
अग्निशमि विषयक प्रवशक्षण देण्यासाठी प्रादेवशक 
अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्ाांिा मान्यता देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासि 
िगर विकास विभाग 

शासि विणणय क्रमाांक:- अशसे 2016/प्र.क्र.333 /िवि-20 
मांत्रालय, म ांबई - 400 032. 

    वदिाांक : 01 ऑक्टोबर, 2016. 
 

िाचा :- 1) शासि विणणय िगर विकास विभाग क्र. मअस-े2008/प्रवशक्षण/िवि-24,  
वद. 05.02.2008. 

 2) शासि विणणय िगर विकास विभाग क्र. एफएफएस  162003/707/प्र.क्र.78/2003/ 
      िवि- 6,  वद. 24.06.2004 
3) शासि विणणय िगर विकास विभाग क्र. एफएफएस 1086/2525/सीआर-354/िवि-30,  

वद. 05.02.2008 
4) सांचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा सांचालिालय, म ांबई याांचे पत्र क्र. मअस/े3-फ/ 

2016/1072, वद.14.07.2016 
  

प्रस्ताििा :- 
राज्य अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्ात महािगरपावलका, िगरपवरषदा, शासकीय उपक्रमे, खाजगी कां पन्या 

याांच्या अग्निशमि सेितेील कविष्ट्ठ कमणचाऱयाांसाठी अग्निशमि विषयक प्रवशक्षण पाठ्यक्रम आयोवजत केले 
जातात. अग्निशमि सेिसेाठी प्रवशवक्षत उमेदिार उपलब्ध व्हािते, यासाठी वकमाि एस.एस.सी. उत्तीणण ि 
अन्य शावररीक पात्रता धारण करणाऱया खाजगी उमेदिाराांसाठी सहा मवहिे कालािधीचे वििासी अग्निशामक 
प्रवशक्षण पाठ्यक्रम आयोवजत केले जातात. या पाठ्यक्रम प्रिशेासाठी खाजगी उमेदिाराांची मोठ्या प्रमाणािर 
मागणी आहे. तथावप, हे पाठ्यक्रम आयोवजत करण्यासाठी आिश्यक तेिढ्या स विधा उपलब्ध िसल्यािे 
एकािळेी अवधक पाठ्यक्रम स रू करणे शक्य िाही. राज्यातील  जितेला आग प्रवतबांधक ि जीिसांरक्षक 
अग्निशमि सेिा देण्याची जबाबदारी प्राम ख्यािे महािगरपावलका/ िगरपवरषद / िगर पांचायती तसेच विशेष 
वियोजि प्रावधकरणाांची आहे. याबाबत महाराष्ट्र आग प्रवतबांधक ि जीिसांरक्षक उपाययोजिा अवधवियम, 
2006 आवण वियम, 2009 स्थाविक प्रावधकरणे आवण वियोजि प्रावधकरणे याांच्या क्षेत्राांमध्ये लागू झाला आहे. 
शासि विणणय, िगर विकास विभाग वदिाांक 31.08.2009 अन्िये “ड” िगण महािगरपावलका/ िगरपवरषदा/ 
िगर पांचायतींकडे अग्निशमि सेिा प्रस्थावपत करण्यासाठी तसचे अग्निशमि सेिाांच े सक्षमीकरण 
करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱया महाराष्ट्र अग्निस रक्षा अवभयािाम ळे राज्यात िव्यािे विमाण होणाऱया 
अग्निशमि कें द्ाांसाठी अग्निशामकाांची मोठ्या प्रमाणािर मागणी असल्याम ळे अग्निशमि प्रवशक्षणाची मागणी 
िाढत आहे.  सद्य: ग्स्थतीत राज्य अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्ामध्ये प्रवशक्षणाची ही िाढती मागणी पणूण करणे 
शक्य िाही. तसचे शासि विणणय, िगर विकास विभाग, वदिाांक 24.06.2004 ि सार राज्यातील 
महािगरपावलका/ िगरपवरषदा / िगरपांचायती, शासकीय उपक्रमे, वियोजि प्रावधकरणे, इत्यादींच्या 
अग्निशमि सेितेील अग्निशामक या पदािरील ििीि विय क्तीसाठी वकमाि 10 िी उत्तीणण आवण राज्य 
अग्निशमि प्रवशक्षण सेितेील अग्निशामक प्रवशक्षण पाठ्यक्रम पणूण केलेल्या प्रवशक्षणार्थ्यांिा सामािूि 
घ्याियाच ेआहे. त्याम ळे प्रवशवक्षत उमेदिार उपलब्ध होण्यासाठी अवधक उमेदिाराांिा अग्निशमि प्रवशक्षण 
देणे गरजचेे आहे. शासि विणणय, िगर विकास विभाग, वदिाांक 05.02.2008 अन्िये प्रादेवशक स्तरािर प णे 
महािगरपावलका आवण िावशक महािगरपावलका याांच्या अग्निशमि कें द्ात राज्य अग्निशमि प्रवशक्षण 
कें द्ाचे अग्निशामक प्रवशक्षण पाठ्यक्रम प्रायोवगक तत्िािर स रू करण्यास शासिािे मांजूरी वदलेली आहे. 
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राज्यातील महािगरपावलका/ विशेष वियोजि प्रावधकरणाांच्या अग्निशमि कें द्ामध्ये अग्निशमि 
विषयक पाठ्यक्रम आयोवजत करण्यासाठी या अग्निशमि सेिाांिा प्रादेवशक अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्ाचा दजा 
देिूि त्याांिा राज्य अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्, म ांबईचे प्रादेवशक अग्निशमि प्रवशक्षण कें द् म्हणिू मान्यता 
देण्याची करण्याची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती. 

शासि विणणय :-  
राज्यात राबविण्यात येणारे महाराष्ट्र अग्निस रक्षा अवभयाि, आगीच्या घडणाऱया घटिा, त्याकरीता 

लागणारे आिश्यक प्रवशवक्षत मि ष्ट्यबळ, महािगरपावलका/ विशेष वियोजि प्रावधकरणाांच्या अग्निशमि 
कें द्ामध्ये अग्निशमि विषयक पाठ्यक्रम आयोवजत करण्यासाठी सांबांधीताांिी दशणविलेली सहमती लक्षात घेता 
खालील महािगरपावलका/ विशेष वियोजि प्रावधकरणाांच्या अग्निशमि कें द्ाांमध्ये अग्निशमि विषयक 
पाठ्यक्रम आयोवजत करण्यासाठी या अग्निशमि सेिाांिा प्रादेवशक अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्ाचा दजा देिूि 
त्याांिा राज्य अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्, म ांबईच ेप्रादेवशक अग्निशमि प्रवशक्षण कें द् म्हणिू मान्यता देण्यात येत 
आहे:-  

 1. बहृन्म ांबई महािगरपावलकेचे म ांबई अग्निशमि दल. 
 2. प णे महािगरपावलका अग्निशमि सेिा. 
 3. िागपरू महािगरपावलका अग्निशमि सेिा. 
 4. ठाणे महािगरपावलका अग्निशमि सेिा. 
 5. िावशक महािगरपावलका अग्निशमि सेिा. 
 6. ििी म ांबई महािगरपावलका अग्निशमि सेिा. 
 7. महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामांडळ अग्निशमि सेिा. 
 8. शहर ि औद्योवगक विकास महामांडळ (महाराष्ट्र) मयावदत-वसडको अग्निशमि सेिा. 

2.  प्रादेवशक अग्निशमि प्रवशक्षण कें द्ाांसाठी खालीलप्रमाणे अटी ि शती असतील:- 
1) प्रवशक्षणार्थ्यांची वििड, त्याांचे म ल्याांकि, ग णित्ता, मावसक परीक्षा, अांवतम लेखी परीक्षा 

तसेच प्रकॅ्टीकल परीक्षा यािर सांपणूण वियांत्रण सांचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा 
सांचालिालय याांच ेराहील. 

2) पाठ्यक्रमाांचा अभ्यासक्रम, मावसक ि अांवतम लेखी परीक्षेची प्रश्नपवत्रका, विविध परीक्षाांसाठी 
परीक्षक महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा सांचालिालयामाफण त देण्यात येईल. 

3) प्रवशक्षणार्थ्यांची वििासाची सोय प्रादेवशक प्रवशक्षण कें द्ाांिी करािी. यासाठी सांचालक, 
महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा याांच्याकडूि प्राप्त विदेशाप्रमाणे वििासी भाडे/ सेिा श ल्क 
प्रादेवशक प्रवशक्षण कें द्ाांकडे अदा करण्यात येईल. 

4) प्रवशक्षणार्थ्यांचे प्रवशक्षण श ल्क सांचालक, महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा याांचकेडे जमा 
करण्यात येईल. 

5) प्रवक्षणार्थ्यांसाठी मेसची व्यिस्था प्रादेवशक प्रवशक्षण कें द्ाांिी करािी ि याबाबत येणारा 
प्रत्यक्ष खचण प्रवशक्षणार्थ्यांकडूि िसूल कराियाचा आहे. 

6) प्रादेवशक प्रवशक्षण कें द्ातील अग्निशमि अवधकाऱयाांिी स्ित:च े कामकाज साांभाळूि 
प्रवशक्षणाचे कामकाज कराियाचे आहे. 
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7) प्रवशक्षणासाठी इतर सेितेील विष्ट्णात अवधकाऱयाांिा विमांवत्रत केल्यास सांबांधीत 
अवधकाऱयाांिा महाराष्ट्र अग्निशमि सेिा सांचालिालयाकडूि विवित केलेले मािधि  अदा 
करण्यात येईल. 

3.  सदर शासि विणणय महाराष्ट्र आग प्रवतबांधक ि जीि सांरक्षक उपाययोजिा अवधवियम, 
2006 च्या कलम 30 अन्िये राज्य शासिास वदलेल्या अवधकाराचा िापर करूि विगणवमत करण्यात येत आहे.  
4.  सदर शासि विणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांगणक सांकेताक  201610011744437925 असा आहे.  हा आदेश 
वडजीटल स्िाक्षरीिे साांक्षावकत करूि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशाि सार ि िािािे, 

 

 

 

      (ज.िा पाटील)  
             उप सवचि, महाराष्ट्र शासि 
 
प्रवत, 

1) मा. म ख्यमांत्री याांच ेप्रधाि सवचि, मांत्रालय, म ांबई 
2) मा. राज्यमांत्री (िगर विकास) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई 
3) प्रधाि सवचि, वित्त विभाग, मांत्रालय, म ांबई 
4) प्रधाि सवचि, वियोजि विभाग, मांत्रालय, म ांबई 
5) प्रधाि सवचि (िवि-1), िगर विकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई 
6) सवचि (िवि-2), िगर विकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई 
7) आय क्त, महािगरपावलका (बहृन्म ांबई, प णे, िागपरू, ठाणे, िावशक, ििी-म ांबई ) 
8) व्यिस्थापकीय सांचालक, वसडको, बलेापरू, ििी-म ांबई. 
9) म ख्य अग्निशमि अवधकारी ि अग्निशमि सल्लागार,  एमआयडीसी, अांधेरी, म ांबई. 

10) सांचालक, अग्निशमि सेिा सांचालिालय, साांताक्र झ (प िण), म ांबई  
11) अिर सवचि/कक्ष अवधकारी (िवि-21/22/23/25/26/28), िगर विकास 

विभाग,मांत्रालय, म ांबई 
12) वििडिस्ती, (िवि-20), िगर विकास विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 
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