
यशवतंराव चव्हाण दु्रतगती मागावरील 
अपघात कमी करण्यासाठी राबववण्यात 
यावयाच्या दृष्टीने अमंलात आलले्या 
सामंजस्य कराराच्या अमंलबजावणीकरीता 
समन्वय अविकाऱयांची नेमणकू करणेबाबत.  

 

महाराष्र शासन 
     गृह ववभाग 

                               शासन वनणणय क्रमांक : वटआरए-0718/प्र.क्र.87/पोल-8 
              दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 

          हुतात् मा राजगु च च,क, मादाम कामा मागण, 
  मंत्रालय, मंुबई - 400 032 

              वदनाकं : 27 जुलै, 2018 
 

: शासन वनणणय : 

यशवतंराव चव्हाण दु्रतगती मागावरील अपघातांना आळा घालण्याकरीता अपघातांची शास्त्रशुध्द मावहती 

जमा क चन, वतच ेववश्लेषण क चन अपघातांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती उपाययोजना करणे / 

सूचववणे व त्याची अंमलबजावणी करणे याकरीता गृह ववभाग, महाराष्र शासन आवण सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, 

नवी वदल्ली (अशासकीय संस्था) यांच्यामध्ये वदनांक 28 जून, 2018 रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे.  सामंजस्य 

करारातील कलम 1.2 मध्ये तरतूद केल्यानुसार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरीता समन्वय अविकारी नेमण्याची 

बाब शासनाच्या ववचारािीन होती.  यास अनुस चन शासन आता खालीलप्रमाणे समन्वय अविकारी (Nodal Officer) 

म्हणनू नेमणकू करीत आहे :- 

पोलीस अविक्षक (मुख्यालय),  
अपर पोलीस महासचंालक (वाहतूक), 
महामागण पोलीस मुख्यालय यांचे कायालय, 
डी.डी.वबल्ल्डग, जुने जकात कायालय, 
शहीद भगतससह मागण, मंुबई 
दूरध्वनी : 022/22670313, 22615757 
 

समन्वय अविकारी यांचेवर महाराष्र शासन आवण सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन यांचेदरम्यान झालेल्या 
उक्त सामंजस्य कराराअंतगणत, कामकाजासंदभात योग्य ते समन्वय राखण्याची जबाबदारी राहील. 

प्रस्तुतचा शासन वनणणय हा महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संगणक साकेंताकं 201807271546577329 असा आहे. हा शासन 
वनणणय वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत क चन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,  
 

 

                                      ( स.ु िों. पवार ) 
                               अवर सवचव, गृह ववभाग 

प्रवत, 
1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सवचव, मुख्यमंत्री यांच ेसवचवालय, मंत्रालय 
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2. अपर मुख्य सवचव (गृह), गृह ववभाग 
3. प्रिान सवचव, पवरवहन ववभाग 
4. प्रिान सवचव, सावणजवनक बािंकाम ववभाग 
5. प्रिान सवचव, सावणजवनक आरोग्य ववभाग 
6. प्रिान सवचव, वदै्यकीय वशक्षण ववभाग 
7. अपर पोलीस महासचंालक (वाहतूक), महाराष्र राज्य 
8. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्र राज्य रस्ते ववकास महामंडळ 
9. पोलीस अविक्षक (मुख्यालय), महामागण पोलीस तथा समन्वय अविकारी 
10. मुख्य संचालन अविकारी, वबव्हीजी 108  चग्णवावहका सेवा 
11. मुख्य कायणकारी अविकारी, सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी वदल्ली 
12. वनवड नस्ती (पोल-8). 
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