इतर आपत्ती व्यवस्थापन प्रकलपाांतर्गत
जिलहास्तरावर रां र्ीत तालीम घेण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन जवभार् (मदत व पुनवगसन)
शासन जनर्गय क्रमाांक - आव्यप्र-2016/प्र.क्र.245/आव्यप्र-1
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
जदनाांक - 20 िानेवारी, 2018
वाचा - 1) र्ृह मांत्रालय, भारत सरकार याांचे आदे श क्र.38-11/2016-एनडीएमए-II,जद. 29.09.2016
2) प्रधान महालेखाकार, महाराष्ट्र-1 याांचे आदे श क्र.ख.जव./चा-1/म व वन जव/
युओआर-139/2016-17/1831, जद.22.02.2017
3) महसूल व वन जवभार्, शासन जनर्गय क्रमाांक - आव्यप्र2016/प्र.क्र.245/ आव्यप्र-1, जद. 06.10.2017
प्रस्तावना केंद्र शासनाने आर्थथक वर्ग 2016-17 करीता स्कीम कोड 1837 अांतर्गत Financial Support to State/ UT for
conduct of state/UT/ District level Mock Exercise या योिनेच्या नाांवे राज्यास रु. 36.00 लक्ष एवढा जनधी सप्टें बर
2016 मध्ये उपलब्ध केला आहे . सदर जनधी राज्य शासनाच्या आरबीआय खात्यात प्राप्त झाला आहे . या योिनेतांर्गत
जिलहास्तरावर रां र्ीत तालीम घेण्यासाठी केंद्र शासनाने उपलब्ध केला आहे.
शासन जनर्गय सांदभाधीन क्रमाांक 3 येथील शासन जनर्गय अजधक्रजमत करुन केंद्र शासनाने आर्थथक वर्ग 2016-17 करीता स्कीम
कोड 1837 अांतर्गत Financial Support to State / UT for conduct of state/UT/District level Mock Exercise या
योिनेच्या नाांवे राज्यास उपलब्ध केलेला रु. 36.00 लक्ष (रुपये तत्तीस लाख क्त) एवढा जनधी सवग जिलहाजधका्याांना
जवतरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे .
लेखाजधकारी , आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार् याांनी वरील जनधी राज्यातील सवग जिलहाजधका्याांना प्रत्येकी
रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख क्त) याप्रमार्े जवतरीत करावा.
या कामी होर्ारा खचग मार्र्ी क्रमाांक सी-6 2245 नैसर्थर्क आपत्तीच्या जनवारर्ासाठी सहाय्य 80 सवगसाधारर्
001, सांचालन व प्रशासन (01) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राजधकरर् (01) (01) महाराष्ट्र राज्य आपत्ती
व्यवस्थापन प्राजधकरर्ाचे कायालय स्थापन करर्े व कर्थनचर साधन सामुग्रीसह सुसज्िीकरर् करर्े (2245 2588) या
लेखाजशर्ाखाली पुरवर्ी मार्र्ीव्दारे सन 2017-18 करीता करण्यात आलेलया तरतूदीतून भार्जवण्यात यावा.
हे आदेश जवत्त जवभार्ाच्या सहमतीने आजर् त्या जवभार्ाचा अनौपचाजरक सांदभग क्र. 226/2017/व्यय-9, जदनाांक
10.07.2017 अन्वये जनर्गजमत करण्यात येत आहे .
सदर शासन जनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात
आला असून त्याचा सांकेताांक 201801201536401719 असा आहे. हा आदे श जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Shrirang Shripati
Gholap
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( श्रीरां र् घोलप )

अवर सजचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
(1) जवत्त जवभार्, मांत्रालय, मुांबई.
(2) लेखाजधकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार्, मांत्रालय, मुांबई.
(3) महालेखापाल, मुांबई.
(4) अजधदान व लेखाजधकारी, मुांबई.
(5) कक्ष अजधकारी (म-11) मदत व पुनवगसन, मांत्रालय, मुांबई.
(6) जनवड नस्ती.

