13 ऑक्टोंबर, हा दिवस आपत्ती दिवारण
दिवस म्हणूि साजरा करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि दवभाग ( आपत्ती व्यवस्थापि प्रभाग),
शासि पदरपत्रक क्रमाांक आव्यप्र 2017/प्रक्र. 207/ आव्यप्र-1
मांत्रालय, मांबई - 400032
दििाांक :- 8 सप्टें बर, 2017
वाचा :- राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापि प्रकल्पाचे पत्र क्रमाांक 02/176/ओपीएस/2017,
दििाांक 31.08.2017
प्रस्ताविा :13 ऑक्टोबर हा दिवस सांयक्त राष्ट्राांिी घेादित केल्यािसार प्रदतविी जागदतक आपत्ती धोके
दिवारण दिवस म्हणूि साजरा केला जातो. जगभर

हा दिवस आपत्ती धोके दिवारणादवियी

जिजागृती करुि व यासांबांधी दिरदिराळे उपक्रम राबवूि साजरा केला जातो .
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापि प्रादधकरणािे सवव राजयाांिा हा दिवस राजयाांमध्ये दिरदिराळे
आपत्ती दिवारण दवियक उपक्रम घेऊि व रांगीत तादलम (Mock Drill) राबवूि साजरा करण्याचे
दििे श दिलेले आहेत. तसेच प्रत्येक दजल््ाांमध्ये दििाांक 13 ऑक्टोबर 2017 रोजी सांबांधीत दजल्हा
प्रवण असलेल्या आपत्तीं दवियी रांगीत तालीम राबदवण्यात यावी असे दििे श राजयाांिा िे ण्यात आलेले
आहेत.
मा. मख्य सदचवाांच्या अध्यक्षतेखालील राजय कायवकारी सदमतीच्या दििाांक 24 ऑगस्ट 2017
रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये या विापासूि िरविी सवव दजल््ाांमध्ये व राजय पातळीवर दििाांक 13
ऑक्टोबर हा दिवस आपत्ती धोके दिवारण दिवस म्हणूि साजरा करण्यात यावा व सवव दजल््ामांध्ये या
दिवशी रांगीत तालीम घेण्यात यावी आदण घेतलेल्या रांगीत तालीमचा अहवाल हा 13 ऑक्टोबरच्या
िांतरच्या 1 आठवड्याच्या आत शासिास सािर करावा असा दिणवय झालेला आहे. त्यािसार सूचिा
दिगवदमत करण्याची बाब शासिाच्या दवचाराधीि होती.
पदरपत्रक :सांयक्त राष्ट्र सांघािे घोदित केल्यािसार राजयस्तरावर आदण दजल्हा स्तरावर िर विी 13
ऑक्टोंबर हा दिवस आपत्ती धोके दिवारण दिवस म्हणूि साजरा करण्यास शासि मान्यता िे ण्यात येत
आहे.
आपत्ती धोके दिवारण दिवस या विी पदहल्याांिाच साजरा करण्यात येत असल्यािे राजयातील
सवव दजल्हयात दििाांक 9 ते 13 ऑक्टोबर या कालावधीत आपत्ती धोके दिवारण उपक्रम राबदवण्यात
यावे. त्याचप्रमाणे रांगीत तालीम आयोदजत करुि दििाांक 13 ऑक्टोबर हा दिवस साजरा करण्यात
यावा. दजल््ातील सवव शाळाांमध्ये या आठवडयात दिबांध स्पधा, दचत्रकला स्पधा, पथिाटय इत्यािी
कायवक्रम अयोदजत करण्यात यावेत.
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शाळा / कॉलेजिा या काळात सट्टया / परीक्षा असल्यास सट्टया / परीक्षा सांपल्यािांतर वरील
कायवक्रम राबदवण्यात यावेत.
आपत्तीशी सांबांदधत शासकीय दवभाग उिा. गृह, साववजदिक आरोग्य, जलसांपिा, सहकार,
िगर दवकास, महािगरपादलका व इतर दवभागाांिी िे दखल रांगीत तालीम व जागरूकता कायवक्रम
त्याांच्या कायालयात आयोदजत करावेत.
सवव दजल्हादधका-याांिी

त्याांचा दजल्हा जया आपत्तींिा प्रवण आहे त्याला प्राधान्य िे ऊि

त्याबाबत वरील प्रमाणे कायववाही करावी.
आपत्ती व्यवस्थापि प्रभाग आदण साववजदिक बाांधकाम दवभाग याांिी सांयक्तदरत्या
राजयस्तरावर हा कायवक्रम मांत्रालय व िवीि प्रशासि भवि मध्ये आयोदजत करावा.
या साठी होणारा खचव राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापि प्रादधकरणािे दवतदरत केलेल्या आदण सवव
दजल्हयाांिा उपलब्ध करण्यात आलेल्या दिधीतूि करण्यात यावा.
सिर शासि पदरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि, त्याचा सांगणक सांकेताांक 201709081704358219 असा आहे. हे
पदरपत्रक दडजीटल स्वाक्षरीिे साांक्षदां कत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राजयपाल याांचे आिे शािसार व िावािे.
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( श्रीरांग घोलप )
अवर सदचव, महाराष्ट्र शासि
प्रत :1) मा. राजयपालाांचे अपर मख्य सदचव, राजभवि, मांबई.
2) मा. मख्यमां्याचे अपर मख्य सदचव, मां त्रालय, मांबई
3) सवव अपर मख्य सदचव/प्रधाि सदचव/सदचव, मांत्रालय, मांबई.
4) सवव मांत्रालयीि दवभागाांचे आस्थापिा सहसदचव/उपसदचव,
5) महासांचालक, यशवांतराव चव्हाण दवकास प्रशासि प्रबोदधिी, पणे
6) महासांचालक, मादहती व जिसांपकव सांचालिालय, मांत्रालय, मांबई
7) दवभागीय आयक्त (सवव )
8) दजल्हादधकारी ( सवव )
9) कमाांडांट, राष्ट्रीय आपत्ती प्रदतसाि िल, सिांबरे, पणे
10)कमाांडांट, राजय आपत्ती प्रदतसाि िल, धळे , िागपूर.
11) दिवड िस्ती
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