
 
राज्यातील महानगरपाललका/नगरपलरषदाांमध्ये 
अग्ननशमन सेवचे े सक्षमीकरण करण्यासाठी 
राबलवण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र अग्ननसुरक्षा अलियानात 
सुधारणा करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
नगर लवकास लविाग  

शासन लनणणय क्रमाांक-अशसे-2019/प्र.क्र.61/नलव-04 
मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
लदनाांक :- 12 माचण 2021. 

वाचा :- 
नगर लवकास लविाग, शासन लनणणय, क्र. अशस-1407/प्र.क्र.211/नलव-20,लद.31 ऑगस्ट,2009. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्रातील ड-वगण महानगरपाललका, नगरपलरषदा तसेच नगरपांचायती याांच्या 
अग्ननशमन सेवतेील तुट िरुन काढण्याकरीता व राज्यातील अग्ननशमन सेवचेे सक्षमीकरण 
करण्याकरीता लवलवध आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या दृष्ट्टीने वाचा येथील लदनाांक 31 
ऑगष्ट्ट,2009च्या शासन लनणणयान्वये "महाराष्ट्र अग्ननसुरक्षा अलियान" राबलवण्याचा लनणणय शासनाने 
घेतला आहे.या अलियानाअांतगणत स्थालनक स्वराज्य सांस्थामध्ये अग्ननशमन कें द्राची उिारणी व 
अग्ननशमन यांत्रणासामुग्रीची खरेदीसाठी अनुदान लवतरीत करण्यात येते. लदनाांक 31 ऑगष्ट्ट,2009 
च्या शासन लनणणयानुसार अननीशमन कें द्राच्या प्रकारानुसार अननीशमन कें द्र बाांधकामासाठी अनुज्ञये 
खचण व अनुज्ञये खचाच्या मयादा लनलित करण्यात आल्या आहेत. सदर अनुज्ञये खचाच्या मयादेत 
सुधारणा करण्याचे तसेच लवत्तीय आकृतीबांधात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या लवचाराधीन 
होती.  

शासन लनणणय :-  
महाराष्ट्र अग्ननसुरक्षा अलियानाअांतगणत अग्ननशमन कें द्र बाांधणी व अग्ननशमन वाहनाच्या खरेदीसाठी 
अनुज्ञये खचाची मयादा पढुीलप्रमाणे सुधारीत करण्यास शासन मांजुरी देण्यात येत आहे. 

अ.क्र. अग्ननशमन कें द्र / अग्ननशमन वाहन अनुज्ञेय खचाची मयादा (रु.कोटीत) 
1 अग्ननशमन कें द्र प्रकार -1 (FS-I) 2.00 
2 अग्ननशमन कें द्र प्रकार -2 (FS-II) 1.50 
3 अग्ननशमन कें द्र प्रकार -3 (FS-III) 1.25 
4 अग्ननशमन कें द्र प्रकार -4 (FS-IV) 1.00 
5 अग्ननशमन वाहन  0.55 

2.   महाराष्ट्र अग्ननसुरक्षा अलियानाअांतगणत शासन लहस्सा व ना.स्था.स्व.सां याांचा लहस्सा याबाबतचा 
लवत्तीय आकृतीबांध पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यास शासन मांजुरी देण्यात येत आहे. 
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अ.क्र. नागरी स्थालनक स्वराज्य 
सांस्था 

शासन अनुदानाची 
टक्केवारी 

नागरी स्थालनक स्वराज्य सांस्थाच्या  
लहश्श्याची टक्केवारी 

1 महानगरपाललका-  ड वगण 70% 30% 
2 नगरपलरषदा       - अ वगण 80% 20% 
3 नगरपलरषदा       - ब वगण 90% 10% 
4 नगरपलरषदा       - क वगण 90% 10% 
5 नगरपांचायत 90% 10% 

3.  सद्यग्स्थतीत ज्या नागरी स्वराज्य सांस्थाकडे अग्स्तत्वात असलेले अग्ननशमन वाहन कालबाह्य 
झालेले आहे, अशा नागरी स्वराज्य सांस्थाांना देखील उपरोक्त पलरच्छेद क्र.1 व 2 प्रमाणे अनुज्ञये 
अनुदानाची सुधारीत मयादा व सुधारीत लवत्तीय आकृतीबांधानुसार अग्ननशमन वाहन अनुज्ञये राहील. 

4. यानुसार राज्यातील नागरी स्थालनक स्वराज्य सांस्थाांनी आपले प्रस्ताव सांचालक, महाराष्ट्र 
अननीशमन सेवा सांचालनालय याांच्याकडे सादर करावते. सांचालक,महाराष्ट्र अननीशमन सेवा 
सांचालनालय याांनी कें द्रीय गृह मांत्रालयाच्या स्थायी अननीशमन सल्लागार कौन्सीलच्या मागणदशणक 
तत्वातील अपेंडीक्स-9-ए नुसार वाहन लनलेखीत करण्याबाबतच्या मागणदशणक सचुना लवचारात 
घेऊन नागरी स्वराज्य सांस्थाकडे सद्यग्स्थतीत अग्स्तत्वात असलेले वाहन लनलेखीत केल े
असल्याबाबतची खातरजमा करुन नवीन अननीशमन वाहन खरेदीचे प्रस्ताव शासनास सादर 
करावते.  

5. वाचा येथील लदनाांक 31 ऑगस्ट,2009 च्या शासन लनणणयातील इतर अटी व शती कायम 
राहतील. 

6. नागरी स्थालनक स्वराज्य सांस्थाांनी उपरोक्त पलरच्छेद क्र.1 व 2 प्रमाणे अनुज्ञये अनुदानाची 
सुधारीत मयादा व सुधारीत लवत्तीय आकृतीबांधानुसार वाचा येथील लदनाांक 31 ऑगस्ट,2009 च्या 
शासन लनणणयानुसार लवहीत कायणपद्धती अनुसरुन प्रस्ताव शासनास सादर करावते.  

7. सदर शासन लनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळावर  
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202103121535226025 असा आहे.  हा आदेश 
लडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांलकत  करुन  काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

    (पाां.जो.जाधव) 
                                                                                          सह सलचव,नगर लवकास लविाग 
प्रत, 
1. मा.मांत्री याांचे खाजगी सलचव, मांत्रालय, मुांबई-32 
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2. मा.राज्यमांत्री (नगरलवकास ) याांचे खाजगी सलचव. 
3. आयुक्त तथा सांचालक, नगरपलरषद प्रशासन सांचालनालय,वरळी, मुांबई-18. 
4. लविागीय आयुक्त, सवण. 
5. लजल्हालधकारी, सवण. 
6.         आयुक्त,सवण महानगरपाललका 
6.         सांचालक, महाराष्ट्र अननीशमन सेवा सांचालनालय. 
6. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मुांबई, 
7. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, नागपूर, 
8. अलधदान व लेखा अलधकारी, मुांबई, 
9. सह सांचालक, लेखा व कोषागारे, सांगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुांबई. 
10. अलधदान व लेखा अलधकारी, मुांबई लनवासी लेखा पलरक्षा अलधकारी, मुांबई. 
11. लजल्हा कोषागार अलधकारी, सवण 
12. लजल्हा प्रशासन अलधकारी, सवण 
13. मुख्यालधकारी, सवण नगरपलरषद/नगरपांचायती  
14. लवत्त लविाग,व्यय-3/ कोषा प्रशासन-5/अथणसां-16/लनयोजन लविाग मांत्रालय,  मुांबई. 
15. कायासन नलव-4 नगरलवकास लविाग, मांत्रालय, मुांबई. 
16. लनवड नस्ती (नलव-04), नगरलवकास लविाग, मांत्रालय, मुांबई. 
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