
आपत्ती व्यवस्थापन आठवडा साजरा करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन  
महसूल व वन ववभाग (आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग) 

शासन वनणणय क्रमाांक:- आव्यप्र-2018/प्र.क्र.194/आव्यप्र-1 
मांत्रालय,म ांबई-32. 

वदनाांक:-  1 सप्टेंबर,2018 
 

वाचा:-1) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रावधकरणाच ेपत्र क्रमाांक 02/176/ओपीएस/2017,  
    वद.31.8.2017. 
         2) महसूल व वन ववभाग, शासन पवरपत्रक क्रमाांक:- आव्यप्र-2017/प्र.क्र.207/आव्यप्र-1    
             वद.8.9.2017. 
 

शासन वनणणय :-  
  

सांय क्त राष्ट्र सांघाने घोवषत केल्यान सार राज्यस्तरावर आवण वजल्हास्तरावर            
वदनाांक 13 ऑक्टोबर हा वदवस आपत्ती धोके वनवारण वदवस म्हणनू साजरा करण्यास आवण या 
वदवसाच े औवचत्य साधून वदनाांक 9 ते 13 ऑक्टोबर, 2018 या कालावधीत आपत्ती धोके 
वनवारण उपक्रम राबववण्यासाठी सोबतच्या प्रपत्रातील 34 वजल््ाांना त्याांच्या नावासमोर 
दशणववल्याप्रमाणे   एकूण रु. 532.50 लक्ष (रुपये पाच कोटी बत्तीस लाख पन्नास हजार फक्त) 
एवढा वनधी ववतरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
 

 वरील वदवसाच े औवचत्य साधून सवण वजल््ाांनी वदनाांक 9 ते 13 ऑक्टोबर या 
कालावधीत आपत्ती धोके वनवारण उपक्रम राबवावते.  13 ऑक्टोबर या वदवशी रांगीत तालीम 
आयोवजत करुन हा वदवस साजरा करावा.  वजल््ातील सवण शाळाांमध्ये या आठवड्यात वनबांध 
स्पधा, वचत्रकला स्पधा, पथनाट्य इत्यादी कायणक्रम आयोवजत करण्यात यावते.  सवण 
वजल्हावधकाऱयाांनी त्याांचा वजल्हा ज्या आपत्तीस प्रवण आहे,  त्या आपत्तीस प्राधान्य देऊन 
आवश्यक कायणवाही करावी. 
 

 मोबाईल व्हॅन, पथनाट्य, प्रदशणन, रांगीत तालीम, सभा, म वित सावहत्य, बनॅर, 
डाक्य मेंटरी वफल्म इत्यादीच्या माध्यमातून जनजागृती आवण शासनाचे आपत्ती व्यवस्थापन 
ववषयक धोरण तसच ेक्षमताबाांधणीची कामे करुन सवण वजल््ाांनी वदनाांक 9 ते 13 ऑक्टोबर या 
कालावधीत धोके वनवारण आठवडा साजरा करावा. 
 

  राज्यस्तरावर हा कायणक्रम मांत्रालय व नवीन प्रशासकीय भवन येथे आपत्ती व्यवस्थापन 
प्रभाग आवण सावणजवनक बाांधकाम ववभाग याांनी सांय क्तवरत्या आयोवजत करावा. 
 



शासन वनणणय क्रमाांकः आव्यप्र-2018/प्र.क्र.194/आव्यप्र-1 

 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  

 या कामी होणारा खचण लेखावशषण क्रमाांक 2245 1761 या लेखावशषाखाली  / राज्य 
आपत्ती सौम्म्यकरण वनधीमध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागववण्यात यावा. 
 

 सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांगणक सांकेताांक                                           
201809011146083719 असा आहे.  हा शासन वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 
   

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने,  
 
 

 
 (श्रीरांग घोलप) 

                                                                                       अवर सवचव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत:-  

1) मा.राज्यपालाांच ेअपर म ख्य सवचव, राजभवन, म ांबई. 
2) मा.म ख्यमांत्रयाांच ेअपर म ख्य सवचव, मांत्रालय,म ांबई. 
3) सवण अपर म ख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, मांत्रालय,म ांबई. 
4) सवण मांत्रालायीन ववभागाांच ेआस्थापना सह सवचव / उप सवचव. 
5) महासांचालक, यशवांतराव चव्हाण ववकास प्रशासन प्रबोवधनी, प णे. 
6) महासांचालक, मावहती व जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय,म ांबई. 
7) ववभागीय आय क्त (सवण) 
8) वजल्हावधकारी (सवण)  
9) महालेखाकार, महाराष्ट्र-1, म ांबई. 
10) सवण वजल्हा कोषागार अवधकारी 

     11)कमाांडण्ट, राष्ट्रीय आपत्ती प्रवतसाद दल, सद ांबरे, प णे. 
     12)कमाांडण्ट, राज्य आपत्ती प्रवतसाद दल, ध ळे / नागपरू. 
     13) वनवडनस्ती. 
 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन ननणणय क्र.आव्यप्र-2018/प्र.क्र.194/आव्यप्र-1, निनाांक 1 सप्टेंबर, 2018चे सहपत्र 
अ.क्र. निल्हा एकूण तालुके ननधी 

1 ठाणे 7 रु.10.50 लक्ष 
2 पालघर 8 रु.12.00 लक्ष 
3 रायगड 15 रु.22.50 लक्ष 
4 रत्नानगरी 9 रु.13.50 लक्ष 
5 ससधुिुगण 8 रु.12.00 लक्ष 
6 पुणे 14 रु.21.00 लक्ष 
7 सातारा 11 रु.16.50 लक्ष 
8 साांगली 10 रु.15.00 लक्ष 
9 सोलापूर 11 रु.16.50 लक्ष 

10 कोल्हापूर 12 रु.18.00 लक्ष 
11 नानशक 15 रु.22.50 लक्ष 
12 नांिुरबार 6 रु.9.00 लक्ष 
13 धुळे 4 रु.6.00 लक्ष 
14 अहमिनगर 14 रु.21.00 लक्ष 
15 िळगाांव 15 रु.22.50 लक्ष 
16 औरांगाबाि 9 रु.13.50 लक्ष 
17 िालना 8 रु.12.00 लक्ष 
18 परभणी 9 रु.13.50 लक्ष 
19 सहगोली 5 रु.7.50 लक्ष 
20 नाांिेड 16 रु.24.00 लक्ष 
21 बीड 11 रु.16.50 लक्ष 
22 लातूर 10 रु.15.00 लक्ष 
23 उस्मानाबाि 8 रु.12.00 लक्ष 
24 अमरावती 14 रु.21.00 लक्ष 
25 यवतमाळ 16 रु.24.00 लक्ष 
26 वानशम 6 रु.9.00 लक्ष 
27 बुलढाणा 13 रु.19.50 लक्ष 
28 अकोला 7 रु.10.50 लक्ष 
29 नागपूर 14 रु.21.00 लक्ष 
30 वधा 8 रु.12.00 लक्ष 
31 चांद्रपूर 15 रु.22.50 लक्ष 
32 गोंनिया 8 रु.12.00 लक्ष 
33 भांडारा 7 रु.10.50 लक्ष 
34 गडनचरोली 12 रु.18.00 लक्ष 

   एकूण रु. 532.50 लक्ष 
 
 
        (श्रीरांग घोलप ) 

 अवर सनचव, महाराष्ट्र शासन  
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