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प्रथतावना - 
              सन  2018  च्या खिीप िंगामात िाज्यातील रजल््ामंध्ये  सिासिीपेक्षा कमी पजशन्यमान 
झालेले असल्याने, संदभाधीन क्रमाकं  1, 2 , 3 व 4  येिे नमुद केलेल्या रवरवध र्ासन रनर्शयान्वये 
िाज्यातील 26 रजल््ामंधील 151 तालुक्यात, या 151 तालुक्यावं्यरतरिक्त 268 मिसुली मंडळामंध्ये 
दुष्काळ तसचे,या क्षते्राव्यरतरिक्त िाज्यातील  931  व 4518 गावामंध्ये दुष्काळसद्दश्य परिस्थिती 
घोरित  किण्यात आली आिे. सदि भागामध्ये दुष्काळी भागातील जनतेसाठी रवरवध सोया सुरवधा लागू 
किण्यात आलेल्या आिेत. 

र्ासन परिपत्रक  -  

         रदनाकं 10.3.2019 पासून लोकसभा सावशरत्रक रनवडर्कूीची आदर्श आचािसंरिता लागू झाली 
आिे. सदि आदर्श आचािसंरितेच्या कालावधीमध्ये दुष्काळ व दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोरित 
केलेल्या भागामध्ये िाती घ्यावयाच्या रवरवध उपाययोजनासंदभात पुढीलप्रमारे् सुचना देण्यात येत 
आिेत.    

2. भाित रनवडर्कू आयोगाने माचश, 2019 मध्ये प्ररसध्द केलेल्या Manual on Model Code of 

Conduct मधील प्रकिर् क्रमाकं 5 मध्ये खालीलप्रमारे् सुचना देण्यात आलेल्या आिेत: 
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Paragraph 5.4.3 .   Implementation of relief work in drought affected areas:-  

 During 2004 general elections, the Election Commission approved the following 

modalities of implementing relief work in areas which have been declare as "drought 

affected" (Annexure VIII) 

 (i)   The drought relief works by way of immediate relief measures to be taken up by the 

State Governments shall only be in the areas which have been declared as " drought 

affected" within the parameters laid down under the guidelines for managing of 

Calamity Relief Fund by the Central Government. No new areas are to be added to the 

existing list of such "drought affected" areas after the announcement of elections on 

February 29th, 2004. Addition of any additional area/village will only be subject to 

obtaining prior concurrence of the Commission after following the due procedure laid 

down for seeking assistance under the Calamity Relief Fund/National Relief Fund laid 

down by the Government of India for operation of such funds. 

(ii)  To provide immediate relief in the areas declared as drought affected, the 

Commission has provisionally  approved the following measures :- 

(a) Provision of drinking water by way of water tankers 

(b) Digging of bore-wells as well as dug-wells in scarcity areas on account of 

drying of the existing bore-wells/dug -wells. 

(c) Provision of rice/wheat at prescribed rates for distribution among the destitute 

without support and who can not go for work as per mechanism already 

prescribed in the Calamity Relief Fund Scheme. 

(d) Provision of fodder for cattle 

(e) New works on wage employment (Food for work etc) where such existing 

works have been completed 

(iii)  No Minister of the Government or a political functionary will be associated in the 

management of the drought relief operations in any capacity, supervisory or otherwise. 

(iv)  The entire relief operation would be taken up by the Division, District and 

Taluka/sub-District Administration without involving elected representative and /or 

non-officials at any level 

3.             भाित रनवडर्कू आयोगाने रदलेल्या  उपिोक्त सुचना रवचािात घेता,  संदभाधीन र्ासन 
रनर्शयान्वये खिीप 2018 िंगामात दुष्काळ ककवा दुष्काळसदृश्य  परिस्थिती घोरित किण्यात 
आलेल्या िाज्यातील भागामध्ये दुष्काळी परिस्थितीचे सौम्यीकिर् किण्याच्या दृष्टीने या भागातील 
जनतेसाठी िाती घ्यावयाच्या रवरवध उपाययोजनेसंदभात  आदर्श आचािसंरिता लागू असलेल्या 
कालावधीतीत खालीलप्रमारे् कायशवािी किण्यात यावी:- 

1.  रदनाकं 25.1.2019 व त्यातिच्या र्ासन आदेर्ानुसाि रदलेल्या सुचनापं्रमारे् 
जनाविाचं्या छावण्या सुरू किण्यासंदभात  रजल्िारधकािी यानंी वथतुरनष्ठ रनकि लावून 
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थिारनक परिस्थिती व गिज रवचािात घेवून जनाविाचं्या चािा छावण्या सुरू किण्यास 
मान्यता दयावी. चािा छावण्या सुरू किण्यासाठी  सबंंरधत  रजल्ियाचे पालकमंत्री याचंी 
मान्यता घेण्याची आवश्यकता िािर्ाि नािी. 

2. दुष्काळ ककवा दुष्काळसदृश्य भागामधील पार्ी टंचाई रवचािात घेवून थिारनक गिज व 
परिस्थिती पािून  गिजेनुसाि टँकि सुरू किण्यात यावते. या प्ररक्रयेमध्ये पालकमंत्री/ 
लोकप्ररतरनधी/ अर्ासकीय सदथयाचंी मान्यता घेण्यात येऊ नये .   

3.  दुष्काळ ककवा दुष्काळसदृश्य भागामधील पार्ी टंचाई रवचािात घेवून नवीन कवधर् रविीिी  
घेण्याबाबत थिारनक परिस्थिती व गिज पािून रजल्िारधकािी यानंी रनर्शय घ्यावा.  या 
प्ररक्रयेमध्ये पालकमंत्री/लोकप्ररतरनधी/ अर्ासकीय सदथयाचंी मान्यता घेण्यात येऊ नये.   

4.  दुष्काळ ककवा दुष्काळसदृश्य भागामध्ये  मनिेगा योजनेअंतगशत िोजगाि रनर्ममतीसाठी िाती 
घेतलेली कामे पूर्श झाल्यानंति थिारनक मागर्ी व गिज रवचािात घेवून नवीन कामे घेता 
येतील. या प्ररक्रयेमध्ये सुध्दा पालकमंत्री/लोकप्ररतरनधी/ अर्ासकीय सदथयांची मान्यता 
घेण्यात येऊ नये.  

4.    सदि र्ासन परिपत्रक मिािाष्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावि 
उपलब्ध किण्यात आल े असून त्याचा संकेताक 201903221308253319 असा आिे. िे परिपत्रक 
रडजीटल थवाक्षिीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिािाष्राचे िाज्यपाल याचं्या आदेर्ानुसाि व नावाने.  

                          ( सु.ि.उमिार्ीकि ) 
                   उप सरचव, मिािाष्र र्ासन 

            प्ररत, 

1. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपि मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव,मंत्रालय,मंुबई , 
2. मुख्य सरचव,मंत्रालय,मंुबई, 
3. मुख्य  रनवडर्कू अरधकािी, सामान्य प्रर्ासन रवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
4. अपि मुख्य  सरचव, पार्ी पुिवठा व थवच्छता, मंत्रालय,मंुबई, 
5. प्रधान सरचव (पदुम), मंत्रालय,मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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6. प्रधान सरचव (िोियो) मृदू  व जलसंधािर् रवभाग , मंत्रालय,मंुबई  
7. प्रधान सरचव/सरचव (ग्रामरवकास रवभाग ), मंत्रालय,मंुबई 
8. प्रधान सरचव/सरचव (अन्न , नागिी पुिवठा व ग्रािक संिक्षर् रवभाग),मंत्रालय,मंुबई 
9. रवभागीय आयुक्त,कोकर्/पुरे्/औिंगाबाद/नागपूि/अमिावती/नारर्क 
10.   सवश रजल्िारधकािी 
11. मुख्य कायशकािी अरधकािी,सवश रजल्िा परििदा 
12. मा.मंत्री(मदत व पुनवशसन) याचंे खाजगी सरचव,मंत्रालय,मंुबई 
13. मा.िाज्यमंत्री (मदत व पुनवशसन) याचंे खाजगी सरचव,मंत्रालय,मंुबई 
14.  रनवड नथती (कायासन - म/7). 
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