
 
महाराष्ट्र अग्नि सुरक्षा अभियाि िव्यािे 
भिमाण झालले्या / होणाऱ्या ड-वर्ग 
महािर्रपाभलका,  िर्रपभरषदा तसेच 
िर्रपंचायती मध्ये राबभवण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र शासि 
िर्र भवकास भविार् 

शासि भिणगय क्रमाकं:- संभकणग-2016/प्र.क्र.27/िभव-20 
मंत्रालय, मंुबई- 400 032 

    भदिांक:- 12 ऑर्स्ट, 2016. 
 

 

वाचा:- शासि भिणगय, िर्र भवकास भविार् क्र. अशस-1460/360/प्र.क्र.211/िभव-20, भदिाकं 31.08.2009.   
 
 

शासि भिणगय:- 

 शासि भिणगय, िर्र भवकास भविार् क्र. अशस-1460 / 360 / प्र.क्र.211 / िभव-20,                            

भदिांक 31.08.2009 अन्वये महाराष्ट्रातील ड-वर्ग महािर्रपाभलका,  िर्रपभरषदा तसेच िर्रपचंायती यांच्या 

अग्निशमि सेवतेील तूट िरूि काढण्याकरीता व राज्यातील अग्निशमि सेवचे े सक्षमीकरण करण्याकरीता 

भवभवध आवश्यक उपाययोजिा करण्याच्या दृष्ट्टीिे “महाराष्ट्र अग्नि सुरक्षा अभियाि” राबभवण्याचा भिणगय 

शासिािे घेतला आहे. सदर अभियाि तेव्हा अग्स्तत्वात असलेल्या ड-वर्ग महािर्रपाभलका,  िर्रपभरषदा तसेच 

िर्रपंचायतीमध्ये राबभवण्यात येत आहे. कालांतरािे वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्गिमूीवर िवीि ड-वर्ग 

महािर्रपाभलका ,  िर्रपभरषदा तसेच िर्रपंचायती स्थापि करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा समावशे महाराष्ट्र 

अग्नि सुरक्षा अभियािात िसल्यािे त्यांिा सदर अभियािांतर्गत भिधी मंजूर करणे शक्य होत िाही. याकरीता 

शासिािे खालीलप्रमाणे  भिणगय घेतला आहे:- 

अ) िव्यािे भिमाण झालेल्या/ होणाऱ्या ड-वर्ग महािर्रपाभलका,  िर्रपभरषदा तसचे िर्रपंचायतीमधील 

अग्निशमि सेवचेी तूट िरूि काढण्यासाठी त्यांचा महाराष्ट्र अग्नि सुरक्षा अभियाि योजिेत समावशे 

करण्यात यावा. 

आ) महाराष्ट्र अग्नि सुरक्षा अभियाि योजिेत यापवूी “ड” वर्ग महािर्रपाभलका “अ”, “ब” व “क” वर्ग 

िर्रपभरषद, िर्रपचंायतींिा मंजूर करण्यात आल्याप्रमाणे व संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा 

संचालिालय यांिी भशफारस केल्यािुसार त्यािंा अग्निशमि कें द्र व अग्निशमि वाहि याकरीता शासि 

भहश्श्याची रक्कम मंजूर करण्यात यावी.  

2. सदर शासि भिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आले असूि त्याचा संर्णक संकेताक 201608121647268325 असा आहे. हा भिणगय भडजीटल 

स्वाक्षरीिे साकं्षाभकत करूि काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िांवािे, 

 
 

 

                             ( ज. िा. पाटील ) 
                                  उप सभचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1) मा. भवरोधी  पक्षिेते, दोन्ही  सिार्ृह, महाराष्ट्र भवधािमंडळ, मंुबई 
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2) सवग सन्माििीय भवधािसिा/ भवधािपभरषद व संसद सदस्य 
3) मा. राज्यपाल महोदय यांच ेसभचव 
4) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच ेप्रधाि सभचव 
5) सवग मा. मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजर्ी सभचव 
6) मा. राज्य भिवडणकू आयोर् यांचे कायालय 
7) मा. मुख्य सभचव याचंे वभरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक 
8) मा. लोकआयकु्त व उपलोकआयुक्त यांच ेकायालय 
9) मुख्यमंत्री महोदय याचंे जिसपंकग  अभधकारी 

10) राज्यातील सवग महािर्रपाभलकांचे आयकु्त 
11) आयुक्त तथा संचालक, िर्रपभरषद प्रशासि सचंालिालय, वरळी, मंुबई. 
12) संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सचंालिालय,सातंाकु्रझ (पवूग), मंुबई. 
13) मुख्याभधकारी (सवग), िर्रपभरषदा / िर्रपंचायती 
14) िर्र भवकास भविार्ातील सवग कायासिे  
15) भिवडिस्ती. 
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