
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक 
उपाययोजना (सुधारणा) अतधतनयम, 2015 नुसार 
45 मीटरपेक्षा अतधक उंचीच्या रूग्णालयीन 
इमारिींच्या प्रस्िावास मंजूरी देणे                . 
कॅन केअर रस्ट, सीएसटी क्र.245, माझगाव, मंुबई 

 

महाराष्ट्र शासन 
नगर तवकास तवभाग 

 शासन तनणणय क्रमाकं : सकंीणण-2017/प्र.क्र.102/नतव-20  
मंत्रालय, मंुबई- 400 032 
तदनाकं :- 13 जुलै, 2017 

 

वाचा:- 1) महाराष्ट्र आग प्रतिबधंक व जीव सरंक्षक उपयायोजना (सुधारणा) अतधतनयम, 2015  
2) शासन तनणणय, नगर तवकास तवभाग क्र.अशसे-2014/प्र.क्र.171/नतव-20, तद.12.05.2015 
3) मुख्य अग्ग्नशमन अतधकारी, बहृनमंुबई महानगरपातलका यांचा तद.23.03.2016 रोजीचा अहवाल. 
4) उप मुख्य अतभयंिा (इमारि प्रस्िाव), बहृनमंुबई महानगरपातलका याचंे पत्र क्र.CHE/CTY/ 

1379/E/337(NEW)/DYCHE/88/(B.P.) CITY, तद. 07.04.2017 
 

प्रस्िावना :- 
सी.एस.क्र.254(pt) माझगाव, बॅ. नाथ प ै मागण, मंुबई येथे मे. कॅन केअर रस्टकडून 

उभारण्याचे प्रस्िातवि असलेल्या रूग्णालयीन इमारिींची उंची 45 मीटरपेक्षा अतधक असल्याने 

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अतधतनयम, 2015 नुसार 45 

मीटरपेक्षा अतधक उंचीच्या रूग्णालयीन इमारिींच्या प्रस्िावास, शासन तनणणय, तदनाकं 12.05.2015 

नुसार शासनाची मानयिा देण्याबाबि बृहनमंुबई महानगरपातलकेने उप मुख्य अतभयंिा (इमारि 

प्रस्िाव), बृहनमंुबई महानगरपातलका याचं्या तद. 07.04.2017 रोजीच्या पत्रानवये प्रस्िाव सादर केला. 

सदर प्रस्िावाच्या अनुषंगाने प्रधान सतचव (नतव-2) याचं्या मंत्रालयािील दालनाि तदनाकं 

27.06.2017 रोजी सवण संबंतधि अतधकाऱयासंमविे चचा करण्याि आली. सदर चचेच्या वळेी मुख्य 

अग्ग्नशमन अतधकारी, बृहनमंुबई महानगरपातलका याचं्या तद.23.03.2016 रोजीच्या पत्रानवये 

अग्ग्नसुरक्षचे्या दृग्ष्ट्टकोनािून आवश्यक त्या उपाययोजना त्याचं्या अहवालाि सुचतवल्या 

असल्याबाबि स्पष्ट्ट केले. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने या प्रस्िावास मानयिा देण्याची बाब 

शासनाच्या तवचारातधन होिी.  

शासन तनणणय :- 

 महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) अतधतनयम, 2015 

नुसार 45 मीटरपेक्षा अतधक उंचीच्या रूग्णालयीन इमारिींच्या प्रस्िावास, शासन तनणणय, तदनाकं 

12.05.2015 अनवये 45 मीटर पेक्षा अतधक उंचीच्या रुग्णालयीन इमारिींच्या प्रस्िावानंा मंजूरी 



शासन तनणणय क्रमांकः संकीणण-2017/प्र.क्र.102/नतव-20 

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

देण्याचे अतधकार राज्य शासनास आहेि. सी.एस.क्र.254(pt) माझगाव, बॅ. नाथ पै मागण, मंुबई येथे मे. 

कॅन केअर रस्टकडून उभारण्याचे प्रस्िातवि असलेल्या रूग्णालयीन इमारिींची उंची 45 मीटरपेक्षा 

अतधक असल्याबाबिचा प्रस्िाव बृहनमंुबई महानगरपातलकेच्या तबल्डींग प्रपोजल (इमारि प्रस्िाव) 

िसेच अग्ग्नशमन तवभागाने िपासला आहे. बृहनमंुबई महानगरपातलकेच्या अग्ग्नशमन तवभागाने तद. 

23.03.2016 रोजीच्या पत्रानवये सुचतवलेल्या उपाययोजनाचंी काटेकोरपणे अंमलबजावणी 

करण्याि येईल, या अटीच्या अधीन राहून सदर प्रस्िावास शासन मानयिा देण्याि येि आहे. 

2. सदर शासन तनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर 

उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा संगणक सकेंिाकं 201707131755517825 असा आहे. हा 

शासन तनणणय तडजीटल स्वाक्षरीने साकं्षातकि करून काढण्याि येि आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 

 

 
                              ( कैलास  बधान ) 
                               उप सतचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रि, 

1) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सतचव 
2) मा.मुख्यमंत्री महोदय याचंे प्रधान सतचव 
3) सवण मा. मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजगी सतचव 
4) मा. मुख्य सतचव याचंे वतरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक 
5)  आयुक्ि, बृहनमंुबई महानगरपातलका, मंुबई 
6)  प्रधान सतचव (नतव-1), नगर तवकास तवभाग, याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
7)  प्रधान सतचव (नतव-2), नगर तवकास तवभाग, याचंे स्वीय सहायक,  मंत्रालय, मंुबई 
8)  तनवडनस्िी. 
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