूर

सगरोळी,

कंु डलवाडी,

लोहा

मनाठा

इस्लापुर, जलधरा, षशवर्ी
करखेली, जारीकोट

कंु टू र, नरसी, मांजरम

माहातपुरी, माखर्ी, रार्ीसावरगाव
दजतुर, बोरी, आडगाव, चारठार्ा
षलमला

षगरगाव, टें भर्
ु ी
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55.
56.

बुलडार्ा (21)

57.

दे ऊळगाव राजा

59.

61.
62.
63.
64.

मेहकर

अकोला (1)
वाषशम (2)

अमरावती (16)

65.

70.
71.
72.
73.

वधा (19)

अमरावती
भातुकली

धामर्गाव
नेर

पुसद

घाटं जी
आवी

74.

वधा

76.

दे वळी

75.

शेलू

77.

दहगर्घाट

78.
79.

80.

समुद्रपूर
नागपूर (8)

81.
83.
84.
85.

नागपूर (ग्रामीर्)
दहगर्ी

रामटे क

82.

उमरे ड
भंडारा (2)

साकळी, म्हसाळा

दे ऊळगाव राजा, तुळजापुर, मेहुर्ा राजा,
अंढेरा

जानेफळ, शेलगाव दे शमुख ,देऊळगाव
माळी, वरवंड, लोर्ी गवळी ,नायगाव
दत्तापूर

उमरी

चांदूर बाजार
यवतमाळ (7)

आटोळ, चांधई

मानोरा

मालेगाव

दयापूर

68.

एकलारा, कोलारा, धोडप, पेठ, शेलगाव

आसेगाव

षतवसा

67.

दपपळगाव काळे , वडदशगी, आसलगाव,

अकोट

चांदूररेल्वे

66.

69.

षचखली

बुलडार्ा

58.

60.

जळगाव जामोद

कुही

तुमसर
पवनी

जऊळका
षशराळा, नांदगाव

पुर्ानगर, आष्टी, आसरा
आमला
कु-हा

दारापूर, सामदा, षथलोरी

करजगाव, आसेगाव, तळे गाव, षशरसगाव
दचचोली ,अंजनदसगी
षशरजगाव, मोझर
गौल, बेलोरा

षशरोली, षशवर्ी, घोटी
आवी,

वाठोडा,

षवरूळ, रोहर्ा

वाधोर्ा,

खरांगर्ा,

आंजी, वायगाव
झडशी

षवजयगोपाल, षभडी, आंदोरी
अलीपूर

जाम, षगरड, कोरा, वायगाव, कांढळी,
मांडगाव
गोधर्ी

आडे गाव, टाकळघाट
दे वळापार

मकारधोकडा, हे वत
ं ी, पाचगाव
मांडळ

नाकडोंगरी
आमगाव
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86.
87.

88.
89.
90.
91.
92.
93.

गोंषदया (3)

चंद्रपूर (13)

गोंषदया

खामरी

मोरगाव अजुन
ण ी

नवेगावबांध

दे वरी
मूल

गोंडदपपरी
वरोरा

भद्रावती
पोंभुर्ा

मुल्ला

षचखली
ढाबा

माढे ळी, टे मुडा, शेगाव, खांबाडा, षचकर्ी
नंदोरी,

चंदनखेडा,

मांगली,धोडपेठ

मुधोली,

पोंभुर्ा
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