सन 2019 च्या मान्सून कालावधीत पर्जन्यवाढीसाठी
उपाययोर्ना करण्यास प्रशासकीय मान्यता .....

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन ववभाग (मदत व पुनवजसन )
शासन वनर्जय क्र.आव्यप्र- 2019/प्र.क्र. 131/आव्यप्र-1
मंत्रालय, मुंबई : 400 032.
वद. 10.6.2019
प्रस्तावना :

दु ष्ट्काळी पवरस्स्ितीमुळे राज्यात होत असलेल्या आत्महत्या, त्यामुळे वनमार् होत
असलेला र्नक्षोभ आवर् द्यावी लागर्ारी नुकसान भरपाई यासाठी मोठ्याप्रमार्ावर
शासनाचा खचज होतो. वपण्यासाठी पार्ी उपलब्ध करर्े ही शासनाची मुख्य र्बाबदारी
असल्याने पार्ी उपलब्ध असलेल्या वठकार्ावरून टं चाईग्रस्त भागातील लोकांना टं चाईच्या
काळात टँ करद्वारे पार्ी पुरवठा करावा लागतो.
राज्यात र्लसंवधजनासंदभात ववववध उपाययोर्ना राबववण्यात येत आहे त. मात्र,
भूगभातील पाण्याच्या पातळीत वाढ व्हावी, र्लाशयातील पार्ी साठ्यात वाढ व्हावी यासाठी
पावासाचे पार्ी उपलब्ध होर्े आवश्यक आहे . आलेले ढग पाऊस न पडता वनघून गेल्यास
पार्ी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे, पर्जन्यवाढीसाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची
वनकड ववचारात घेऊन राज्य मंत्रीमंडळाच्या वदनांक 28.5.2019 रोर्ी झालेल्या बैठकीत
सन 2019 च्या पावसाळयात पर्जन्यवाढीसाठी उपाययोर्ना म्हर्र्ेच कृवत्रम पावसाचा प्रयोग
करण्यास मान्यता दे ण्यात आली आहे . राज्य मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस अनुसरुन सदर प्रयोग
करण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनर्जय :
राज्यास मागील काही वर्षापासून भेडसावत असर्ारी दु ष्ट्काळी पवरस्स्िती आवर् त्यामुळे
वनमार् झालेली टं चाईची पवरस्स्िती ववचारात घेऊन प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमार्े राज्य
मंत्रीमंडळाने वदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन

सन 2019 च्या पावसाळयात पर्जन्यवाढीसाठी

उपाययोर्ना म्हर्र्ेच कृवत्रम पावसाचा प्रयोग करण्यास आवर् त्यासाठी होर्ा-या रु. 30.00
कोटी (रुपये तीस कोटी फक्त) च्या खचास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे .
सन 2019 च्या पावसाळयात पर्जन्यवाढीसाठी उपाययोर्ना म्हर्र्ेच कृवत्रम
पावसाचा प्रयोग करण्यात येईल. सदर प्रयोग कायादे श दे ण्यात आलेल्या वदनांकापासून तीन
मवहन्यांच्या ककवा भारतीय हवामान खात्याने मान्सून वनघून गेल्याचे र्ावहर केल्याच्या
तारखेपयंत यापैकी र्े उशीरा होईल. या कालावधीत करण्यात येईल.

शासन वनर्जय क्रमांकः आव्यप्र- 2019/प्र.क्र. 131/आव्यप्र-1

ववभागीय आयुक्त, औरंगाबाद कायालयाच्या इमारतीवर रडार उभारण्यासाठी
आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयी सन 2015 च्या प्रयोगाच्या वेळी वनमार् करण्यात आल्या
असल्याने कृवत्रम पावासाचा प्रयोगासाठी आवश्यक रडार आवर् ववमान औरंगाबाद येिे ठे वून
सदर प्रयोग करण्यात येईल.
या कामी होर्ारा खचज आपत्ती व्यवस्िापन प्रभागासाठी अवनवायज वशर्षात उपलब्ध
असलेल्या तरतूदीतून लेखावशर्षज क्रमांक 2245
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या संगर्क सांकेतांकाखाली

पुनर्वववनयोर्नाने वनधी उपलब्ध करुन करण्यात येईल.
हे आदे श ववत्त ववभागाच्या सहमतीने त्या ववभागाचा अनौपचावरक संदभज अनुक्रमे
क्र.186/व्यय-9/2019, वद 20.5.2019 अन्वये वनगजवमत करण्यात येत आहेत.
सदर आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आले असून त्याचा संगर्क सांकेतांक क्र 201906101449424419 असा आहे. सदर
आदे श वडवर्टल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1) अपर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
2) ववत्तीय सल्लागार व सह सवचव, आपत्ती व्यवस्िापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई
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