राज्य

आपत्ती

व्यवस्थापन

प्राधिकरणाांतर्गत

कायगरत असलेल्या आपत्कालीन कायग केद्ाांत
कांत्राटी कर्गचाऱयाांची धनयुक्ती करण्याबाबत..
र्हाराष्ट्र शासन
र्हसूल व वन धवभार् (र्दत व पुनवगसन)
शासन धनणगय क्रर्ाांक :- आव्यप्र-2016/प्र.क्र.99/आव्यप्र-1
र्ांत्रालय, र्ुांबई-400 032.
धदनाांक:- 05 र्े, 2017.
प्रस्तावना :राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाांतर्गत कायगरत असलेल्या आपत्कालीन कायग केद्ाांत 13
कांत्राटी पदाांच्या धनर्मर्तीस उच्चस्तरीय सधचव सधर्तीची र्ान्यता प्राप्त झाली आहे. या 13 पदाांपैकी 9
ऑपरेटसगची पदे भरण्याकरीता धदनाांक 20 र्ाचग 2017 रोजी यशदा, पुणे येथे लेखी परीक्षा आधण
र्ुलाखती घेण्यात आल्या. लेखी परीक्षा आधण र्ुलाखतीच्या र्ाध्यर्ातून एकूण 9 उर्ेदवाराांची धनवड
करण्यात आली आहे.
धनवड झालेल्या 9 उर्ेदवाराांच्या कार्दपत्राांची छाननी धदनाांक 17.04.2017 रोजी करण्यात
आली. या छाननीत सवग 9 उर्ेदवार कांत्राटी धनयुक्ती दे ण्यासाठी पात्र ठरल्याने त्याांना धनयुक्ती दे ण्याची
बाब शासनाच्या धवचारािीन होती.
शासन धनणगय :राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाांतर्गत कायगरत असलेल्या राज्य आपत्कालीन कायग केद्ाांत
खालील 9 उर्ेदवाराांची र्ांत्रालय धनयांत्रण कक्ष ऑपरेटर या पदावर धदनाांक 15 र्े 2017 ते धदनाांक 14
एधप्रल 2018 या कालाविीसाठी कांत्राटी पध्दतीने धनयुक्ती दे ण्यास शासन र्ान्यता दे ण्यात येत आहे.
1. श्री. अधनस बार्वान.
2. श्री. ओांकार नवहाळीकर.
3. श्री. बाळू अढाांर्ळे .
4. श्री. सधर्र कुडतरकर.
5. श्री. सार्र वाळां जू.
6. श्री. प्रसाद दळवी.
7. श्री. योर्ेश र्ोरये.
8. श्री. श्रीकृष्ट्ण दे शपाांडे.
9. श्री. सुधनल र्ायकवाङ
वरील उर्ेदवाराांची धनयुक्ती ही पूणगपणे कांत्राटी आधण वर नर्ूद केलेल्या कालाविीसाठी
धनयुक्ती असून त्याांना या धनयुक्तीर्ुळे शासकीय सेवत
े कायर् पदाचे कोणतेही लाभ / अधिकार अनुज्ञय
े
नाहीत.
वरील उर्ेदवाराांनी र्ांत्रालय धनयांत्रण कक्ष 1 ला र्जला, र्ुख्य इर्ारत र्ांत्रालय र्ुांबई - 400 032
येथे तात्काळ रुजू व्हावे.
वरील उर्ेदवाराांना र्ांत्रालय धनयांत्रण कक्षात धशफ्टर्ध्ये कार् करावे लार्ेल.

शासन धनणगय क्रर्ाांकः आव्यप्र-2016/प्र.क्र.99/आव्यप्र-1

वरील उर्ेदवाराांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार्ार्ार्गत आयोधजत करण्यात आलेले प्रधशक्षण
यशस्वीधरत्या पुणग करणे बांिनकारक आहे. प्रधशक्षण यशस्वीधरत्या पुणग न केल्यास सांबांधित उर्ेदवाराची
धनयुक्ती रद्द करण्यात येईल.
र्ांत्रालय धनयांत्रण कक्ष ऑपरेटर या धनयुक्त करण्यात आलेल्या उर्ेदवारास दरर्हा
रु. 25000/- (रुपये पांचवीस हजार र्क्त) एवढे एकधत्रत र्ानिन दे ण्यात येईल. सेवाधनवृत्त शासकीय
अधिकारी/ कर्गचारी याांना प्रचधलत शासन धनणगयानुसार शेवटच्या धवत्तलब्िी र्िून सेवाधनवृत्ती वेतन
वजा करुन उवगधरत रक्कर् एकधत्रत र्ानिन म्हणून दे ण्यात येईल. र्ात्र त्याची र्यादा कर्ाल
रु. 30000/- (रुपये तीस हजार र्क्त) एवढी राहील. त्याांना इतर कोणतेही भत्ते अनुज्ञय
े नाहीत.
वरील उर्ेदवाराांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार्ात बांिपत्र दे णे बांिनकारक आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार्ाने र्ांत्रालय धनयांत्रण कक्षाच्या कार्ाधनधर्त्त दौ-यावर पाठधवल्यास वर्ग
-3 शासकीय कर्गचा-यास अनुज्ञय
े असलेल्या दराने त्याांना प्रवास खचग अनुज्ञये असेल.
या कर्गचा-याांना वरील 11 र्धहन्याच्या कालाविीत 07 धकरकोळ रजा अनुज्ञय
े असतील. इतर
कोणतीही रजा दे ण्यात येणार नाही. अनुज्ञय
े 07 धकरकोळ रजेपेक्षा जास्त झालेल्या अनुपस्स्थतीबद्दल
जादा झालेल्या धदवसाांचे र्ानिन त्याांना दे य असलेल्या ठोक र्ानिनातून वजा करण्यात येईल.
धनयुक्त करण्यात आलेल्या वरील ऑपरेटरचे कार् सर्ािानकारक नसल्यास त्याांच्या कांत्राटी
सेवा केव्हाही सर्ाप्त करण्याचा अधिकार आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार्ास असेल.
धनयुक्त करण्यात आलेल्या उर्ेदवारास सेवच
े ा राजीनार्ा द्यावयाचा असल्यास त्याने एक
र्धहन्याची नोटीस द्यावी, ककवा त्याला धर्ळणारे एक र्धहन्याचे र्ानिन (रु.25,000/- व रु. 30,000/- )
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार्ाकडे जर्ा करणे आवश्यक आहे.
या कार्ी होणारा खचग लेखाधशर्ग क्रर्ाांक 2245 1761 र्ध्ये 31 सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या
उधद्दटाांतर्ंत दरवर्ी अथगसांकस्ल्पत होणा-या तरतूदीतून करण्यात येईल.
सदर शासन आदे श र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर प्रधसध्द
करण्यात आले असून त्याचा सांर्णक सांकेताांक 201705051527106619 असा आहे. हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे.
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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(श्रीरांर् घोलप)
अवर सधचव, र्हाराष्ट्र शासन
प्रधत,
1) र्हालेखाकार, र्हाराष्ट्र -1, र्ुांबई
2) अधिदान व लेखाधिकारी, र्ुांबई
3) लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभार्, र्ांत्रालय, र्ुांबई.
4) सवग र्ांत्रालयीन धवभार्.
5) धनयुक्त करण्यात आलेले वरील सवग उर्ेदवार
6) धनवड नस्ती.
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