राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाबाबिचे तिर्णय
घेण्याबाबिचे अतिकार पोलीस महासंचालक,
महाराष्ट्र राज्य यांिा प्रदाि करर्ेबाबि..
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि तवभाग (मदि व पुिवणसि)
शासि तिर्णय क्रमांक :- डीएमयू-2011/प्र.क्र.221/आव्यप्र-1
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तदिांक :- 10.07.2017
वाचा :- 1) शासि तिर्णय क्रमांक :- डीएमयू-2011/प्र.क्र.221/आव्यप्र-1, तद.30.08.2014
2) शासि तिर्णय क्रमांक :- डीएमयू-2011/प्र.क्र.221/आव्यप्र-1, तद. 19.05.2016
प्रस्िाविा :संदभातिि शासि तिर्णयान्वये राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या ििीवर राज्याि राज्य
आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 2 स्विंत्र कंपन्याची स्थापिा करण्याि आली आहे . त्यासाठी पोलीस
महासंचालक यांच्या आस्थापिेवर एकूर् 428 अतिकारी / कमणचाऱयांची पदे तिमार् करण्याि आली
आहेि. सदर 2 कंपन्यापैकी 1 कंपिी िागपूर आतर् 1 कंपिी िुळे येथे कायणरि आहे. राज्य आपत्ती
प्रतिसाद दलाची आस्थापिा आतर् अिुषंतगकबाबी हािाळण्याचे अतिकार पोलीस महासंचालक,
महाराष्ट्र राज्य यांिा आहे ि.
वरील कंपन्यामध्ये राज्य राखीव पोलीस बलािूि प्रतितियुक्िीिे एकूर् 288 पोलीस
अतिकारी / कमणचारी तियुक्ि करण्याि आले आहेि. या अतिकारी/ कमणचाऱयांचे मुलभूि प्रतशक्षर्
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाकडू ि पूर्ण झाले आहे. या दलास साििसामुग्री उपलब्ि करर्े
आवश्यक आहे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलासाठी लागर्ारा तििी, साििसामुग्री (सातहत्य, प्रतशक्षर्, वाहि,
गर्वेश इ.) आस्थापिातवषयक बाबी / या दलाची तियुक्िी, अथणसंकपपीय िरिूद इत्यादीबाबिचे
सवण तिर्णय घेण्याचे अतिकार आपत्ती व्यवस्थापि अतितियम, 2005 च्या कलम 20 (1) िुसार मुख्य
सतचवांच्या अध्यक्षिेखाली स्थापि करण्याि आलेपया राज्य कायणकारी सतमिीस दे ण्याि आले
आहेि राज्य कायणकारी सतमिीस दे ण्याि आलेले वरील अतिकार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र
राज्य यांिा प्रदाि करण्याची बाब शासिाच्या तवचारािीि होिी.
शासि तिर्णय :राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलासाठी लागर्ारा तििी, साििसामुग्री (सातहत्य, प्रतशक्षर्, वाहि,
गर्वेश, इत्यादी), आस्थापिा तवषयकबाबी, या दलाची तियुक्िी, अथण संकपपीय िरिूद याबाबिचे
सवण तिर्णय घेण्याचे राज्य कायणकारी सतमिीस असलेले अतिकार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र
राज्य यांिा प्रदाि करण्यास शासि मान्यिा दे ण्याि येि आहे. संदभातिि शासि तिर्णयािील इिर
िरिूदीि कोर्िाही बदल िाही.
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सदर शासि तिर्णय, महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर
उपलब्ि करण्याि आला असूि त्याचा संकेिांक 201707101409111619 असा आहे. सदर
आदे श तडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांतकि करुि काढण्याि येि आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे ,
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Digitally signed by Shrirang Shripati Gholap
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=DMU/
R AND R, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e1b6e289fe7dcde27c972916398d8220a13
4ed8ebf6439e54d1927c5c4b28bec, cn=Shrirang
Shripati Gholap
Date: 2017.07.10 14:07:37 +05'30'

(श्रीरंग घोलप)
अवर सतचव, महाराष्ट्र शासि
प्रिी :1) अपर मुख्य सतचव, गृह तवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
2) महासंचालक, एि.डी.आर.एफ., पुर्े.
3) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र, मुंबई.
4) सतचव, सावणजतिक आरोग्य तवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
5) सतचव, पशुसंविणि तवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) महासंचालक, यशदा, पुर्े.
7) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषर् तवभाग, महाराष्ट्र राज्य पुर्े.
8) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
9) संचालक व अपर पोलीस महासंचालक, तबििारी संदेश तवभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
10) सवण तवभागीय आयुक्ि,
11) तवशेष पोलीस महातितरक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, पुर्े/ िागपूर.
12) समादे श, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र 4, िागपूर / गट क्र 6, िुळे,
13) तिवड िस्िी, आव्यप्र-1
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