दरवर्षी 26 जानेवारी व 15 ऑगस्ट
करीता मा. राष्ट्रपतींच्या वतीने जाहिर
िोणाऱ्या

हवहवध

अग्ननशमन

सेवा

पदकाांसाठी हशफारस करण्याकरीता
सहमती गहठत करणेबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
नगर हवकास हवभाग
शासन हनणणय क्रमाांक : अशसे-2016/प्र.क्र. 442 /नहव-20
मांत्रालय, मांबई 400 032.
हदनाांक:- 06 हिसेंबर, 2016.
शासन हनणणय :सांचालक, मिाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा सांचालनालय, याांचे किू न अग्ननशमन सेवत
े ील
अहधकारी / कमणचारी याांना तयाांच्या उतकृष्ट्ट सेवब
े द्दल दरवर्षी हदनाांक 26 जानेवारी व 15 ऑगस्ट
या हदवशी मा.राष्ट्रपतींच्या वतीने जाहिर िोणाऱ्या राष्ट्रपतींचे अग्ननशमन सेवा शौयण पदक,
अग्ननशमन सेवा शौयण पदक, उल्लेखनीय सेवस
े ाठी राष्ट्रपतींचे अग्ननशमन सेवा पदक व गणवत्तापवण
सेवस
े ाठी अग्ननशमन सेवा पदकाकहरता प्राप्त िोणाऱ्या हशफारशींची छाननी करून केंद्र शासनास
हशफारशी सादर करण्याकहरता हवभाग स्तरावर खालीलप्रमाणे सहमती गठीत करण्यास शासन
मांजूरी दे त आिे :-

2.

1)

सि/उपसहचव (नहव-4)

:-

अध्यक्ष

2)

सि/उपसहचव (नहव-20)

:-

सदस्य

3)

सि/उपसहचव (नहव-21)

:-

सदस्य

4)

सि/उपसहचव (नहव-3)

:-

सदस्य

5)

सांचालक, मिाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा सांचालनालय

:-

सदस्य

5)

कक्ष अहधकारी (नहव-20)

:-

सदस्य सहचव

सदर शासन हनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून तयाचा सांगणक सांकेताांक 201612061232555025 असा आिे. िा
शासन हनणणय हिजीटल स्वाक्षरीने साांक्षाहकत करून काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार व नावाने,

Jayasingrao N Patil

Digitally signed by Jayasingrao N Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Deputy
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Jayasingrao N Patil
Date: 2016.12.07 14:16:19 +05'30'

( ज. ना. पाटील )
सि सहचव, मिाराष्ट्र शासन
प्रहत :1) मा.हवरोधी पक्षनेते, दोन्िी सभागृि, मिाराष्ट्र हवधानमांिळ, मांबई
2) सवण सन्मानीय हवधानसभा / हवधानपहरर्षद व सांसद सदस्य
3) मा.राज्यपाल मिोदय याांचे सहचव
4) मा.मख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचव
5) सवण मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सहचव
6) प्रधान सहचव, सावणजहनक आरोनय हवभाग, मांत्रालय, मांबई

शासन हनणणय क्रमाांकः अशसे-2016/प्र.क्र. 442 /नहव-20

7) मा.राज्य हनविणूक आयोग याांचे कायालय
8) मा.मख्य सहचव याांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सिाय्यक
9) मा.लोकआयक्त व उपलोकआयक्त याांचे कायालय
10) मख्यमांत्री मिोदय याांचे जनसांपकण अहधकारी
11) व्यवस्थापकीय सांचालक, हसटी ॲन्ि इांिग्स्रयल िे व्िलपमेंट कापोरेशन, नवी मांबई
12) राज्यातील सवण मिानगरपाहलकाांचे आयक्त
13) सांचालक, मिाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा सांचालनालय, साांताक्रझ, मांबई.
14) आयक्त तथा सांचालक, नगरपहरर्षद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मांबई.
15) सि / उपसहचव (नहव-20, नहव-4, नहव-21, नहव-3), नगर हवकास हवभाग, मांत्रालय,
मांबई.
16) हनविनस्ती (नहव-20).
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