
पपरी चचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव िवभाग 

मा. शासक यांजकडील मा.िवधी सिमती िवषयांबाबतच ेिनणय 

 

मा. शासक ठराव मांक- ०८       िवषय मांक - ०८ 
दनांक – ०२/०८/२०२२        िवभाग- अि शामक 

िवषय .०८ 
दनांक -

०२/०८/२०२२ 
 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प  . अि /०४/कािव/३४३/२०२२, दनांक १८/०७/२०२२ 

अ वये फायर ि िमयम चाजस ऐवजी अि शमन सेवा शु क अ – माणे शु क आकरणी करणेकामी 

मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांजकडील मा यता घेणेकामी िशफारस 
करणेबाबत. 

ठराव .०८ 
दनांक -

०२/०८/२०२२ 

पपरी चचवड महानगरपािलका तरावर आकारणी कर यात येत असले या फायर ि िमयम चाजस, 

अि शमन सेवा फ  व वा षक फ  यां या सुधा रत दरानुसार आकारणी करणेक रता मा. आयु , पपरी 

चचवड महानगरपािलका यांचेकडील द. २६.१०.२०२१ रोजीचा आदेश िनगत कर यात आलेला आहे. 

तसेच मा. िवधी सिमती, पपरी चचवड महानगरपािलका यांनी ठराव . ०९ द. २०.१२.२०२१ व 

मा. महापािलका ठराव . ७६५ द. २०.०१.२०२२ अ वये ठराव पा रत केला होता. याबाबत मा. 
सभापती, महारा  िवधानप रषद, मुंबई यां या अ य तेखाली द. २२/०२/२०२२ रोजी बैठक संप  

झाली. तसेच मराठी बांधकाम ावसाियक असोिसएशन, नारेडको, े डाई या सं थांनी सदर शु क कमी 

कर याची मागणी केली होती. िविवध सं था, संघटना तसेच बांधकाम ावसाियक यांनी वेळोवेळी 

सदरचे दर परवडत नसून यामुळे बांधकाम ावसाियक अडचणीत आलेबाबत त ारी / िनवेदने केली 
होती. यामुळे महारा  आग ितबंधक व जीवर क उपाययोजना अिधिनयम, २००६ मधील 

तरतूदीनुसार कायवाही क न कलम ११ (१), (२), (३) म ये नमुद अि शमन ना हरकत दाखला 

देणेकामी अि शमन सेवा शु काचे यापुव चे चिलत दरांम ये सुधारणाक न इमारत बांधकामाना 
"अि शमन ना हरकत दाखला शु क -अ" मधील सुधारीत दरांचा त ा " प रिश  अ " नूसार न ाने 
आकरणी करावयाचे दर हे शासन मा यते या अधीन रा न लागू करणेत यावेत. तसेच अि शमन सेवा 

शु काचे िनि त केले या दरांम ये भिव यात पुढे शासनत मानता ा  होताना बदल झा यास, जादा 

झालेली र म संबंिधत िवकसकास याच अथवा अ य बांधकाम अि शमन ना हरकत दाखला करणी 
भरावया या रकमेम ये समायोिजत करणेत येईल. तसेच शु कात वाढ झा यास सदरचे शु क 
संबंिधताकडून िनयमानूसार ाजासह वसूली अनु ेय राहील या बाबत लेखी हमीप  संबंिधताकडून 
घेणेस मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजुरी घेणेकामी िशफारस 
कर यास मा यता आव यक असलेने यास मा. शासक यांची मंजुरी देणेत येत आहे. 

िनणय: 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-
२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा.िवधी सिमती सभे या 

अिधकारांचा वापर क न उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी िवषयास सवसाधारण सभेची मा यता 
घेणेकामी िशफारस करणेस मंजुरी दली. 

 

   सही/-               सही/- 
   (उ हास बबनराव जगताप)         (राजेश पाटील) 

नगरसिचव          मा. शासक  
पपरी चचवड महानगरपािलका      पपरी चचवड महानगरपािलका  

पपरी ४११०१८.          पपरी ४११०१८. 


