
सन 2021 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील 
तालकुयांमध्ये दुष्काळ घोषित करणेबाबत .... 
 

      महाराष्र शासन 
महसूल व वन षवभाग 

   शासन षनणणय, क्रमाकं:- एससीवाय-2021/प्र.क्र.100/म-7, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मंुबई- 400032 
षदनांक:- 28ऑकटोबर, 2021 

वाचा:-    1)  शासन षनणणय, क्रमांक: संषकणण-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7, षद. 07 ऑकटोबर, 2017 
              2)  शासन षनणणय, क्रमांक: संषकणण-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7, षद. 28 जून, 2018    
   3)  शासन पत्र क्रमांक: एससीवाय-2021/प्र.क्र.100/म-7, षद. 18 ऑकटोबर, 2021 
   4)  आयुकत (कृिी), महाराष्र राज्य पणेु यांच ेपत्र क्रमांक जा. क्र.कृआ/नैसआ/खरीप-2021/दुष्काळ/ 

        35276, षदनांक 26 ऑकटोबर, 2021 
प्रस्तावना : 

 दुष्काळ व्यवस्थापन संषहता 2016 नुसार राज्यातील दुष्काळी पषरस्स्थतीच े मुलयाकंन करण्याबाबत 
संदभाधीन शासन षनणणय, क्रमांक 1 व 2 अन्वये सषवस्तर कायणपध्दती षवषहत करण्यात आली आहे. संदभाधीन 
शासन षनणणय व दुष्काळ व्यवस्थापन संषहतेमध्ये षवषहत केलेलया षनकिानुसार खरीप 2021 च्या हंगामातील 
पषरस्स्थतीच्या आधारे राज्यातील 8 तालुकयांमध्ये दुष्काळाची दुसरी कळ लागू झाली. दुष्काळाची दुसरी कळ लागू 
झालेलया 8 तालुकयापंैकी उलहासनगर या तालुकयात पेरणीच ेक्षेत्र षनरंक असलयाने सदर तालुकयात दुष्काळ 
घोषित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. उवणषरत 7 तालुकयांमध्ये प्रत्यक्ष षपकांच े नुकसानीच े सवके्षण (Ground 
Truthing) करण्यात आले असून त्या  आधारे राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख सषमतीकडून प्राप्त झालेलया 
प्रस्तावानुसार राज्यातील तालुकयांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्याची बाब शासनाच्या षवचाराधीन होती. 

शासन षनणणय : 

 राज्यातील तालुकयांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पजणन्याची तूट, उपलब्ध असलेलया भजूलाची 
कमतरता, दूरसंवदेन षवियक षनकि, वनस्पती षनदेशाकं, मृदू आर्द्णता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्स्थती या 
सवण घटकाचंा एकषत्रत षवचार करून या घटकांनी प्रभाषवत झालेलया तालुकयांमध्ये आपत्तीची शकयता षवचारात 
घेवून राज्य शासन नंदुरबार षजलयातील नंदुरबार या तालुकयामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करीत आहे. 

2. दुष्काळ घोषित करण्यात येत असलेलया नंदुरबार तालुकयामध्ये खालील सवलती लागू करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे:- 

1) जमीन महसूलात सूट. 
2) षपक कजाच ेपनुगणठन. 
3) शेतीशी षनगडीत कजाच्या वसूलीस स्थषगती. 
4) कृिी पंपाच्या चालू षवजषबलात 33.5% सूट. 
5) शालेय/महाषवद्यालयीन षवद्यार्थ्यांच्या पषरक्षा शुलकात माफी. 
6) रोहयो अंतगणत कामाच्या षनकिात काही प्रमाणात षशषथलता. 
7) आवश्यक तेथे षपण्याच ेपाणी परुषवण्यासाठी टँकसणचा वापर. 
8) टंचाई जाहीर केलेलया गावात शेतकऱयांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे. 
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3. या आदेशान्वये देण्यात येणाऱया षवषवध सवलतीपोटींचा आर्थथक भार संबषंधत प्रशासकीय षवभागांनी 
उचलावा व त्यासाठी आवश्यक षनधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानुसार या प्रकरणी पढुील उषचत कायणवाही करून 
केलेलया कायणवाहीचा अनुपालन अहवाल या षवभागास सादर करण्यात यावा. 

4.    सदर तालुकयातील खातेदारांना कृिी षवियक मदतीसाठी षनषवष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील. सदर षनषवष्ठा 
अनुदान हे कोरडवाहू षपक उत्पाषदत केलेलया व 33 टककेपके्षा जास्त नुकसान झालेलया खातेदारानंा अनुज्ञये 
राहील. षनषवष्ठा अनुदान देण्यासाठी लाभार्थ्यांची षनवड करताना शासन षनणणय षदनांक 03.11.2015 मधील 
पषरच्छेद क्रमांक 14 मध्ये षवषहत केलेली कायणपध्दती अवलंषबण्यात यावी. षनषवष्ठा अनुदानाच ेदर व इतर अटी व 
शती या शासन षनणणय, महसूल व वन षवभाग, क्रमांक: सीएलएस-2015/प्र.क्र.40/म-3, षदनांक 13 मे, 2015 
मध्ये नमूद केलयानुसार राहतील. तसेच षनषवष्ठा अनुदान हे नुकसान झालेलया प्रत्यक्ष पीक पेरणी केलेलया 
क्षेत्रापरुतेच मयाषदत राहील याची दक्षता घ्यावी. 

5.  सदर मदतीच ेवाटप सन 2021 च्या खरीप हंगामातील 7/12 मधील षपकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात 
याव.े 

6. हंगामातील अंषतम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेलया षपक कापणी प्रयोगाअंती आलेलया षपक षनहाय 
पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पीकांच े33 टकके नुकसान ठरषवण्यात याव.े प्रमुख षपक नसलेलया व षपक कापणी 
प्रयोग न केलेलया कोरडवाहू षपकांना सुध्दा मदत अनुज्ञेय राहील. 

7. बहुवार्थिक फळषपके व बागायती षपके यांच े33 टककेपके्षा जास्त नुकसान झालयाची शहाषनशा शेतीषनहाय 
पंचनामे करून करण्यात यावी. 

8. बहुवार्थिक फळषपके व बागायती षपकांच े नुकसान ठरषवण्याचा षनकि 7/12 मधील नोंद हा असेल. 
नुकसानीची तीव्रता ठरषवण्यासाठी पंचनामा हा षनकि असेल. बहुवार्थिक फळषपके व बागायती षपकांच ेनुकसान  
ठरषवण्यासाठी त्याची नोंद 7/12 मध्ये असणे आवश्यक आहे. 

9. सन 2021 च्या खरीप हंगामातील षपक पाहणी मधील षपकांच्या 7/12 मधील उताऱयातील नोंदीबाबत 
कोणताही आक्षेप उद्भवलयास त्याच ेषनराकरण महाराष्र जमीन महसूल संषहतेमधील तरतूदीनुसार करण्यात याव.े  

10. दुष्काळ घोषित करण्यात आलेलया तालुकयामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना षदघण सुट्टीच्या 
कालावधीत देखील राबषवण्यात यावी. तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकास्त्मक बालषवकास योजनेतंगणत ( 
ICDS) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात याव.े 

11. सदरहू आदेश हे प्रशासकीय मान्यतेच ेअसनू षनधी षवतरणाबाबतच ेआदेश स्वतंत्रपणे षनगणषमत करण्यात 
येतील. 

12.  दुष्काळ घोषित केलयाच ेआदेश षदनांक 1 षडसेंबर 2021 पासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रदृ 
न केलयास पढुील 6 मषहन्यांच्या कालावधी पयंत लागू राहतील. संबषंधत षजलहाषधकारी यांनी या आदेशास 
षजलहयामध्ये प्रषसध्दी द्यावी. तसेच संबषंधत षजलहयाच ेषजलहाषधकारी यांना दुष्काळ घोषित केलेलया तालुकयामध्ये 
आवश्यक उपाययोजना अंमलात आणण्यास प्राषधकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी तातडीने आवश्यक उपाययोजना 
अंमलात आणाव्यात. 
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 सदर शासन षनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 202110281440339019 असा आहे. हा आदेश षडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांषकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
  

  
                                 (संजय औ. धारूरकर) 

                                  उप सषचव, महाराष्र शासन 
 
प्रषत, 

1) मा. राज्यपाल यांच ेसषचव, मलबार षहल, मंुबई 
2) मा. मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सषचव, मंत्रालय, मंुबई 
3) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सषचव, मंत्रालय, मंुबई 
4) सवण मा. लोकसभा सदस्य/राज्यसभा सदस्य (महाराष्रातील) 
5) सवण मा. षवधानसभा सदस्य/षवधान पषरिद सदस्य 
6) सवण मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सषचव 
7) मा. मुख्य सषचव यांचे उपसषचव, मंत्रालय, मंुबई 
8) अपर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9) अप्पर मुख्य सषचव (महसुल), महसुल व वन षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
10)  अप्पर मुख्य सषचव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता), पाणी पुरवठा षवभाग, जी. टी हॉस्पीटल, मंुबई 
11)  अप्पर मुख्य सषचव (मृदु व जलसंधारण), मृदु व जलसंधारण षवभाग, मंत्रालय, मुबई 
12) अप्पर मुख्य सषचव (रोहयो), षनयोजन षवभाग, मंत्रालय, मुबई 
13) अप्पर मुख्य सषचव (शालेय षशक्षण),  शालेय षशक्षण व क्रीडा षवभाग, मंत्रालय, मुबई 
14)  प्रधान सषचव (कृिी), कृिी व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
15)  प्रधान सषचव (मदत व पुनवणसन), महसुल व वन षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
16)  प्रधान सषचव (उद्योग, ऊजा व कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
17) प्रधान सषचव (उच्च व तंत्र षशक्षण), उच्च व तंत्र षशक्षण षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
18)  प्रधान सषचव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
19)  प्रधान सषचव (जलसंपदा), जलसंपदा षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
20)  आयुकत (कृषि), कृिी आयुकतालय, महाराष्र राज्य, पुणे 
21)  महालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्र राज्य, मंुबई/नागपूर 
22)  महालेखापाल 1/2 (लेखापरीक्षा), महाराष्र राज्य, मंुबई/नागपूर 
23)  सवण षवभागीय आयुकत 
24)  सवण षजलहाषधकारी 
25)  सवण  षजलहा अषधक्षक कृिी अषधकारी 
26)  षवत्त षवभाग (व्यय-9/ अथणसंकलप/अथोपाय), मंत्रालय, मंुबई. 
27)  सवण सहसषचव/उपसषचव, कृिी व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
28)  सह सषचव तथा षवषत्तय सल्लागार, मदत व पुनवणसन, नवीन प्रशासन इमारत, मंत्रालय, मंुबई 
29)  महसूल व वन षवभाग, कायासन क्रमांक  म-3/म-11 
30)  षनवडनस्ती (कायासन म-7) 
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