रब्बी हंगामातील दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ाच््ा
ननकषामध््े व का्यपध्दतीमध््े सुधारणा करणेबाबत..
महाराष्र शासन
महसूल व वन नवभाग
शासन ननणय् क्रमांक :- एससीवा् - 2018/प्र.क.237/म-7
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागय,
मंत्राल्, मुंबई - 400 032
तारीख: 11 फेब्रुवारी, 2019
संदभय: 1) शासन ननणय्, महसूल व वन नवभाग, क्रमांक: एससीवा् - 2013 / प्र.क्र.207 / म-7,
नदनांक 3.11.2015
2) दु ष्काळ व््वस्थापन संनहता, 2016 ( Manual for Drought Management 2016 )
3) शासन ननणय्, समक्रमांक, नदनांक 7 ऑक्टोबर, 2017
4) शासन ननणय्, समक्रमांक, नदनांक 28 जून, 2018
5) केंद्र शासनाचे पत्र क्रमांक 03-01/2018-डीएम-1, नदनांक : 23.07.2018
प्रस्तावना -

केंद्र शासनाने प्रकानशत केलेल्ा दु ष्काळ व््वस्थापन संनहता, 2016 मधील तरतुदी व ननकष
नवचारात घेवून राज््ामध््े दु ष्काळ जाहीर करण््ासाठी शास्त्री् ननकष व सुधानरत का्यपध्दती संदभाधीन
क्रमांक 3 ्ेथील शासन ननणय्ानुसार नवनहत करण््ात आली आहे. सदर का्यपध्दतीनुसार सन 2017 च््ा
खरीप व रब्बी हंगामामध््े दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ाची का्यवाही करण््ात आलेली आहे. दु ष्काळ
व््वस्थापन संनहता,2016 मधील दु ष्काळ घोनषत करण््ासाठी नवनहत करण््ात आलेल्ा ननकषाबाबत
नवनवध राज््ांनी व््क्त केलेली मते नवचारात घेवून केंद्र शासनाने संदभाधीन क्रमांक 4 ्ेथील पत्रान्व्े
दु ष्काळ व््वस्थापन संनहता,2016 मध््े दु ष्काळ मुल्ांकनासंदभातील ननकषामध््े काही सुधारण केलेल्ा
आहेत. तसेच संदभाधीन क्रमांक 5 ्ेथील पत्रान्व्े केंद्र शासनाने रब्बी हंगामात दु ष्काळाचे मुल्ांकन
करण््ासंदभात सुधानरत ननकष व का्यपध्दती नवनहत केली आहे. सदर सुधारणा नवचारात घेवून राज््ामध््े
रब्बी हंगामातील दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ाबाबत नदनांक 7.10.2017 ्ेथील शासन ननणय्ान्व्े
ननगयनमत केलेल्ा का्यपध्दती व सुचनांमध््े सुधारणा करण््ाची बाब नवचाराधीन होती.
शासन ननणय् संदभाधीन क्रमांक 3 ्ेथील शासन ननणय्ान्व्े रब्बी हंगामातील दु ष्काळाचे मुल्ांकन
करण््ासाठी नवनहत केलेले ननकष व का्यपध्दती ्ा शासन ननणय्ान्व्े सुधानरत करण््ात ्ेत असून रब्बी
हंगाम 2018-19 पासून पुढे दे ण््ात आलेल्ा ननकषानुसार व का्यपध्दतीप्रमाणे राज््ामध््े रब्बी हंगामातील
दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ाची का्यवाही नजलहास्तरी् व राज््स्तरी् दु ष्काळ मुल्ांकन सनमती ्ांनी
करावी. दु ष्काळी मुल्ांकनाची नजलह्ांची मानहती राज््स्तरी् दु ष्काळ दे खरेख सनमतीकडे सादर
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करण््ासाठी सुधानरत नववरणपत्र-ब व नववरणपत्र-क सोबत जोडले आहेत. सुधानरत नववरणपत्रामध््े रब्बी
हंगामातील दु ष्काळी मुल्ांकनाचा तपशील नवनहत कालम्ादे त राज््स्तरी् दु ष्काळ देखरेख सनमतीकडे
पाठनवण््ाची का्यवाही करण््ात ्ावी.
पीक पैसेवारी बाबत ननगयनमत केलेल्ा नदनांक 3.11.2015 च््ा शासन ननणय्ातील पनरच्छे द (10)

2.

नुसार "सवय खरीप गावामध््े खरीप हं गामामध््े पैसेवारी घोनषत करण््ात ्ावी. रब्बी गावामध््े खरीप

हं गामात 2/3 ककवा त््ापेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी करण््ात आली असेल तर त््ा रब्बी गावाााांच््ा सुध्दा
खरीप हं गामामध््े पैसेवारी घोनषत करण््ात ्ावी. इतर सवय रब्बी गावामध््े रब्बी हं गामात पैसेवारी घोनषत
करण््ात ्ावी " अशा सुचना नदलेल्ा आहेत. त््ामुळे ज््ा रब्बी गावांची पैसेवारी रब्बी हंगामात घोनषत
केली जाते अशी गावे ज््ा तालुक््ामध््े समानवष्ट आहेत केवळ अशाच तालुक््ांचे रब्बी हंगामात
दु ष्काळासाठी मुल्ांकन करण््ात ्ावे.
3.

राज््ामध््े रब्बी हंगामात प्रमुख नपक घेण््ाच््ा खालील दोन प्रमुख पनरस्स्थती/पध्दती अस्स्तत्वात

आहेत. त््ानुसार रब्बी हं गामात पैसेवारी घोनषत केल्ा जाणारी गावे समानवष्ट असणाऱ््ा तालुक््ांचे
खालील प्रमुख नपक पनरस्स्थती/पध्दतीनुसार वगयवारी करून सवय नजलहानधकारी ्ांचेकडू न मानहती प्राप्त
करून घेण््ात आली आहे.
पनरस्स्थती /पध्दती

पनरस्स्थती / पध्दती

प्रमुख पीकाचा हं गाम

क्रमांक
1

जमीनीतील नशल्लक असलेल्ा ओलाव््ावर आधानरत घेतली

ऑक्टोबर ते जानेवारी

जाणारी नजरा्त नपके
2.

भूजलावर आधानरत (नवनहर,बोअरवेल इ.) घेतली जाणारी नपके

ऑक्टोबर ते एनप्रल

वर नमूद केलेली नपक पनरस्स्थती/पध्दती नवचारात घेवून राज््ातील रब्बी तालुक््ांचे ्ा
पनरस्स्थती/पध्दतीनुसार करण््ात आलेले वगीकरण ्ा शासन ननणय्ासोबत जोडलेल्ा नववरणपत्र-अ
मध््े दशयनवण््ात आले आहे. नववरणपत्र-अ मध््े दशयनवलेल्ा रब्बी तालुक््ांचेच त््ांच््ा वगयवारीप्रमाणे
(पनरस्स्थती/पध्दत क्रमांक 1 अथवा 2) रब्बी हंगामातील दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ात ्ावे. ्ासाठी नपक
पनरस्स्थती/पध्दत नुसार राज््ातील तालुक््ांचे पनरस्स्थती /पध्दती क्रमांक 1 अथवा 2 ्ामध््े वगीकरण
करण््ात आलेल्ा तालुक््ांसाठी त््ा त््ा पनरस्स्थती/पध्दतीनुसार खाली नमूद केल्ाप्रमाणे अननवा्य
ननदे शांक व प्रभावदशयक ननदे शांक लागू राहतील.
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4.

रब्बी हंगामातील दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ासाठी अननवा्य ननदे शांक (Mandatory Indicator)

पनरस्स्थती /पध्दती

पनरस्स्थती / पध्दती

अननवा्य ननदेशांक ( Mandatory

क्रमांक
1
2

Indicator )
जमीनीत नशल्लक असलेल्ा ओलाव््ावर सप्टें बर ते नडसेंबर ्ा कालावधीतील
घेतली जाणारी नपके

पजयन््ाचे नवचलन व पावसातील खंड

भूजलावर आधानरत घेतली जाणारी नपके

भूजल पातळी ननदे शांक (Ground Water
Drought

Index)

(मान्सून

कालावधीनंतरचे)

5. रब्बी तालुक््ांचे रब्बी हं गामात दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ासाठी लागू असलेले प्रभावदशयक ननदे शांक
( Impact Indicators)
पनरस्स्थती /पध्दती

पनरस्स्थती /पध्दती

प्रभावदशयक ननदे शांक ( Impact Indicators)

क्रमांक
1

जमीनीत नशल्लक असलेल्ा ओलाव््ावर 1. लागवडीखालील क्षेत्र (crop Sown Area)
घेतली जाणारी नपके

2. मृदू आदयता ननदे शांक (Moisture Adequacy
Index) ककवा Percent Available Soil
Moisture (PASM)
3.दू रसंवद
े नावर आधानरत NDVI/NDWI ककवा
VCI

2

भूजलावर आधानरत घेतली जाणारी नपके

1. लागवडीखालील क्षेत्र (Crop Sown Area )
2. दूरसंवद
े नावर आधानरत NDVI/NDWI ककवा
VCI

6.

्ा शासन ननणय्ासोबत जोडलेल्ा नववरणपत्र - अ मध््े करण््ात आलेल्ा वगीकरणानुसार नवनहत

केलेल्ा तालुक््ांसाठी वरील पनरच्छे द क्रमांक 4 व 5 मध््े पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 1 अथवा क्रमांक 2
समोर नमूद करण््ात आलेल्ा अननवा्य व प्रभावदशयक ननदे शांकाचाच उप्ोग करण््ात ्ावा.
7.

अननवा्य व प्रभावदशयक ननदे शांकाचे मुल्/संख््ा व सदर मुल्/संख््ेनुसार ननदे शांकाची दु ष्काळी

वगयवारी संदभाधीन क्रमांक 3 ्ेथील शासन ननणय् व प्रभावदशयक ननदे शांकासाठी संदभाधीन क्रमांक 4
्ेथील शासन ननणय्ान्व्े नवनहत केल्ाप्रमाणे राहील.
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8. रब्बी हं गामातील दु ष्काळ मुल्ांकन करण््ामधील टप्पे ( Steps in Drought Determination )

अ) . पनहला टप्पा ( टप्पा 1 ) :- अननवा्य ननदे शांकाचे ( पजयन््मानाशी ननगडीत) मुल्ांकन
( Trigger-1)
अननवा्य ननदे शांकाचे (पजयन््मानाशी ननगडीत) मुल्ांकन खालील प्रमाणे करून दु ष्काळाची
पनहली कळ (Trigger- 1) लागू होणारे तालुके नननित करण््ात ्ावे.
रब्बी हं गामातील नपक

अननवा्य ननदे शांक

अट

दु ष्काळाची पनहली कळ

पनरस्स्थती/पध्दती

(Drought Trigger)

पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 1 सप्टें बर

ते

नडसेंबर

जमीनीत नशल्लक असलेल्ा कालावधीतील

्ा पजयन््मानात

पजयन््ाचे अत््लप

तूट

ककवा

पजयन््मान

व

ओलाव््ावर घेतली जाणारी नवचलन व पावसातील खंड

पजयन््ात सलग 3 ते 4

नपके

आठवड्ाचा खंड
पजयन््मानात
अत््लप
पजयन््ात

तूट

ककवा

पजयन््मान

हो्

केवळ पजयन््मान अत््लप

परं तु असल्ास " हो् ".

सलग 3 ते 4

आठवड्ाच््ा खंड नाही
सामान््
पजयन््ात

पजयन््मान

परं तु हो्

सलग 3 ते 4

आठवड्ाचा खंड
सामान््

पजयन््मान

पजयन््ात सलग

परं तु नाही

3 ते 4

आठवड्ाच््ा खंड नाही
पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 2 मान्सून कालावधीनंतरचे भूजल भूजल पातळी ननदे शांक
भूजलावर आधानरत घेतली पातळी
जाणारी नपके

ननदेशांक

(Ground

Water Drought Index)

हो्

-30% ककवा त््ापेक्षा कमी
असल्ास

स्पष्टीकरण 1. सामान्् पजयन््मान = पजयन््ाचे नवचलन +19% ते -19%
2. पजयन््मानात तूट = पजयन््ाचे नवचलन - 20% ते - 59%
3. अत््लप पजयन््मान = पजयन््ाचे नवचलन - 60% ते - 99%
4. पजयन््ातील खंड म्हणजे मान्सून सूरू झाल्ानंतर आठवड्ातील सरासरी पजयन््ापेक्षा
50% ने कमी पजयन्् झालेल्ा सलग 3 ते 4 आठवड्ाचा कालावधी (हलकी जमीन 3
आठवडे व भारी जमीन 4 आठवडे )
5. पजयन््मानाचे नवचलन (RFdev) = [(वतयमान पजयन्् - सरासरी पजयन््) ] x100
सरासरी पजयन््
(पजयन््मान नमलीमीटरमध््े)
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ब) दु सरा टप्पा :- दु ष्काळाची पनहली कळ (Trigger-1) लागू झालेल्ा तालुक््ातील प्रभावदशयक
ननदे शांकांचे मुल्ांकन (टप्पा 2 ) (Trigger-2)
वरील उप पनरच्छे द (अ) नुसार दु ष्काळाची पनहली कळ लागू झालेल्ा तालुक््ांचे खालील
प्रभावदशयक ननदे शांकानुसार मुल्ांकन करून दु ष्काळाची दु सरी कळ (Trigger-2) लागू होणारे तालुके
नननित करण््ात ्ावे. ्ा टप्प््ातील मुल्ांकनासाठी पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांकानुसार लागू असणारे
प्रभावदशयक ननदे शांक खालीलप्रमाणे राहतील.

रब्बी हं गामातील नपक
पनरस्स्थती/पध्दती

मुल्ांकनासाठी लागू असलेले प्रभावदशयक ननदे शांक
लागवडीखालील

दू रसंवेदन नवष्क

मृदु आद्रय ता ननदे शांक (MAI)

जलनवष्क

क्षेत्र

ननदे शांक

ककवा Percent Available

ननदे शांक

NDVI/NDWI ककवा

Soil Moisture (PASM)

(GWDI )

लागू आहे .

लागू नाही

VCI
पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 1
जमीनीत नशल्लक असलेल्ा
ओलाव््ावर घेतली जाणारी

लागू आहे



लागू आहे





( X )

नपके
पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 2
भूजलावर

आधानरत

जाणारी नपके

क)

घेतली

लागू आहे



लागू आहे

लागू नाही



( X )

लागू नाही
( X )

दु ष्काळी पनरस्स्थतीचे मुल्ांकन (टप्पा 2 ) (Trigger-2) :

 पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 1 साठी लागू असलेल्ा

3 प्रभावदशयक ननदे शांकापैकी कोणतेही 2

ननदे शांक गंभीर प्रकारात असल्ास गंभीर दु ष्काळ दशयनवतो व त््ामुळे दु ष्काळाची दु सरी कळ लागू
होईल; 3 प्रभावदशयक ननदे शांकापैकी कोणताही एक ननदे शांक गंभीर व एक ननदे शांक मध््म
प्रकारात असल्ास ककवा दोन ननदे शांक मध््म प्रकारात असल्ास मध््म दु ष्काळ दशयनवतो व
त््ामुळे दु ष्काळाची दु सरी कळ लागू होईल.
 पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 2 साठी लागू असलेल्ा 2 प्रभावदशयक ननदे शांकापैकी कोणतेही एक
ननदे शांक गंभीर प्रकारात असल्ास गंभीर दु ष्काळा दशयनवतो व त््ामुळे दु ष्काळाची दु सरी कळ लागू
होईल ककवा दोन्ही प्रभावदशयक ननदे शांक मध््म प्रकारात असल्ास मध््म दु ष्काळ दशयनवतो व
त््ामुळे दु ष्काळाची दु सरी कळ लागू होईल.
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ड)

नतसरा टप्पा :- क्षेत्री् सवेक्षण - ( Gound Truthing or Verification )

 दु ष्काळाची दु सरी कळ लागू झालेल्ा तालुक््ामधील रब्बी गावापैकी 10% गावे रॅन्डम पध्दतीने
ननवडू न अशा गावांमधील नपकांचे क्षेत्री् सवेक्षण ( Ground Truthing or Verification) करण््ात
्ावे. ्ासंदभात संदभाधीन क्रमांक 3 व 4 ्ेथील शासन ननणय्ान्व्े नदलेल्ा सुचनेनुसारच क्षेत्री्
सवेक्षण (Ground Truthing) करण््ात ्ावे. हे सवेक्षण Maha-MADAT मोबाईल ॲप वापरून
करण््ात ्ावे.
9.

दु ष्काळ मुल्ांकनांच््ा टप्पा-1 व टप्पा-2 ची का्यवाही करण््ासाठी Maha-MADAT ही संगणकी्

प्रणाली नवकनसत करण््ात आली आहे. सदर प्रणाली माफयत संबंनधत नजलहास्तरी् दु ष्काळ दे खरेख
सनमतीने त््ांच््ा नजलह्ातील Trigger-1 व Trigger-2 लागू झालेल्ा तालुक््ांची ्ादी ननमाण
(generate) करावी व त््ाआधारे दु ष्काळी पनरस्स्थतीवर देखरेख ठे वावी व त््ाबाबतचा अहवाल राज््स्तरी्
दु ष्काळ देखरेख सनमतीकडे Trigger-1 अथवा Trigger-2 तालुक््ांच््ा ्ादीसह सोबत जोडलेल्ा
नववरणपत्र- ब व नववरणपत्र-क ्ेथील नमुन््ात पाठवावा. ज््ा तालुक््ात दु ष्काळाची दु सरी कळ लागू
होईल त््ा तालुक््ांचे नतसऱ््ा टप्प््ानुसार प्रचनलत पध्दतीप्रमाणे Maha-MADAT मोबाईल ॲप वापरून
क्षेनत्र् सवेक्षण (Ground Truthing) करण््ात ्ावे.
10. रब्बी हंगामात दु ष्काळाचे मुल्ांकन तालुकास्तरावर करण््ात ्ेत असले व त््ानुसार संबंनधत तालुका
दु ष्काळग्रस्त म्हणून घोनषत झाल्ानंतर सदर तालुक््ातील रब्बी गावांमध््ेच दु ष्काळ असल्ाचे समजण््ात
्ावे.
11. खरीप हंगामातील दु ष्काळाचे मुल्ांकन करण््ासाठी संदभाधीन क्रमांक 3 ्ेथील नदनांक 7.10.2017
च््ा शासन ननणय्ान्व्े सुचना दे ण््ात आलेल्ा आहेत. सदर शासन ननणय्ातील अननवा्य ननदे शांका
संदभातील पनरच्छे द क्रमांक 2.1. अ) मधील (iii) व (iv) रद्द करण््ात ्ेत आहेत. पनरणामी त््ाच शासन
ननणय्ातील पनरच्छे द क्रमांक 3 मधील पनहल्ा टप्पामध््े दशयनवलेल्ा सारणीतील शेवटच््ा दोन पंक्ती
(row) रद्द होतील. म्हणजेच जनू व जूलै ्ा मनहन््ामधील पजयन्् सरासरीच््ा 50% पेक्षा कमी असणे तसेच
जून ते सप्टें बर ्ा कालावधीत पजयन्् सरासरीच््ा 75% पेक्षा कमी असणे ्ा दोन्ही बाबी खरीप हंगामातील
दु ष्काळाच््ा मुल्ांकनासाठी अननवा्य ननदे शांक म्हणून वापरण््ात ्ेऊ न्ेत.
12. खरीप हंगामात दु ष्काळ घोनषत करण््ाबाबतची का्यपध्दती नवनहत करण््ात आलेल्ा नदनांक
7.10.2017 च््ा संदभाधीन शासन ननणय् क्रमांक 3 मधील पनरच्छे द क्रमांक 4 सुधानरत करण््ात ्ेत असून
खरीप हंगामात दु ष्काळ घोनषत करण््ासाठी तालुका हा घटक राहणार आहे.
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13.

उपरोक्त सुधारणा नवचारात घेवून सवय संबनं धतांनी

काटे कोरपणे का्यवाही करावी व नवनहत

कालावधीत अहवाल शासनास पाठवावेत जेणेकरून दु ष्काळाची पनरस्स्थती असल्ास नवनहत केलेल्ा
कालावधीत राज््ामध््े खरीप ककवा रब्बी हंगामामध््े दु ष्काळ घोनषत करण््ाची का्यवाही करता ्ेईल.
14.

सदर शासन ननणय् महाराष्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा संकेतस्थळावर उपलब्ध

करण््ात आला असून त््ाचा संकेताक 201902111120541819 असा आहे . हा आदे श नडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण््ात ्ेत आहे .
महाराष्राचे राज््पाल ्ांच््ा आदे शानुसार व नावाने.

Subhash
Hanmant
Umaranikar
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df4de3ec6a308b42a682a980bca4db38, cn=Subhash
Hanmant Umaranikar
Date: 2019.02.11 11:23:52 +05'30'

( सु.ह.उमराणीकर )
उप सनचव, महाराष्र शासन
प्रनत,
1.

मा.राज््पालांचे सनचव, राजभवन,मुंबई,

2.

मा.मुख््मंत्री ्ांचे अपर मुख्् सनचव/प्रधान सनचव/सनचव,मंत्राल्,मुंबई,

3.

मा नवरोधी पक्ष नेते, नवधानसभा/नवधान पनरषद, नवधानभवन,मुंबई,

4.

महाराष्र नवधानमंडळातील सवय सन्माननी् नवधानसभा/नवधानपनरषद सदस््,

5.

मा.मुख्् सनचव,मंत्राल्,मुंबई,

6.

अपर मुख्् सनचव (नवत्त), नवत्त नवभाग, मंत्राल्,मुंबई

7.

अपर मुख्् सनचव (महसूल), महसुल व वन नवभाग, मंत्राल्,मुंबई

8. अपर मुख्् सनचव (कृषी), कृषी व पदु म नवभाग,मंत्राल्,मुंबई,
9.

अपर मुख्् सनचव/प्रधान सनचव/सनचव सवय मंत्राल्ीन नवभाग

10. नवभागी् आ्ुक्त,कोकण/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती/नानशक
11. आ्ुक्त (कृषी),महाराष्र राज््,पुणे,
12. आ्ुक्त (पशुसंवधयन),महाराष्र राज््, पुणे
13. मुख्् अनभ्ंता,जलनवज्ञान प्रकलप, नानशक
14. सवय नजलहानधकारी
15. मुख्् का्यकारी अनधकारी,सवय नजलहा पनरषद
16. सवय ननवासी नजलहानधकारी तथा सदस्् सनचव, नजलहास्तरी् दु ष्काळ दे खरेख सनमती,
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17. नजलहा अनधक्षक कृषी अनधकारी (सवय)
18. संचालक, महाराष्र नरमोट सेन्न्सग अप्लीकेशन सेंटर,नागपूर,
19. संचालक, भूजल सवेक्षण व नवकास ्ंत्रणा,पुणे,
20. संचालक (कृषी),महाराष्र राज््,पुणे
21. संचालक,आपत्ती व््वस्थापन,मंत्राल्,मुंबई
22. मा.मंत्री (मदत व पुनवयसन) ्ांचे खाजगी सनचव,मंत्राल्,मुंबई
23. मा.राज््मंत्री (मदत व पुनवयसन) ्ांचे खाजगी सनचव,मंत्राल्,मुंबई
24. ननवड नस्ती (का्ासन म - 7).
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नववरणपत्र-अ
रब्बी हं गामात घेतली जाणाऱ््ा प्रमुख नपकांची पनरस्स्थती /पध्दती
पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक
1

पनरस्स्थती/पध्दती

प्रमुख पीकाचा हंगाम

जमीनीतील नशल्लक असलेल्ा ओलाव््ावर आधानरत

ऑक्टोबर ते जानेवारी

घेतली जाणारी नजरा्त नपके
2.

भूजलावर आधानरत (नवनहर,बोअरवेल इ.) घेतली

ऑक्टोबर ते एनप्रल

जाणारी नपके

रब्बी हं गामात घेतल्ा जाणाऱ््ा प्रमुख नपकांची वर नमूद केलेली पनरस्स्थती/पध्दती नवचारात
घेवून राज््ातील रब्बी तालुक््ांचे केलेले वगीकरण
पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 1 : जमीनीत नशल्लक असलेल्ा ओलाव््ावर सप्टें बर/ऑक्टोबर ते जानेवारी ्ा
कालावधीत नजरा्त नपके घेणारे तालुके
अ.क्र.
1

नजलहा

तालुके

अहमदनगर

अहमदनगर

2

पारनेर

3

पाथडी

4

कजयत

5

जामखेड

6

शेवगांव

7

कोपरगांव

8

पुणे

आंबग
े ाव

9

भोर

10

पुरंदर

11

बारामती

12

सातारा

खंडाळा

13

सांगली

जत

14
15

आटपाडी
सोलापूर

उत्तर सोलापूर
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16

बाशी

17

दनक्षण सोलापूर

18

अक्कलकोट

19

पंढरपूर

20

माहोळ

21

मंगळवेढा

22

सागोला

23

माढा

24

करमाळा

25

माळनशरस

26

चंद्रपूर

बल्लारपूर

27

गडनचरोली

चामोशी

28

अहे री

29

नसरोंचा

पनरस्स्थती/पध्दती क्रमांक 2 : भूजलावर आधानरत (नवनहरी, बोअरवेल इ.) ऑक्टोबर ते एनपल ्ा
कालावधीत नपके घेणारे तालुके
अ.क्र.
1

नजलहा

तालुके

अहमदनगर

श्रीगोंदा

2

श्रीरामपूर

3

नेवासा

4

राहु री

5

राहाता

6

पुणे

हवेली

7

वेलहे

8

दौंड

9

नशरूर

10

जुन्नर

11

मावळ

12

इंदापूर

13

सातारा

फलटण

14

भंडारा

पवनी
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नववरणपत्र - ब

Monitoring of Mandatory Indicator for Drought Assessment during Rabbi Season in Maharashtra
PROFORMA - A
Mandatory Indicators
District

Taluka

Rainfall Deviation .
Rainfall deviation
(Rfdev)= (Rfi-RFn)/RFn
x 100

Category of Rainfall
Deviation
Normal/Deficient/
Scanty

Dry Spell of 4 weeks
(upto 3 weeks in case of
light soils)
Yes /No and mention
the period of dry spell

Ground water
Drought Index
(GWDI)

Drought Trigger
Yes/ No

1

2

3

4

5

6

7
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शासन ननणय् क्रमांक: एससीवा् - 2018/प्र.क.237/म-7, नदनांक: 11 फेब्रुवारी, 2019
नववरणपत्र - क
Monitoring of Impact Indicators for Drought Assessment during Rabbi Season in Maharashtra
PROFORMA-B
Impact Indicators

Name of
Taluka where
the Drought
Trigger 1 is
Yes as per
PROFORMA
-A

District

Taluka

1

2

Agriculture Related Index

Remote Sensing based Index

Soil Moisture
based Index

Actual
Crop area
sown
(Talukawis
e) by the
end of
December
(in hect.)

Normal
sown area
(Talukawis
e ) by the
end of
December
(in hect.)

Percent
age of
CAS

Category
(Normal/
Moderate
/ Severe)

VCI
(NDVI)

VCI
(NDWI)

Poorer
of the
two
values
of VCI
(NDVI)
and
VCI(N
DWI)

Catego
ry of
VCI
(Norm
al/Mod
erate/S
evere)

NDVI
Deviation

Categor
y of
NDVI
(Normal
/Modera
te/
Severe)

NDWI
Deviation

Catego
ry of
NDWI
(Norm
al/
Moder
ate/
Severe)

Poorer
of the
two
values
of NDVI
and
NDWI
deviatio
ns

Percent
Available
Soil
Moisture
(PASM)

Category
(Normal
/Mild/
Moderate
/Severe)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

पृष्ठ 12 पैकी 12

Drought
Trigger-2
Yes/No

