नागपूर येथे दि. 27 व 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी
उष्णतेच्या लाटे (Heat Wave) बाबतच्या राष्रीय
काययशाळे चे आयोजन करणेबाबत.
महाराष्र शासन
महसूल व वन दवभाग ( मित व पुनवयसन)
शासन दनणयय क्रमाांक : आव्यप्र-2018/प्र.क्र.300/आव्यप्र-1
मांत्रालय, मुांबई 400 032
दिनाांक 16.02.2019
प्रस्तावना:-

िरवर्षी होणा-या वातावरण बिल व उष्णतेमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता, येणा-या
उष्णतेच्या लाटे पासून बचाव करण्यासाठी िरवर्षी राष्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रादिकरणाकडू न
उष्णता प्रवण राज्यामध्ये काययशाळा आयोदजत केल्या जातात.या वर्षी सिर काययशाळा महाराष्र
राज्याच्या सहयोगाने दि. 27 व 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी आयोदजत करण्यात आली आहे . या
काययशाळे त तज्ञ व्यक्ती तसेच आपत्तीप्रवण राज्यातील प्रदतदनिी उपस्स्थत राहणार आहे त. तयाांना
उष्णतेच्या लाटे सांिभात आलेले अनुभव दवचारात घेवून तयावर करण्यात येवू शकणारी
दिघयकालीन उपाययोजना याबाबत चचा होणार आहे . सिर काययशाळे च्या आयोजनाची
जबाबिारी दजल्हादिकारी नागपूर याांचव
े र सोपदवण्याची बाब शासनाच्या दवचारािीन होती.
शासन दनणयय:राष्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रादिकरण याांच्या सहकायाने उष्णतेच्या लाटे बाबतची राष्रीय
काययशाळा दि. 27 व 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी नागपूर येथे आयोदजत करण्याची सांपण
ू य
जबाबिारी दजल्हादिकारी नागपूर याांच्यावर सोपदवण्यात येत आहे .
या काययशाळे चे आयोजन यशस्वीदरतया करण्यासाठी दजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन
प्रादिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून तयाांनी सिर काययशाळे च्या आयोजनासाठी

दनवास व्यवस्था

चहा/अल्पोपहार आदण भोजन व्यवस्था, काययशाळे स येणा-या मान्यवराांसाठी वाहतुक व्यवस्था
काययशाळे िरम्यान आवश्यक असलेली उपाययोजना उिा. हॉल, बैठक व्यवस्था, एल.ई.डी.
स्क्रीन, लॅपटॉप, प्रोजेक्टर,माईक, बॅनर, फलेक्स व अनुर्षांदगक बाबींची व्यवस्था करावी.
दजल्हादिकारी, नागपूर यांनी वरील बाबींची व्यवस्था करताना प्रचदलत असलेले दवत्तीय
दनयम दवचारात घेवून काययवाही करावी.
या काययशाळे साठी राज्य शासनाने मांजूरी दिला असलेला रू. 6 लक्ष दनिी राज्य आपत्ती
सौम्यीकरण दनिी या मध्ये जमा करण्यात आला आहे .
लेखादिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग याांनी सिर काययक्रमासाठी मांजूर असलेलाआदण
राज्य आपत्ती सौम्यीकरण दनिीमध्ये जमा असलेला रू. 6,00,000/- (रू. सहा लक्ष फक्त) एवढा
दनिी दजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन सौम्यीकरण दनिी (District Disaster mitigation Fund) A/C
no. ३१९४१०६६९९३, State Bank Of India, IFSC Code- SBIN०००००४३२ मध्ये
आर.टी.जी.एस. द्वारे अिा करावा.
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राष्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्रादिकरण याांच्याकडू न उपलध ि होणारा रू. 4,00,000/(रू. चार लक्ष फक्त) एवढा दनिी नागपूर दजल्हयाच्या दजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन सौम्यीकरण
दनिी या लेखामध्ये जमा करण्यात येईल.
वरील प्रमाणे उपलध ि होणारा रू. 10,00,000/- (रूपये िहा लक्ष फक्त) या दनिी
व्यदतदरक्त जास्त खचय झाल्यास सिर खचय दजल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रादिकरणास
क्षमताबाांिणीकरीता राज्य शासनाने उपलध ि केलेल्या दनिीतून भागदवण्यात यावा.
दजल्हादिकारी, नागपूर याांनी वरील काययशाळे च्या आयोजनासांिभात उपलध ि झालेला
दनिीचे उपयोदगता प्रमाणपत्र शासनास सािर करावे.
सिर आिे श दवत्त दवभागाच्या सहमतीने तया दवभागाचा अनौपचारीक सांिभय क्रमाांक
47/व्यय-9/2018 दि. 1/1/2019 अन्वये दनगयदमत करण्यात येत आहे .
सिर शासन दनणयय महाराष्र शासनाच्या www.maharasghtra.gov.in या सांकेस्थळावर
उपलध ि करण्यात आले असून तयाचा सांगणक साांकेताांक क्र. 201902181509472119 असा
आहे . सिर आिे श दडदजटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.
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(श्रीरांग घोलप)
अवर सदचव, महाराष्र शासन
प्रदत,
1) अपर मुख्य सदचव , दवत्त दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
2) महासांचालक, यशिा, पुणे.
3) प्रिान सदचव, सावयजदनक आरोग्य दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
4) प्रिान सदचव, नगर दवकास दवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
5) दवभागीय आयुक्त, नागपूर दवभाग, नागपूर.
6) आयुक्त, महानगरपादलका, नागपूर.
7) दजल्हादिकारी, नागपूर
8) महालेखापाल, महाराष्र ½, मुांबई.
9) दवत्तीय सल्लागार, सह सदचव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मांत्रालय, मुांबई.
10) दनवड नस्ती.
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