भिमा व कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ मध्ये
उद्भवलेल्या पूरपभरस्थितीची कारणे शोधणे व
िभवष्यकाभलन उपाययोजनात्मक अहवाल
तयार करण्यासाठी अभ्यास सभमती थिापन
करण्याबाबत.
महाराष्र शासन
जलसंपदा भविाग

शासन भनणणय क्र:- पूरभन- 2019/प्र.क्र.291/2019/सस.व्य.(म).
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
भदनांक:- 23 ऑगथट, 2019
वाचा:- महसूल व वन भविागाचे पत्र क्र. सीएलएस 2019/ प्र.क्र. १६५/ म-3. भद. 20.08.2019.
प्रथतावना :सन 2019 च्या पावसाळ्यात जुलै व ऑगथट मभहन्यामध्ये कृष्णा खोऱ्यात अभत पजणन्यमानामुळे
अिूतपूवण पूर पभरस्थिती उद्भवली होती. भवशेषत: सांगली व कोल्हापूर भजल्हे मोठ्या प्रमाणात बाभधत झाले.
मोठ्या प्रमाणामध्ये जीभवत व भवत्त हानी झाली. पुराच्या कारणांबाबत भवभवध थतरावरुन मत - मतांतरे व्यक्त
होत आहे त. 2019 मध्ये भनमाण झालेली पूर पभरस्थिती अभधकच गंिीर आहे . कनाटक राज्यातील अलमट्टी
धरणाचे कामही 519.60 मीटर तलांकापयंत पूणण झालेले आहे . तसेच दोन्ही राज्यातील इतर जलसंपदा
प्रकल्पही पूणणत्वास आलेले आहे त. यात अनेक तांभत्रक गुंतागुंतीच्या बाबी आहे त. उपग्रहाद्वारे दू रसंवद
े न
माभहती प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात प्रगती झालेली आहे . त्याचा वापर करणेदेखील आवश्यक आहे . या सवण
बाबींचे सखोल तांभत्रक अन्वेषण करुन पूर पभरस्थितीची कारणे शोधणे, िभवष्यात अशा दु दैवी घटनांची
पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी उपाययोजना शोधणे याकभरता (MRSAC), िारतीय हवामान भविाग (IMD),
िारतीय प्रौद्योभगक संथिा (IIT), महाराष्र जलसंपत्ती भनयमन प्राभधकरण (MWRRA), जलक्षेत्रातील
भवश्लेषक अशा तज्ञ अभ्यास सभमती थिापन करणे आवश्यक आहे.
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली भद. 19.08.2019 रोजी आपत्काभलन
पभरस्थितीतील उपाययोजना संदिातील मा. मंभत्रमंडळ उप सभमतीची बैठक झाली. त्याचे इभतवृत्त
संदिानुसार अभ्यास सभमती थिापन करण्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे . त्यातील भनदे शांनुसार अभ्यास
सभमती थिापन करण्याची बाब शासनाच्या भवचाराधीन होती.
शासन भनणणय:उपरोक्त प्रथतावनेच्या अनुषंगाने सन 2019 च्या पूरपभरस्थितीची कारणभममांसा शोधणे व
िभवष्यकाभलन उपाययोजना अहवाल तयार करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सभमती थिापन करण्यात येत आहे .
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अ.क्र.

सदथयांचे नांव

पद

1

श्री. नंदकुमार वडनेरे, सेवाभनवृत्त प्रधान सभचव, जलसंपदा भविाग

अध्यक्ष

2

श्री. भवनय कुलकणी, तांभत्रक सदथय, महाराष्र जलसंपत्ती भनयमन प्राभधकरण

सदथय

3

श्री. संजय घाणेकर, सभचव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा भविाग, मंत्रालय, मुंबई

सदथय

4

प्रा. रवी भसन्हा, आयआयटी, मुंबई.

सदथय

5

श्री. भनत्यानंद रॉय, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नवी भदल्ली

सदथय

6

संचालक, महाराष्र सुदूर संवद
े ना उपयोभजता केंद्र, नागपूर

सदथय

7

उप महासंचालक, िारतीय हवामान भविाग, मुंबई

सदथय

८

संचालक, आय.आय.टी.एम्. पुणे

सदथय

9

श्री. प्रदीप पुरंदरे,

सदथय

10

श्री. राजेंद्र पवार, सभचव, लाक्षेभव, जलसंपदा भविाग, मंत्रालय, मुंबई.

सदथय सभचव

सभमतीची कायणकक्षा:1) सन 2019 च्या पावसाळयात भिमा व कृष्णा खोऱ्यात भनमाण झालेल्या पूर पभरस्थितीचे आधुभनक
तंत्रज्ञानाद्वारे सखोल तांभत्रक अन्वेषण करुन कारणभममांसा करणे.
2)

कनाटकातील अलमट्टी व इतर धरणांच्या जलाशयामुळे (Back water effect) महाराष्रात पूर
पभरस्थिती भनमाण होते काय? याचा जलशास्त्रीय अभ्यास करुन थवयंथपष्ट अभिप्राय देणे.

3) िभवष्यात अशी पूरपभरस्थिती भनमाण होऊ नये वा त्याची दाहकता कमी व्हावी, याकभरता सवंकष
उपाययोजनात्मक ठोस भशफारशी करणे.
4) सभमतीने धोरणात्मक थवरुपाच्या उपाययोजना समवेतच सूक्ष्म थतरावरील भशफारशी. उदा.
धरणभनहाय सुधाभरत जलाशय पभरचालन आराखडा, नदी भवसगाची मोजमापी एकास्त्मकृत
व्यवथिा, पूरप्रवण क्षेत्रातील बांधकामे भनयंत्रण, आपत्काभलन कृती आराखडा Standard
Operating Procedure इत्यादींबाबत सुधाभरत आराखडे प्रथताभवत करुन तांभत्रक आकडे वारीसह
अहवाल व भशफारस करणे.
सभमतीचा कालावधी:अ) सभमतीने त्यांच्या पभहल्या बैठकीत अहवाल सादर करण्याचा कालावधी ठरवून घ्यावा. व जाथतीत
जाथत 3 मभहन्यात (30 नोव्हेंबर, 2019 पयंत) शासनास अहवाल सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
ब) सभमतीला योग्य वाटे ल अशा केंद्र, राज्य, इतर राज्यातील अभधकाऱ्यांना तसेच इतर कोणत्याही
खाजगी क्षेत्रातील व्यक्ती, तज्ञ संथिांचे प्रभतभनधी यांना आवश्यकतेप्रमाणे भवशेष भनमंभत्रत म्हणून
अध्यक्षांच्या मान्यतेने बोलाभवता येईल.
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क) सभमतीने आवश्यक त्या भठकाणी क्षेत्रीय िेटी आयोजीत कराव्यात.
ड) सभमतीला आवश्यक ती सवण प्रकारची माभहती भवभवध भविागांच्या संबभं धत अभधकारी यांच्याकडू न
प्राप्त करुन संकभलत करुन दे णे, सभमती भनदे श करील अशा पद्धतीने माभहतीचे योग्य भवश्लेषण करुन
दे णे, ही जबाबदारी भजल्हाथतभरय भविागप्रमुख यांची राभहल.
मुख्य अभियंता,जलसंपदा पुणे यांची या सभमतीचे संपण
ू ण दै नंभदन कामकाज व इतर सोयीसुभवधा,
क्षेत्रीय दौरे, बैठकांचे आयोजन व पत्रव्यवहार, कामकाजाचे अभिलेखे, माभहती जतन करणे बैठकींसाठी
वाहने पुरभवणे इत्यादींसाठी समन्व्यक अभधकारी म्हणून भनयुक्ती करण्यात येत आहे . सभमतीचे कामकाज
सुरळीतपणे होईल याबाबतची सवण व्यवथिा त्यांनी व त्यांचे अभधनथत अभधकारी यांनी करावी.
सभमतीने शासनास दहा प्रतीत सॉफ्ट व हाडण कॉपीसह अहवाल सादर करावा.
सभमती सदथयांना मानधन व इतर बाबींसंदिात भवत्त भविागाच्या सहमतीने थवतंत्र शासन भनणणय
भनगणभमत करण्यात येईल.
हा शासन भनणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर उपलब्ध
करुन दे ण्यात आला आहे . त्यांचा संगणक संकेतांक 201908231157003527 असा असून भडजीटल
थवाक्षरीने सांक्षाभकत करुन भनगणभमत करण्यात येत आहे.
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Atul Ashok
Kapole
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( अ. अ. कपोले )
उप सभचव , महाराष्र शासन
प्रत,
1. मा.राज्यपालांचे सभचव,
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे सभचव,
3. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, भवधानसिा, भवधानिवन, मुंबई,
4. मा.सिापती/उपसिापती, भवधानपभरषद, भवधानिवन, मुंबई
5. मा.भवरोधी पक्षनेते, भवधानसिा, भवधानिवन, मुंबई,
6. मा.भवरोधी पक्षनेते, भवधानपभरषद, भवधानिवन, मुंबई,
7. सवण मा.मंत्री यांचे खाजगी सभचव,
8. सवण मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सभचव,
9. मा. मुख्य सभचव, महाराष्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई,
10. अप्पर मुख्य सभचव, भवत्त भविाग, मंत्रालय,मुंबई,
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11. अप्पर मुख्य सभचव, भनयोजन भविाग, मंत्रालय,मुंबई,
12. अप्पर मुख्य सभचव, महसूल व वन भविाग, मंत्रालय,मुंबई,
13. नंदकुमार वडनेरे, सेवाभनवृत्त प्रधान सभचव, जलसंपदा भविाग,
14. प्रधान सभचव, भवधी व न्याय भविाग, मंत्रालय,मुंबई,
15. सभचव, सामाभजक न्याय व भवशेष सहाय्य भविाग, मंत्रालय,मुंबई,
16. महालेखापाल-1 व 2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्र, मुंबई व नागपूर,
17. प्रधान सभचव, जलसंपदा भविाग, मंत्रालय, मुंबई,
18. सभचव (लाक्षेभव) जलसंपदा भविाग, मंत्रालय, मुंबई,
19. सभचव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा भविाग, मंत्रालय, मुंबई,
20. कायणकारी संचालक, महाराष्र कृष्णा खोरे भवकास महामंडळ पुणे,
21. भजल्हाभधकारी,पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर.
22. मुख्य अभियंता, (जसं ) जलसंपदा भविाग,पुणे.
23. सवण सभमती सदथय.
24. सस.व्य. (म.) संग्रहािण.
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