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क्षेत्रात

अंतभत
ूग

असणाऱ्या

नगरपररषद/नगरपाललका यांना अग्ननशम परवाने पण
ु े महानगर प्रदे श ववकास
प्राधिकरणाच्या अग्ननशमन ववभागा मार्गत दे णेबाबत............................................
संदभग :- १) संचालक महाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा यांचे पत्र क्र,७/२०१६/मअसे. दद.११.०५.२०१६
२) या कायागलयाचे पत्र क्र.MFS/१०/२०१२/१५८४ दद.०६.०१२.२०१२
उपरोक्त संदभाांककत कायागलयीन आदे शातील पररच्छे द क्र.३ व ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पुणे

महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरण क्षेत्रातील बांिकामासाठी या पुढे पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरण
अग्ननशमन ववभागा मार्गत ना-हरकत दाखले अदा करण्यात येत आहे .

संदभाांककत पत्र क्र.२ नुसार पुणे व वपंपरी धचंचवड महानगरपाललकांना तयांच्या १० कक.मी परीघ

क्षेत्रात अग्ननशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र अदा करण्याबाबत संचालक महाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा यांनी
अधिकार प्रदान केले होते. सध्या, पुणे ग्िल््यात पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात

असलेल्या निीकच्या नगर पररषदे तील क्षेत्रातील बांिकामांना अग्ननशमन परवाननयासाठी बऱ्याच वेळेस
संचालक महाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा मुंबई यांच्या कायागलयात िावे लागते ववकासकांना मुंबईला िाणे शक्य
होत नाही. तसेच यामध्ये अधिक वेळ खची होत असतो तयामुळे नगरपररषदा / नगरपाललकाना,

अग्ननशमन ना-हरकत दाखले हे पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणाच्या अग्ननशमन ववभागा मार्गत
अदा करण्याबाबत सबंधित नगरपाललका, ववकासक, वास्तुववशारद यांच्याकडून वारं वार ववनंती करण्यात
येत.े

सन २०१६ पासून पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणाचे अग्ननशमन ववभाग अग्स्ततवात

असल्यामुळे व प्राधिकरणाचे मुख्य अग्ननशमन अधिकारी, हे
संचालनालयाचे नामननदे लशत अधिकारी, आहे त.

संचालक महाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा

प्राधिकरण क्षेत्रात अंतभूगत असणाऱ्या नगरपररषदा / नगरपाललकांना कडे स्वतःची अशी स्वतंत्र

अग्ननशमन यंत्रणा नसल्यामुळे तेथील प्रस्ताववत बांिकामांना अग्ननशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र पुणे
महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणा मार्गत अदा करण्याबाबत अधिकार हस्तांतरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव
या संचालनालयाच्या ववचारािीन होता
पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणाच्या अग्ननशमन ववभागाने तयांच्या अधिकार क्षेत्रातील

नगरपररषद / नगरपाललका (सूची क्र. ०१) हद्दीतील अग्ननशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र अग्ननशमन ना-

हरकत दाखले अदा करताना पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरणा मार्गत अग्ननशमन परवाननया समीक
ववकास ननयंत्रण ननयमावली (UDCPR) व राष्ट्रीय बांिकाम सदहंता-२०१६ (NBC-2016) ला अिीन

राहून दे ण्यात याव्यात. प्राधिकरण क्षेत्रातील या नगरपररषद/ नगरपाललका हद्दीतील प्रस्ताववत
बांिकामासाठी अग्ननशमन सेवा शल्
ु क हे “महाराष्ट्र आग प्रनतबंिक व िीव सरु क्षा अधिननयम २००६” च्या
भाग -२ नस
ु ार ्या संचालनालयात िमा करण्यात यावे.

तथावप, या नगरपररषदा/नगरपाललका क्षेत्रातील ननवासी व बबगर ननवासी इमारती जयांची उं ची ४५
मीटर पेक्षा अधिक उं च असलेले प्रस्ताव महाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा मुंबई, यांच्या कडे मान्यतेसाठी
पाठववण्यात यावेत.

सबब, अग्ननशमन ना-हरकत दाखल्यास सस
ु ूत्रता येण्यासाठी व पुणे महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील

नगरपररषदा / नगरपाललका यांच्या एकंदरीत सोयीसाठी मा. संचालक महाराष्ट्र अग्ननशमन सेवा, महाराष्ट्र

आग प्रनतबंिक व िीवसंरंक्षक उपाययोिना अधिननयम, २००६ च्या कलम ४७ (२) अन्वय आपले
अधिकार मख्
ु य अग्ननशमन अधिकारी, पण
ु े महानगर प्रदे श ववकास प्राधिकरण, पण
ु े यांच्या कडे हस्तांतररत
करण्यात येत आहे त.

सदर आदे शाची अंमलबिावणी पढ
ु ील आदे शापयांत तातकाळ करण्याबाबत साबंिीतास आदे श

दे ण्यात येत आहे त.
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८) मख्याग्नधकारी, राजगरुनगर नगर पररषद, पणे
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