राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाि काययरि अतिकारी /
कर्यचा-याांच्या वेिनासाठी आकस्मर्किा तनिी अतिर्
र्ांजूर करण्याबाबि..
र्हाराष्ट्र शासन
र्हसूल व वन तवभाग (र्दि व पुनवयसन)
शासन तनर्यय क्रर्ाांक :- डीएर्यू-2011/प्र.क्र.221/आव्यप्र-1
र्ांत्रालय, र्ुांबई -400 032.
तदनाांक :- 03.11.2016.
वाचा :- 1) शासन तनर्यय, र्हसूल व वन तवभाग क्रर्ाांक :- डीएर्यू-2011/प्र.क्र.221/आव्यप्र-1,
तदनाांक 30.08.2014.
2) शासन तनर्यय, र्हसूल व वन तवभाग क्रर्ाांक :- डीएर्यू-2011/प्र.क्र.221/आव्यप्र-1,
तदनाांक 19.05.2016.
प्रमिावना :र्हाराष्ट्र राज्य हे आपत्ती प्रवर् राज्य आहे. राज्यास नैसर्गगक िसेच र्ानवतनर्गर्ि आपत्तींना िोंड द्यावे
लागिे. ही पार्श्यभर्
ू ी तवचाराि घेऊन राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (N.D.R.F.) च्या ििीवर राज्याि राज्य
आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कांपन्या (270 पदे ) आतर् या कांपन्याांच्या आमथापनातवषयक िसेच इिर
सांलग्न बाबी हािाळण्याकतरिा र्ुख्यालयाि 158 पदे अशी एकूर् 428 अतिकारी / कर्यचारी याांची पदे
तदनाांक सांदभािीन क्रर्ाांक 01 येथील शासन तनर्ययानुसार र्ांत्रीर्ांडळाच्या र्ान्यिेने पोलीस र्हासांचालक
याांच्या आमथापनेवर तनर्ार् करण्याि आली आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलासाठी प्रथर्च पदतनर्गर्िी करण्याि आली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद
दलाची आमथापना आतर् इिर अनुषांगीक बाबींसाठी र्हालेखापाल (ले.व अ.)-1, र्ुांबई याांच्या र्ान्यिेने नवीन
लेखातशषय 2245 2579 उघडण्याि आले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलासाठी उघडण्याि आलेल्या नवीन
लेखातशषाखाली कोर्िीही िरिूद उपलब्ि नसल्याने या दलाि तनयुक्ि केलेल्या एकूर् 428 अतिकारी /
कर्यचा-याांच्या वेिनावरील खचय भागतवण्यासाठी आकस्मर्किा तनिीिून अनुदान उपलब्ि करण्याची बाब
शासनाच्या तवचारािीन होिी.
शासन तनर्यय :1.

राज्याि मथापन करण्याि आलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलािील तनयुक्ि केलेल्या एकूर् 428

अतिकारी / कर्यचा-याांच्या र्ाहे ऑगमट, 2016 िे नोव्हेंबर, 2016 या कालाविीच्या वेिनावरील खचय
भागतवण्यासाठी रु.5,94,88,000/- (पाच कोटी चौ-यानऊ लाख अठ्ठयाऐांशी हजार फक्ि) इिका तनिी
र्हाराष्ट्र शासनाच्या आकस्मर्किा तनिीिून उपलब्ि करण्यास र्ान्यिा दे ण्याि येि आहे.
2.

सदर रु.5,94,88,000/- (पाच कोटी चौ-यानऊ लाख अठ्ठयाऐांशी हजार फक्ि) एवढा तनिी सन

2016-17 कतरिा पुढील लेखातशषाखाली खची टाकण्याि यावा.
र्ागर्ी क्रर्ाांक सी-6
लेखातशषय क्रर्ाांक 2245, नैसर्गगक आपत्तीच्या तनवारर्ासाठी सहाय (योजनेत्तर)
80 सवयसािारर्
001 सांचालन व प्रशासन,
(92) राज्य आपत्ती प्रतिसाद तनिीच्या र्ानकाव्यतितरक्ि खचय
(92) (03) राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची आमथापना व इिर अनुषांगीक बाबी
01- वेिन (2245 2579)
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3.

या शासन तनर्ययान्वये तविरीि करण्याि येि असलेला रु.5,94,88,000/- (पाच कोटी चौ-यानऊ

लाख अठ्ठयाऐांशी हजार फक्ि) तनिी कोषागार कायालयािून आहतरि करण्यासाठी सहाय्यक सर्ादे शक,
राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, नागपूर आतर् सहाय्यक सर्ादे शक, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल, िुळे याांना
आहरर् व सांतविरर् अतिकारी िसेच पोलीस र्हासांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई याांना तनयांत्रक अतिकारी
म्हर्ून घोतषि करण्याि येि आहे.
4.

आहरर् व सांतविरर् अतिकारी याांचे लक्ष र्हाराष्ट्र आकस्मर्किा तनिी तनयर् क्रर्ाांक 6,8 आतर् 12

कडे वेिण्याि येि आहे. िसेच आहरर् व सांतविरर् अतिकारी याांनी शासन पतरपत्रक, तवत्त तवभाग क्रर्ाांक
सीएनएफ

1083/

140/

अथयसांकल्प-3,

तदनाांक

26/04/1983

आतर्

क्रर्ाांक

सीएनएफ

1086/153/अथयसांकल्प-3, तदनाांक 28.08.1986 च्या पतरच्छे द 2 (1) र्ध्ये दशयतवलेल्या सूचनाांच्या सांदभाि
खालील बाबींचे अनुपालन करावे.
अ) आकस्मर्किा तनिीिून काढण्याि येर्ा-या प्रत्येक रकर्ेच्या दे यकावर वरच्या कोप-याि लाल
शाईने आकस्मर्किा तनिी हा शब्द तलहावा िसेच आकस्मर्किा तनिी र्ांजूर केलेल्या तवत्त तवभागाच्या शासन
ज्ञापन क्रर्ाांक आकतन-2016/प्र.क्र.10/अथयसांकल्प-06, तदनाांक 29.10.2016 प्रत्येक दे यकावर लाल शाईने
तलहावा.
ब) सर्ादे शक राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्रर्ाांक 04, नागपूर आतर् सर्ादे शक राज्य राखीव
पोलीस बल, गट क्रर्ाांक 06, िुळे, याांनी आकस्मर्किा तनिीिून र्ांजूर केलेली रु.5,94,88,000/- (पाच
कोटी चौ-यानऊ लाख अठ्ठयाऐांशी हजार फक्ि) अतिर् िन तदनाांक 31/12/2016 पयंि पूर्यि: खचय होईल
याची दक्षिा घ्यावी.
क) आकस्मर्किा तनिीिून र्ांजूर केलेल्या खचाचा तहशोब वेगळा ठे वून त्या सांबांतिचा र्ातसक खचाचा
प्रगिी अहवाल या तवभागास िसेच तवत्त तवभाग आतर् र्हालेखापाल याांना सादर करावा. दे यका सर्वेि
जोडण्याि येर्ा-या सांगर्क स्मलपर्ध्ये र्ुख्य लेखातशषय / गौर्लेखातशषय / साांकेिाांक इत्यादीचा उल्लेख
करावा.
ड) आहरर् व सांतविरर् अतिकारी याांनी आकस्मर्किा तनिीच्या खचाची दे यके काढिाना
आकस्मर्किा तनिी साांकेिाांक 8000 07331 चा वापर करावा.
इ) आकस्मर्किा तनिीिून र्ांजूर करण्याि आलेले अतिर् ज्या प्रयोजनासाठी र्ांजूर करण्याि आलेले
आहे त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्याि येईल याची दक्षिा घ्यावी.
फ) सांबांतिि तनयांत्रक अतिका-याांनी अतिर्ार्िून प्रत्यक्ष र्ातसक खचय केल्याची एकतत्रि र्ातहिी त्याांनी
त्या र्तहन्यानांिरच्या 15 िारखेपयंि र्हसूल व वन तवभाग आतर् तवत्त तवभागास पाठवावी.
सदर आदे श तवत्त तवभागाच्या सहर्िीने त्या तवभागाचा अनौपचारीक सांदभय क्रर्ाांक 300/2016 व्यय
09, तदनाांक 26.10.2016 अन्वये तनगयतर्ि करण्याि येि आहेि.
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सदर शासन तनर्यय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिमथळावर उपलब्ि
करुन दे ण्याि आला असून त्याचा सांकेिाांक 201611041222208719 असा आहे. हा आदे श तडजीटल
मवाक्षरीने साक्षाांतकि करुन काढण्याि येि आहे.
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrirang
Shripati Gholap

Digitally signed by Shrirang Shripati
Gholap
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Under Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Shrirang Shripati Gholap
Date: 2016.11.04 12:33:40 +05'30'

( श्रीरां ग घोलप )
अवर सतचव, र्हाराष्ट्र शासन
प्रति,
1) अपर र्ुख्य सतचव, गृह तवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई-32.
2) अपर र्ुख्य सतचव, तवत्त तवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई-32.
3) पोलीस र्हासांचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई
4) प्रिान सतचव, आरोग्य तवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई-32.
5) प्रिान सतचव, पशुसांवियन तवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई-32.
6) र्हालेखापाल- 1/2 र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई / नागपूर.
7) अतिदान व लेखातिकारी, र्ुांबई.
8) तनवासी लेखापतरक्षा अतिकारी, र्ुांबई.
9) अपर पोलीस र्हासांचालक, राज्य राखीव पोलीस दल, र्हाराष्ट्र राज्य र्ुांबई.
10) सांचालक व अपर पोलीस र्हासांचालक, तबनिारी सांदेश तवभाग, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुांबई.
11) सर्ादे शक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रर्ाांक -4, नागपूर आतर् 6, िुळे.
12) कक्ष अतिकारी, (व्यय-9 आतर् अथयसांकल्प -6), तवत्त तवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई.
13) मवीय सहाय्यक, अ.र्ु.स.(र्. व पु.) र्ांत्रालय, र्ुांबई-32.
14) कक्ष अतिकारी (ब-1), र्. व व. तवभाग, र्ांत्रालय, र्ुांबई
15) तनवड नमिी.
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