आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, यशदा पुणे याांना
ननधी नवतरीत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन नवभाग (मदत व पुनववसन)
शासन ननणवय क्रमाांक - आव्यप्र-2017/प्र.क्र.277/आव्यप्र-1
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
नदनाांक - 14 मे 2018
प्रस्तावना यशवांतराव चव्हाण नवकास प्रशासन प्रबोनधनी, पुणे येथे आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र कायान्ववत
आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून राज्यातील अनधकारी / कमवचारी, लोकप्रनतनीधी, सामावय जनता याांना
आपत्ती व्यवस्थापन नवषयक प्रनशक्षण दे ण्यात येते. या केंद्राच्या दै नांनदन खचव तसेच देखभालीसाठी ननधी
नवतरीत करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.
शासन ननणवय यशवांराव चव्हाण नवकास प्रशासन प्रबोनधनी, पुणे या राज्याच्या सवौच्च प्रनशक्षण सांस्थेत (ATI)
येथे

कायवरत

आपत्ती

व्यवस्थापन

केंद्राच्या

दै नांनदन

खचव

आनण

देखभालीसाठी

एकूण

रु. 1,10,00,000/-(रुपये एक कोटी दहा लाख फक्त) एवढा ननधी नवतरीत करण्यास शासन मावयता
दे ण्यात येत आहे.
लेखानधकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग याांनी सदर ननधी यशवांराव चव्हाण नवकास प्रशासन
प्रबोनधनी, पुणे याांना अदा करण्याची कायववाही करावी.
श्रीमती वननता बानवस्कर, लेखानधकारी आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आनण श्री. अरुण कोल्हे
नवत्तीय सल्लागार व सह सनचव आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग याांना वरील ननधी आहनरत करण्यासाठी
अनुक्रमे आहरण व सांनवतरण अनधकारी आनण ननयांत्रक अनधकारी म्हणून घेानषत करण्यात येत आहे.
या कामी होणारा खचव मागणी क्र.सी-6, 2245,नैसर्गगक आपत्तीच्या ननवारणासाठी सहाय्य, 80
सववसाधारण (01) (01) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रानधकरणाचे कायालय स्थापन करणे व
फर्गनचर व साधन सामुग्रीसह सुसज्जीकरण करणे (2245 1761) 31- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या
लेखानशषांतगवत सन 2018-19 या आर्गथक वषासाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतुन भागनवण्यात
यावा.
सदरचे आदे श शासन ननणवय नवत्त नवभाग नद. 17.04.2015 नवत्तीय अनधकारी ननयमपुन्स्तकाभाग पनहला- उपनवभाग- चार अ.क्र.10 अववये प्रशासकीय
ननगवनमत करण्यात येत आहेत.

नवभागास असलेल्या अनधकाराववये
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सदरचे आदे श महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
प्रनसध्द करण्यात आले असून, त्याचा सांगणक सांकेताांक 201805141739458619 असा आहे. हा
आदे श निजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrirang
Shripati Gholap
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( श्रीरां ग घोलप )
अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1. नवभागीय आयुक्त (सवव).
2. महासांचालक, यशदा, पुणे.
3. नजल्हानधकारी (सवव).
4. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुांबई.
5. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुांबई.
6. सांचालक, लेखा व कोषागारे, मुांबई.
7. अनधदान व लेखा अनधकारी, मुांबई.
8. लेखानधकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मांत्रालय, मुांबई.
9. अपर मुख्य सनचव (म. व पु.) याांचे स्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई.
10. ननवि नस्ती, आव्यप्र-1.
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