








       

                                                                                            सन 2018-19 च्या खरीप हंगाम Trigger-2 लागू     
                                                                                            झालले्या 180 तालकुयामंध्ये  दुष्काळ सदृश्य पररस्थिती 
                                                                                            जाहीर करून रिरिध उपाययोजना ि सिलती लागू 
                                                                                            करण्याबाबत.  
  

महाराष्र शासन 
महसूल ि िन रिभाग 

शासन रनर्णय क्रमाकंः- एससीिाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 
मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 

रदनांकः- 23 ऑकटोबर, 2018 
 

  िाचाः- 1) शासन रनर्णय, महसुल ि िन रिभाग, क्रः- संकीर्ण-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7, 
                                         रदनांक- 7 ऑकटोबर,2017 
             2) शासन रनर्णय, महसुल ि िन रिभाग, क्रः- संकीर्ण-2017/प्र.क्र.173/2017/म-7, 
      रदनाकं- 28 जून, 2018 
             3) शासन पत्र क्र.एससीिाय-2018/प्र.क्र.89/म-7 रदनांक 11 ऑकटोबर, 2018, 
                                         रदनांक 15 ऑकटोबर, 2018  
             4) शासन पत्र क्र.एससीिाय-2018/प्र.क्र.194/म-7 रदनांक 19 ऑकटोबर, 2018 
  

प्रथतािनाः 
 दुष्काळ व्यिथिापन संरहता, 2016 मधील तरतुदी ि रनकष रिचारात घेिून राज्यामध्ये दुष्काळ जाहीर 
करण्यासाठी शास्त्रीय रनकष ि सुधाररत कायणपध्दती महसलु ि िन रिभागाच्या संदभाधीन शासन रनर्णय क्र. 1 ि 
2 अन्िये रिरहत करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुष्काळी पररस्थितीच ेमुल्याकंन करण्यासाठी Maha Madat ही 
संगर्क प्रर्ाली रिकरसत करण्यात आली असून खरीप 2018 हंगाम राज्यातील सिण तालुकयांचे प्रथतुत 
प्रर्ालीमार्ण त सप्टेंबर, 2018 अखेर दुष्काळासाठी मुल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यानुसार Trigger-1 लागू 
झालेले एकूर् 201 तालुके रनरित झाले आहेत. या 201 तालुकयांच े प्रभािदशणक रनदेशांकाचे मुल्यांकन  
करण्यात आल्यानंतर एकुर् 180 तालुकयांमध्ये Trigger-2 लागू झाला आहे. Trigger-2 लागू झालेल्या 180 
तालुकयांमध्ये 10% गाि े रॅंडम पध्दतीने रनिडून शासनाच्या प्रचरलत सुचनेनुसार Ground Truthing ची 
कायणिाही करून त्यानुषंगाने अहिाल शासनास सादर करण्याबाबत सिण रिभागीय आयुकत, आयकुत (कृषी) ि 
संबरंधत रजल्हारधकारी यानंा संदभाधीन क्र. 3 ि 4 येिील पत्रान्िये कळरिण्यात आले आहे. राज्यात दरिषी 
खरीप ि रब्बी हंगामात दुष्काळाचे मुल्याकंन केल्यानंतर त्यानुषंगाने दुष्काळ/दुष्काळ सदृश्य पररस्थिती जाहीर 
करण्यात येऊन रिरिध उपाययोजना जाहीर करण्यात येतात. सदर उपाययोजना खरीप 2018 हंगामातील 
Trigger-2 लागू झालेल्या 180 तालुकयांमध्ये लागू करण्याची बाब रिचाराधीन होती.  

 
शासन रनर्णयः 
 राज्यातील सन 2018 च्या खरीप हंगामातील Trigger-2 लागू झालेल्या 180 तालुकयांमध्ये                  
(परररशष्ट-अ) दुष्काळ सदृश्य पररस्थिती जाहीर करून खालील सिलती लागू करण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 

 

                   1) जमीन महसलूात सटू. 
  2) सहकारी कजाच ेपनुगणठन. 
  3) शेतीशी रनगडीत कजाच्या िसूलीस थिरगती. 
  4) कृषी पंपाच्या चालू रिजरबलात 33.5% सूट. 
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  5) शालेय/महारिद्यालयीन रिद्यार्थ्यांच्या पररक्षा शुल्कात मार्ी. 
  6) रोहयो अतंगणत कामाच्या रनकषात काही प्रमार्ात रशरिलता. 
  7) आिश्यक तेिे रपण्याच ेपार्ी परुरिण्यासाठी टॅंकसणचा िापर. 
  8) टंचाई जाहीर केलेल्या गािात शेतक-यांच्या शेतीच्या पपंाची िीज जोडर्ी  
                       खंडीत न कररे्. 
 

2. या आदेशान्िये देण्यात येर्ा-या रिरिध सिलतीपोटीचा आर्थिक भार संबरंधत प्रशासकीय रिभागांनी 
उचलािा ि त्यासाठी आिश्यक रनधी उपलब्ध करून द्यािा. त्यानुसार या प्रकरर्ी पढुील उरचत कायणिाही करुन 
केलेल्या कायणिाहीचा अनुपालन अहिाल या रिभागास सादर करण्यात यािा. 
 

3. संबरंधत रजल्याचे रजल्हारधकारी यानी सोबतच्या परररशष्ट-अ मध्ये Trigger-2 लागू झालेल्या 180 
तालुकयांमध्ये उपरोकत उपाययोजना अंमलात आर्ण्यास प्रारधकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी तातडीने सदर 
उपाययोजना अंमलात आर्ाव्यात. 
 

 सदर शासन रनर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतथिळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सांकेतांक 201810231643431719 असा आहे. हा आदेश रडजीटल थिाक्षरीने 
साक्षांरकत करून काढण्यात येत आहे. 

 

 महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 
                     ( रि. मा. नांदेकर ) 
          कक्ष अरधकारी, महाराष्र शासन 
प्ररत, 
1) मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सरचि/प्रधान सरचि 
2) मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सरचि (सिण) 
3) सिण लोकसभा सदथय/राज्यसभा सदथय (महाराष्रातील) 
4) सिण रिधानसभा सदथय/रिधान पररषद सदथय 
5) मा. मुख्य सरचि याचंे उप सरचि 
6) अपर मुख्य सरचि (रित्त), रित्त रिभाग, मंत्रालय, मंुबई 
7) अपर मुख्य सरचि (कृरष), कृरष ि पदुम रिभाग, मंुबई  
8) अपर मुख्य सरचि (मदत ि पनुिणसन), मंुबई 
9) अपर मुख्य सरचि (महसूल), महसुल ि िन रिभाग,मंुबई 
10) अपर मुख्य सरचि (पार्ी परुिठा ि थिच्छता रिभाग), मंुबई 
11)  प्रधान सरचि (ऊजा, उद्योग, उजा ि कामगार रिभाग), मंुबई 
12)  प्रधान सरचि (सहकार), सहकार, पर्न  ि िस्त्रोद्योग रिभाग,मंुबई 
13)  प्रधान सरचि, जलसंपदा रिभाग, मंुबई. 
14)  सरचि, मृदू ि जलसधंारण़ रिभाग, मंुबई. 
15) आयुकत (कृरष), कृरष आयुकतालय, महाराष्र राज्य, परेु् 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16) महालेखापाल-1/2 (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्र , मंुबई/नागपरू 
17) महालेखापाल-1/2 (लेखा पररक्षा), महाराष्र, मंुबई/नागपरू 
18) सिण रिभागीय आयकुत 
19) रजल्हारधकारी, सिण 
20) रजल्हा अरधक्षक कृरष अरधकारी, सिण 
21) रित्त रिभाग, व्यय-9/अिणसकंल्प कक्ष/अिोपाय कक्ष), मंत्रालय, मंुबई 
22) सिण सहसरचि/उपसरचि कृरष ि पदुम रिभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
23) महसुल ि िन रिभाग (म-11/म-3), मंत्रालय, मंुबई-32 
24) रनिड नथती म-7 कायासन. 
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शासन रनर्णय क्र. एससीिाय-2018/प्र.क्र.89/म-7  रदनाकं 23 ऑकटोबर, 2018 
 

परररशष्ट- अ 
Trigger-2 लागू झालले्या तालकुयांच ेरििरर्पत्र 

   
क्र. रजल्हा तालकुा 
1.  अहमदनगर (11 तालुके) जामखेड 
2.   कजणत  
3.   नगर 
4.   नेिासा 
5.   पारनेर 
6.   पािणडी 
7.   राहाता  
8.   राहुरी 
9.   संगमनेर 
10.   शेिगाि 
11.   श्रीगोंदा 
12.  अकोला (5 तालुके ) अकोला 
13.   बालापरू 
14.   बाशीटाकली 
15.   मूतीजापरू 
16.   तेल्हारा 
17.  अमरािती ( 5 तालुके) अचलपरू 
18.   अंजनगाि सुजी 
19.   रचखलदरा  
20.   मोशी 
21.   िरूड 
22.  औरंगाबाद (9 तालुके ) औरंगाबाद  
23.   गंगापरू 
24.   कन्नड 
25.   खुलताबाद 
26.   पैठर् 
27.   रु्लंब्री 
28.   रसल्लोड 
29.   सोयगाि 
30.   िजैापरू 
31.  बीड (11 तालुके ) अंबजेोगाई 
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32.   आष्टी 
33.   बीड 
34.   धरूर 
35.   गेिराई 
36.   कैज 
37.   माजलगाि 
38.   परळी 
39.   पातोडा 
40.   रशरूर (कासार) 
41.   िाडिर्ी 
42.  भंडारा (3 तालुके ) लाखर्ी 
43.   मोहाडी 
44.   पिनी 
45.  बलुडार्ा (8 तालुके) खामगाि 
46.   लोर्ार 
47.   मलकापरू 
48.   मोताळा 
49.   नांदूरा 
50.   संग्रामपरू 
51.   शेगाि 
52.   ससदखेड राजा 
53.  चंद्रपरू (10 तालुके ) भद्रािती 
54.   ब्रम्हपरूी 
55.   चंद्रपरू 
56.   रचमूर 
57.   गोंडसपपरी 
58.   नागरभड 
59.   पोंभरू्ा 
60.   राजूरा 
61.   ससदेिाही 
62.   िरोरा 
63.  धुळे (3 तालुके ) धुळे 
64.   रशरपरू 
65.   ससदखेडे 
66.  गोंरदया (3 तालुके ) देिरी 
67.   मोरगाि अजूणनी 
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68.   सालेकसा 
69.  सहगोली (3 तालुके ) सहगोली 
70.   कळमनुरी 
71.   सेनगाि 
72.  जळगाि (13 तालुके ) अमळनेर  
73.   भडगाि 
74.   भसुािळ 
75.   बोदिड 
76.   चालीसगाि 
77.   चोपडा 
78.   जळगाि 
79.   जामनेर 
80.   मुकताईनगर (एदलाबाद) 
81.   पाचोरा 
82.   पारोळा 
83.   रािरे 
84.   यािल 
85.  जालना (7 तालुके) अंबड 
86.   बदनापरू 
87.   भोकरदन 
88.   घनसािगंी 
89.   जार्राबाद 
90.   जालना 
91.   परतरू 
92.  कोल्हापरू (4 तालुके ) बािडा 
93.   हातकरं्गले 
94.   कागल 
95.   राधानगरी 
96.  लातूर (1 तालुका ) रशरूर अनंतपाल 
97.  नागपरू (3 तालुके ) कळमेश्वर 
98.   काटोल 
99.   नरखेड 
100.  नांदेड (3 तालुके ) देगलूर 
101.   मुखेड 
102.   उमरी 
103.  नंदुरबार (4 तालुके) नंदुरबार 
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104.   निापरू 
105.   शहादे 
106.   तळोदे 
107.  नारशक (8 तालुके ) बागलार् 
108.   चांदिड 
109.   देिला 
110.   इगतपरूी 
111.   मालेगाि 
112.   नांदगाि 
113.   नारशक 
114.   रसन्नर 
115.  उथमानाबाद (7 तालुके ) लोहारा 
116.   कळंब 
117.   उथमानाबाद 
118.   परांडा 
119.   तुळजापरू 
120.   िाशी 
121.   भमू 
122.  पालघर (3 तालुके ) पालघर 
123.   तलासरी 
124.   रिक्रमगड 
125.  परभर्ी (6 तालुके ) मनित  
126.   पालम 
127.   परभर्ी 
128.   पािरी 
129.   सेल ू
130.   सोनपठे 
131.  परेु् (10 तालुके ) आंबगेाि घोडेगाि 
132.   बारामती 
133.   भोर 
134.   दौंड 
135.   हिलेी 
136.   इंदापरू 
137.   मुळशी पौड 
138.   परंुदर सासिड 
139.   रशरूर घोडनंदी 
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140.   िले्हे 
141.  रायगड (3 तालुके ) मानगाि 
142.   श्रीिधणन 
143.   सुधागड 
144.  रत्नारगरी (1 तालुका ) मंडर्गड 
145.  सांगली (7 तालुके ) आटपाडी 
146.   जत 
147.   कडेगाि 
148.   किठेमहाकाळ 
149.   खानापरू रिटा 
150.   पलूस 
151.   तासगाि 
152.  सातारा (6 तालुके ) कराड 
153.   खंडाळा 
154.   कोरेगाि 
155.   मार् दहीिाडी 
156.   र्लटर् 
157.   िाई 
158.  ससधुदुगण (1 तालुक ) िभैििाडी 
159.  सोलापरू (9 तालुके ) अककलकोट 
160.   करमाळा 
161.   माढा 
162.   माळरशरस 
163.   मंगळिढेे 
164.   मोहोळ 
165.   पंढरपरू 
166.   सांगोले 
167.   दरक्षर् सोलापरू 
168.  िधा (3 तालुके ) आष्टी 
169.   कारंजा 
170.   समुद्रापरू 
171.  िारशम (1 तालुका ) ररसोड 
172.  यितमाळ (9 तालुके ) बाभळूगाि 
173.   दारव्हा 
174.   कळंब 
175.   केळापरू 
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176.   महागाि 
177.   मोरेगाि 
178.   राळेगाि 
179.   उमरखेड 
180.   यितमाळ 
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