
महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सचंालिालय, 
राज्य अग्निशमि नियंत्रण कक्ष, 
महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा अकादमी व 
निल्हा मुख्यालय यांच्या आस्थापिेवर  
िव्यािे 131 पदे निमाण करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासि 
िगर नवकास नवभाग 

शासि निणणय क्र. एमसीओ-2020/प्र.क्र.140/िनव-14, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत (4 था मिला), 

हुतात्मा रािगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंुबई 400 032. 

नदिांक : 26 माचण, 2021.  
 

वाचा :-   1. िगर नवकास नवभाग, शासि निणणय क्र.एफएफएस-162003/753/प्र.क्र.86/2003/िनव-6,     
                   नद.20.10.2003 
    2. िगर नवकास नवभाग, शासि निणणय क्र.एफएफएस-162003/357/प्र.क्र.39/2003/िनव-6,    
                   नद.04.12.2003 
     3. िगर नवकास नवभाग, शासि निणणय क्र.अशसे-2009/305/प्र.क्र.48/09/िनव-20,   
                   नद.13.03.2009 
   4. िगर नवकास नवभाग, शासि निणणय क्र.अशसे-1410/118/प्र.क्र.23/2010/िनव-20,   
                   नद.02.08.2010 
    5.  उच्च स्तरीय सनचव सनमतीच्या नद.24.06.2014 च्या बठैकीचे कायणवृत्त. 

 

प्रस्ताविा: -  
 संदभण क्र.1 अन्वये महाराष्ट्र अग्निशमि सल्लागार कायालय व राज्य अग्निशमि प्रनशक्षण कें द्र यांच्या 

आस्थापिेवर 4 स्थायी व 14 अस्थायी पदांचा आकृतीबधं नवहीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.  तसचे, 

संदभण क्र. 2 अन्वये अग्निशमि सल्लागार यांच्या आस्थापिेवर सचंालक, अग्निशमि सेवा, वगण-1 हे पद निमाण 

करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तद्िंतर, संदभण क्र.5 येथील उच्च स्तरीय सनचव सनमतीच्या बठैकीिुसार 

यापवूी मंिूर पदासंह 131 पदाच्या निर्ममतीस उच्च स्तरीय सनचव सनमतीिे मान्यता नदली होती. सदर मान्यतेच्या 

अिुषंगािे नवत्त नवभागाच्या मान्यतेिुसार यापवूी मंिूर पदाचं्या वतेिश्रणेी, िव्यािे मंिूर पदे व त्यांच्या वतेिश्रेणी या 

सह महाराष्ट्र अग्निशमि सवेा सचंालिालयाचा सधुानरत आकृतीबधं नवहीत करण्याची बाब शासिाच्या  नवचाराधीि 

होती.  

 अग्निशमि सेवा सचंालिालयाच्या कामाचे स्वरुप व िबाबदारीची व्याप्ती नवचारात घेता, राज्याच े

अग्निशमि नवषयक धोरण, महाराष्ट्र आग प्रनतबधंक व िीव संरक्षक उपाययोििा अनधनियम, 2006 मधील 

तरतूदींच्या अिुषंगािे  राज्यातील िागरी स्थानिक संस्थाच्या अनधिस्त अग्निशमि सेव ेसंदभातील सवकंष नियंत्रणा 
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संदभात एकवाक्यता राहण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सचंालिालय सक्षम करणे आवश्यक आहे. राज्यात 

होणाऱ्या नवनवध अपघात, आगीच्या घटिा, िैसर्मगक आपत्ती अशा प्रसंगी दोि नवनवध स्थानिक प्रानधकरणाच्यात 

समन्वय साधण्याची व त्यासाठी योििा निनितीची आवश्यकता या सवांचा नवचार करता उच्च स्तरीय सनचव 

सनमतीिे नदलेल्या मंिूरीिुसार यापवूी मंिूर एकुण 19 पदे व िव्यािे मंिूर 112 पदे अशा एकुण 131 पदांच्या 

सुधानरत आकृतीबधं व त्यांच्या वतेिश्रेणी अिुषंगािे पद निर्ममतीसंदभात नवत्त नवभागाच्या मान्यतेिुसार खालीलप्रमाणे 

निणणय घेण्यात येत आहे.     
 

शासि निणणय:- 
 

 उपरोक्त अिुषंगािे उच्च स्तरीय सनचव सनमतीिे नदलेल्या मंिूरीिुसार यापवूी मंिूर एकुण 19 पदे व 

िव्यािे मंिूर 112 पदे अशा एकुण 131 पदांच्या सुधानरत आकृतीबधं व त्यांच्या वतेिश्रेणी अिुषंगािे पद 

निर्ममतीसंदभात नवत्त नवभागाच्या मान्यतेिुसार खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे:- 

(अ) महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सचंालिालय व महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा अकादमी (प्रनशक्षण कें द्र) यांच्यासाठी 

यापवूी मंिूर 5 स्थायी व 14 अस्थायी कायणरत पदे नवत्त नवभागािे मंिूरी नदलेल्या वतेिश्रणेीिुसार  

नववरणपत्र-अ मध्ये िमुद करण्यात येत आहेत. 

(ब) सुधारीत आकृतीबधंातील महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा संचालिालय, राज्य अग्निशमि नियंत्रण कक्ष, 
महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा अकादमी व निल्हा मुख्यालय यांच्या आस्थापिेवरील पदाचंे स्तर निहाय पदांच े
नववरण/ तपशील सोबतच्या नववरणपत्र - ब, क, ड व इ िुसार असेल. 

(क) सदर आकृतीबधंातील पदांच ेसेवा प्रवशे नियम नवहीत करणे/ सुधारीत करण्याबाबत संचालक, अग्निशमि 
सेवा संचालिालय यांिी प्रस्तानवत केलेले व आयकु्त तथा संचालक, िगरपनरषद प्रशासि संचालिालय 
यांिी तपासूि आवश्यक सधुारणेसह मंिूरीस्तव शासिाकडे सादर केलेले सेवा प्रवशे नियम नवहीत 
करण्याची कायणवाही  करण्यात येत आहे. सदर मान्यतेअतंी अंनतम होणारे सेवा प्रवशे नियम सदर शासि 
निणणयान्वये मंिूर आकृतीबधंास लागू राहतील. 

(ड) सदर आकृतीबधंातील पदे अत्यावश्यक अग्निशमि सवेतेील असल्यािे सदर पदाचंे सेवा प्रवशे नियम 
प्रत्यक्षात मंिूर होऊि त्यािुसार संवगातील पद भरती होईपयंत सदर पदे नरक्त राहणे उनचत िाही. सबब 
सेवा प्रवशे नियम नवहीत होऊि सदर पद भरतीची कायणवाही पणूण होईपयंत सदर पदावर सेवा प्रवशे 
नियमात प्रस्तानवत केलेल्या अहणता व निकषांशी समकक्षता असणारे शासिाची महामंडळे, िागरी स्थानिक 
संस्था इ. मधील अनधकारी / कमणचारी याचंी नवनहत पध्दतीिे प्रनतनियकु्तीिे नियुक्ती सक्षम प्रानधकारी यांच्या 
मान्यतेिे करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. 
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2. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सचंालिालय  यांच ेप्रस्तावािुसार आकृतीबधंातील सदर पदाचंा वतेि 
व अिुषंनगक खचण महाराष्ट्र आग प्रनतबधंक व िीव संरक्षक उपाययोििा अनधनियम, 2006 मधील कलम 25 मधील 
तरतदूींिुसार गठीत अग्निसरुक्षा निधीमधुि भागनवण्यास यावा. 

 

3. सदर शासि निणणय नवत्त नवभागाच्या अ.िौ.संदभण क्र.367/आपकु, नद.19.01.2021 अन्वये नमळालेल्या 
मान्यतेिुसार निगणनमत करण्यात येत आहे.  
 

4. सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा सकेंताक 202103261142011825 असा आहे. हा आदेश नडिीटल स्वाक्षरीिे 
साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे,  
 

                   ( सनचि द. सहस्त्रबधु्दे ) 
                    शासिाच ेअवर सनचव 

प्रत: -  
1. मा.राज्यपालाचंे पनरवार प्रबधंक, रािभवि, मंुबई.  
2. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच ेप्रधाि सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.उप मुख्यमंत्री(नवत्त) यांच ेखािगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा.मंत्री(िनव) यांच ेखािगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा.राज्यमंत्री, िगर नवकास नवभाग/ नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा.मुख्य सनचव यांच ेसह सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
7. अपर मुख्य सनचव, महसूल व वि नवभाग/ सामान्य प्रशासि नवभाग/ नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
8. प्रधाि सनचव (िनव-1), िगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
9. प्रधाि सनचव (िनव-2), िगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सचंालिालय, नवद्यािगरी, सांताकु्रझ, मंुबई. 
11. आयुक्त तथा संचालक, िगरपनरषद प्रशासि सचंालिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
12. नवभागीय आयुक्त तथा प्रादेनशक संचालक (सवण) 
13. निल्हानधकारी (सवण) 
14. महािगरपानलका आयुक्त (सवण) 
15. सह / उप सनचव, िगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
16. प्रादेनशक उप संचालक, िगरपनरषद प्रशासि नवभाग (सवण) 
17. निल्हा प्रशासि अनधकारी (सवण) 
18. मुख्यानधकारी (सवण िगरपनरषदा/ िगरपचंायती) 
19. निवडिस्ती (िनव-14). 

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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 वििरणपत्र-अ 

महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा संचालिालय काययरत मंजरू पदे 

अ
. 

क्र. 

स्तर पदिांम िेति 
स्तर 

7 िा िेति 
आयोगािसुार 
िेतिशे्रणी 

मंजरू पदे 

1 महाराष्ट्र 
अग्निशमि 
सेिा 
संचालिालय 

संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि 
सेवा 

एस-25 78800-209200 1 

2 वररष्ट्ठ रलरिक एस-08 25500-81100 1 

3 रलरिक-टंकलेखक एस-06 19900-63200 1 

4 वाहिचालक (बाह्यस्त्रोतािे) एस-06 19900-63200 1 

5 रशिाई (बाह्यस्त्रोतािे) एस-01 15000-47600 1 

  एकूण       5 

1 महाराष्ट्र 
अग्निशमि 
सेिा 
अकादमी 

वररष्ट्ठ-प्ररशक्षक एस-16 44900-142400 1 

2 अरिक्षक एस-14 38600-122800 1 

3 लेखािाल एस-14 38600-122800 1 

4 लघलेुखक एस-14 38600-12800 1 

5 करिष्ट्ठ प्ररशक्षक एस-08 25500-81100 1 

6 अग्निशमि प्रणेता एस-08 25500-81100 1 

7 चालक यंरचालक एस-08 25500-81100 1 

8 अग्निशामक एस-06 19900-63200 4 

9 रशिाई (बाह्यस्त्रोतािे) एस-01 15000-47600 1 

10 रखवालदार (बाह्यस्त्रोतािे) एस-01 15000-47600 1 

11 सफाई कामगार (बाह्यस्त्रोतािे) एस-01 15000-47600 1 

  एकूण       14 
 
 
 

              ( सनचि द. सहस्त्रबधु्दे ) 
                    शासिाच ेअवर सनचव 
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वििरणपत्र-ब 

महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा संचालिालय िव्यािे मंजरू पदे 

अ. 
क्र. 

स्तर पदिांम िेति स्तर 7 िा िेति 
आयोगािसुार िेतिशे्रणी 

प्रस्तावित 
पदे 

1 महाराष्ट्र 
अग्निशमि 
सेिा 
संचालिालय 

सहाय्यक संचालक एस-20 56100-177500 2 

2 लेखािाल एस-14 38600-122800 1 

3 अग्निशामक-रवमोचक एस-06 19900-63200 1 

  एकूण       4 

 
  

 
 

 
  

वििरणपत्र-क 
राज्य अग्निशमि सेिा वियंत्रण कक्ष िव्यािे मंजरू पदे 

अ. 
क्र. 

स्तर पदिांम िेति स्तर 7 िा िेति 
आयोगािसुार िेतिशे्रणी 

प्रस्तावित 
पदे 

1 
राज्य 

अग्निशमि 
सेिा वियंत्रण 

कक्ष 

सहाय्यक रवभागीय अग्निशमि 
अरिकारी 

एस-17 47600-151100 4 

2 अग्निशमि कें द्र अरिकारी एस-16 44900-142400 4 

3 
सहाय्यक अग्निशमि कें द्र 
अरिकारी 

एस-15 41800-132300 4 

4 अग्निशामक-रवमोचक एस-06 19900-63200 4 
  एकूण       16 

 
 
 
                      ( सनचि द. सहस्त्रबधु्दे )     
                                                                                                                                शासिाच ेअवर सनचव 
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वििरणपत्र-ड 

 महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा अकादमी िव्यािे मंजरू पदे 
अ. 
क्र. 

स्तर पदिांम िेति 
स्तर 

7 िा िेति 
आयोगािसुार िेतिशे्रणी 

प्रस्तावित 
पदे 

1 महाराष्ट्र 
अग्निशमि 
सेिा 
अकादमी 

सहाय्यक समादेशक अरिकारी एस-20 56100-177500 1 
2 वररष्ट्ठ प्ररशक्षक/ कें द्र अरिकारी एस-16 44900-142400 2 

3 गं्रथिाल एस-10 29200-92300 1 

4 
उि अग्निशमि अरिकारी/    
करिष्ट्ठ प्ररशक्षक 

एस-08 25500-81100 4 

5 प्रयोगशाळा सहाय्यक एस-08 25500-81100 1 
6 वररष्ट्ठ रलरिक एस-08 25500-81100 1 
7 प्रमखु अग्निशामक रवमोचक एस-08 25500-81100 1 
8 चालक-यंरचालक एस-08 25500-81100 1 
9 वसतीगहृ भांडारिाल एस-06 19900-63200 1 
10 रलरिक-टंकलेखक एस-06 19900-63200 1 
11 अग्निशामक-रवमोचक एस-06 19900-63200 6 
  एकूण       20 

      

      
वििरणपत्र-इ 

वजल्हा मखु्यालय िव्यािे मंजरू पदे 
अ. 
क्र. 

स्तर पदिांम िेति 
स्तर 

7 िा िेति 
आयोगािसुार िेतिशे्रणी 

प्रस्तावित 
पदे 

1 वजल्हा 
मखु्यालय 

सहाय्यक संचालक एस-20 56100-177500 36 

2 अग्निशमि कें द्र अरिकारी एस-16 44900-142400 36 

  एकूण       72 
 

 
(सवचि द.सहस्त्रबधु्दे) 
शासिाचे अिर सवचि 
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