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वाचा:- 1) कें द्र शासिाच्या गहृ मांत्रालयाच ेपत्र क्र. VI-14022/I/2002-DGCD(F), वििाांक 16.04.2003 
 2) कें द्र शासिाच्या गृह मांत्रालयाचे पत्र क्र. VI-14022/I/SFAC-33/2003-DGCD(F),  
      वििाांक 19.05.2003    

 

 

प्रस्ताविा:-  
महाराष्ट्र आग प्रवतबांधक व जीवसांरक्षक उपाययोजिा अवधवियम, 2006 वििाांक 06.12.2008 पासिू 

िागरी स्वराज्य सांस्था व ववशेष वियोजि प्रावधकरर् क्षेत्रात लागू झाला आहे. त्याम ळे महाराष्ट्र अग्निशमि 
सेवा सांचालिालय अग्स्तत्वात आले आहे. अग्निशमि अवधकाऱयाांचा सांवगण तयार करण्याचा प्रश्न शासिाच्या 
ववचाराधीि आहे. त्याम ळे राज्यातील अग्निशमि सेवतेील अवधकाऱयाांिा शोल्डर बचॅबाबतही भववष्ट्यात 
एकस वत्रपर्ा आर्रे् शक्य होईल. कें द्रीय गृह मांत्रालयाच्या स्थायी अग्निशमि सल्लागार सवमतीच्या मागणिशणक 
तत्वामध्ये विलेल्या “पवरवशष्ट्ट-20-बी” मध्ये ध्वजाचा िमिूा व  “पवरवशष्ट्ट-20-ए” मध्ये फायर सर्व्हहस एम्ब्लेम 
विलेला आहे. कें द्रीय गृह मांत्रालयािे त्याांचे वि.19.05.2003 च्या पत्रान्चये स्थायी अग्निशमि सल्लागार 
सवमतीिे विवित केलेल्या अग्निशमि ध्वजामध्ये  स्थाविक गरजिे सार आवश्यक तो बिल करूि सिर ध्वज 
ग्स्वकारण्याचे कळववलेले आहे. गोवा अग्निशमि सेवा, राष्ट्रीय अग्निशमि सेवा महाववद्यालय, िागपरू, म ांबई 
अग्निशमि िल तसेच केरळ, तावमळिाडू, ओवरसा, जम्बम -काग्श्मर या सारख्या राज्यातही अग्निशमि 
सेवकेरीता ध्वज मांजूर करण्यात आला आहे. त्या धतीवर महाराष्ट्र अग्निशमि सेवचे्या ध्वजास मान्यता 
िेण्याचा प्रस्ताव शासिाच्या ववचाराधीि होता. 
 

शासि विर्णय :-  
 उपरोक्त पार्श्णभमूीवर महाराष्ट्र अग्निशमि सेवकेरीता ध्वज मांजूर करण्यात येत आहे. सिर ध्वज 
खािीच्या कापडाचा असेल. त्याचे आकारमाि (लाांबी/रूां िी), रांग व त्यामध्ये समावशे केलेल्या इतर बाबी 
खालीलप्रमारे् असतील:-  
 

1) ध्वजाचे आकारमाि 
(लाांबी/रूां िी) 

:- ध्वजाचे आकारमाि (लाांबी व रूां िी) :  
6 फूट X 4 फूट 

2) ध्वजाचा रांग :- ध्वजाचा पार्श्णबाजूचा रांग : 
ध्वजाच्या वरील बाजूचा रांग ऑक्सफडण विळा 
ध्वजाच्या खालील बाजूचा रांग पोस्ट ऑवफस लाल. 
ध्वजाच्या लोगो व राजम द्रा याांचा रांग :  
ध्वजाच्या लोगो व राजम द्रा याांचा रांग सोिेरी असेल. 

3) इतर बाबींच ेआकारमाि  :- लोगोचे बाहेरील वत णळ :  
 लोगोचे बाहेरील वत णळ : 1.33 फूट हयासाचे. 
लोगोचे आतील वत णळ : 0.10 फूट हयासाच.े 
राजम दे्रसह लोगोच ेआकारमाि : 2.60 फूट असेल. 

4) राजम दे्रसह लोगोच ेस्थाि :- राजम दे्रसह लोगो ध्वजाच्या मध्यवती भागी असेल. 
 
 



शासि विर्णय क्रमाांकः अशसां-2016 / प्र.क्र.256/िवव-20 
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2. सध्या हा ध्वज महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सांचालिालय तसचे महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा 
अकािमीसाठी, महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सांचालिालयामाफण त राबववण्यात येर्ाऱया राज्यस्तरीय 
अग्निशमिाबाबत जिजागतृीचे ववववध कायणक्रमामध्ये, तसेच अग्निशमि सेवा सप्ताहविवमत्त राज्यातील 
अग्निशमि सेवाांच ेसांय क्त सांचालिाच्या वळेी या ध्वजाचा वापर करण्यात यावा.  
 

3. राज्यात सध्या राज्यस्तरीय अग्निशमि सेवा िाहीत. अग्निशमि सेवा प रववण्याच े काम िागरी 
स्थाविक स्वराज्य सांस्था व ववशेष वियोजि प्रावधकररे् याांच्यामाफण त केले जाते.  राज्य स्तरीय अग्निशमि सेवा 
प्रस्थावपत झाल्यािांतर तसेच अग्निशमि सेवा अवधकाऱयाांचा सांवगण विमार् झाल्यािांतर राज्यातील अग्निशमि 
सेवा प रववर्ाऱया अन्य प्रावधकरर्ाांिा सिर ध्वज वापररे् बांधिकारक करण्याबाबत स्वतांत्रवरत्या आिेश 
विगणवमत करण्यात येतील. 
 

4. सिर शासि विर्णय सामान्य प्रशासि ववभागाच्या सहमतीिे विगणवमत करण्यात येत आहे.   
 

5. सिर शासि विर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपल्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा सांगर्क सांकेताक 201704051729372425 असा आहे. हा विर्णय वडजीटल 
स्वाक्षरीिे साांक्षावकत करूि काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशाि सार व िाांवािे, 
 
 
 

 
                          ( ज. िा. पाटील ) 
                              सह सवचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1) मा. ववरोधी  पक्षिेते, िोन्ही  सभागृह, महाराष्ट्र ववधािमांडळ, म ांबई 
2) सवण सन्माििीय ववधािसभा/ ववधािपवरषि व सांसि सिस्य 
3) मा. राज्यपाल महोिय याांच ेसवचव 
4) मा.म ख्यमांत्री महोिय याांच ेप्रधाि सवचव 
5) सवण मा. मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव 
6) मा. राज्य विवडर्कू आयोग याांचे कायालय 
7) मा. म ख्य सवचव याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक 
8) मा. लोकआय क्त व उपलोकआय क्त याांच ेकायालय 
9) म ख्यमांत्री महोिय याांचे जिसांपकण  अवधकारी 

10) सवण ववभागीय आय क्त  
11) सवण वजल्हावधकारी 
12) राज्यातील सवण महािगरपावलकाांचे आय क्त 
13) आय क्त तथा सांचालक, िगरपवरषि प्रशासि सांचालिालय, वरळी, म ांबई 
14) सांचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेवा सांचालिालय, साांताक्र झ (पवूण), म ांबई 
15) उप सवचव, सामान्य प्रशासि ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
16) विवडिस्ती (िवव-20). 
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