फोटक कायदा 2008 अंतगर्त दे णेत आले या परवानाबाबत
उपरोक्त परवाना दे णेचे अिधकारी अपर िज हादं डािधकारी यांना असून फोटक कायदा
2008 अन्वये कायर्वाही केली जाते. या काय ाअंतगर्त खालील माणे परवाना दे णेत येतात.
1)

कायम वरुपी शोभे ची दारु व फटाके साठा व िवतरण करणेसाठी परवाना :एक् लोिस ह िनयम 2008 अंतगर्त परवाना शोभेची दारु व फटाके कायम वरुपी साठा व िवतरण फोटक
कायदा 2008 िनयम 113 मध्ये कर् 15 िकलोगर्म
ॅ पयर्त फोटके/फटाके तयार करणेसाठीचा परवाना दे णेचे
अिधकारी अपर िज हादं डािधकारी यांना आहे त.
खालील कायार्लयाचा ना हरकत दाखला आव यक आहे .
1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी यांचा ना हरकत दाखला
2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग यांचा ना हरकत दाखला
3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती यांचा ना हरकत दाखला
4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय यांचा ना हरकत दाखला
5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत यांचा ना हरकत दाखला
6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचेकडील चौकशी अहवाल
7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल

कायम वरुपी फटाके परवाना 100 िकलोगर्ॅम पयर् त
♦ अजर्दार यांनी कायम वरुपी परवाना िमळणेसाठी अजर् के यास खालील माणे कायर्वाही केली जाते
व अजार्सोबत खालील कागद पतर्े जोडली जातात.
कागदपतर्े♦ िविहत नमुन्यातील अजर्,जागेचा 7/12 उतारा,वयाचा दाखला,संमतीपतर्,नाहरकत दाखला,गर्ामपंचायत
दाखला,दोन फोटो वरील सवर् कागदपतर् दुबार तीत घे तली जातात.
♦ कृ ती♦ सदरचे करण हे संबंिधत तहिसलदार, इतर िवभाग व मा. पोिलस अिधक्षक पुणे गर्ािमण यांचेकडे
चौकशीसाठी पाठवून त्यांचा अिभ ाया मागिवला जातो.
♦ सदर करणाचे दोन्ही अिभ ाय ा त होताच कायार्लयीन िट पणी ठे वन
ू मंजरू ी / वाक्षरी साठी ठे वली
जाते.
♦ सदर करणास मंजरू ी िमळा यास परनान्यावर वाक्षरी घे तली जाते.
♦ सही होताच परवाना रिज टरवर फोटो िचटकावून न द घे तली जाते.

2) Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 नुसार स फर /सोिडयम
परक्लोरे ट / सोिडयम क्लोराईड साठा करणेसाठी परवाना दे णेबाबत
Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 अन्वये अपर िज हादं डािधकारी याना परवाना दे णेचे
अिधकारी आहे त. त्यासाठी खालील कायार्लयाचा ना हरकत दाखला आव यक आहे .
1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी.
2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती,
4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय,
5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत
6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल

Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 नुसार स फर /सोिडयम
परक्लोरे ट / सोिडयम क्लोराईड साठा करणेसाठी परवाना दे णेबाबत
♦ अजर्दार यांनी Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 नुसार स फर /सोिडयम परक्लोरे ट
/मोनाहायडर्ेट सोिडयम क्लोराईड साठा करणेसाठी िमळणेसाठी अजर् के यास खालील माणे
कायर्वाही केली जाते व अजार्सोबत खालील कागद पतर्े जोडली जातात.
कागदपतर्े♦ िविहत नमुन्यातील अजर्, जागेचा 7/12 उतारा, वयाचा दाखला, संमतीपतर्, नाहरकत
दाखला,गर्ामपंचायत दाखला,दोन फोटो वरील सवर् कागदपतर् दुबार तीत घे तली जातात.
♦ कृ ती♦ सदरचे करण हे संबंिधत तहिसलदार इतर िवभागाचे ना हरकत दाखला व मा. पोिलस अिधक्षक पुणे
गर्ािमण यांचेकडे चौकशीसाठी पाठवून त्यांचा अिभ ाया मागिवला जातो.
♦ सदर करणाचे सवर् िवभागाचे अिभ ाय ा त होताच कायार्लयीन िट पणी ठे वन
ू मंजरू ी / वाक्षरी साठी
ठे वली जाते.

♦ सदर करणास मंजरू ी िमळा यास परनान्यावर वाक्षरी घे तली जाते.
♦ सही होताच परवाना रिज टरवर फोटो िचटकावून न द घे तली जाते.

3) अमोिनयम नायटर्ेटचा ताबा,वापर,व साठा करणेसाठी परवाना दे णेबाबत
अमोिनयम नायटर्ेट 2012 िनयम 35 अन्वये 30 टण पयर्त परवाना दे णेचे अिधकारी अपर
िज हादं डािधकारी यांना आहे त. सदर ना हरकत दाखला दे णेसाठी खालील कायार्लयाचा चौकशी अहवाल
आव यक आहे .
♦ 1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी.
♦ 2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
♦ 3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती,
♦ 4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय,
♦ 5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत
♦ 6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
♦ 7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल
♦ अजर्दार यांनी अमोिनयम नायटर्ेट 30 मे . टन पयर् त िमळणेसाठी अजर् के यास खालील माणे कायर्वाही
केली जाते व अजार्सोबत खालील कागद पतर्े जोडली जातात.
कागदपतर्े♦ िविहत नमुन्यातील अजर्, जागेचा 7/12 उतारा, वयाचा दाखला, संमतीपतर्, नाहरकत
दाखला,गर्ामपंचायत दाखला,दोन फोटो वरील सवर् कागदपतर् दुबार तीत घे तली जातात.
♦ कृ ती♦ सदरचे करण हे संबंिधत तहिसलदार, इतर िवभाग व मा. पोिलस अिधक्षक पुणे गर्ािमण यांचेकडे
चौकशीसाठी पाठवून त्यांचा अिभ ाया मागिवला जातो.
♦ सदर करणाचे सवर् िवभागाचे अिभ ाय ा त होताच कायार्लयीन िट पणी ठे वन
ू मंजरू ी / वाक्षरी साठी
ठे वली जाते.
♦ सदर करणास मंजरू ी िमळा यास परनान्यावर वाक्षरी घे तली जाते.
♦ सही होताच परवाना रिज टरवर फोटो िचटकावून न द घे तली जाते.

फोटक कायदा अंतगर्त या कायार्लयाकडू न दे णेत ये णारे ना हरकत दाखले
1)

फोटक वापरणेसाठी ना हरकत दाखला दे णे :-

फोटक कायदा 2008 िनयम 102 व 103 अपर िज हादं डािधकारी यांचा ना हरकत दाखला दे णेत येतो.
खालील कायार्लयाचा ना हरकत दाखला आव यक आहे .

1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी.
2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती,
4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय,
5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत
6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल
वरील सवर् िवभागाचा ना हरकत दाखला ा त झाले नंतर फोटक कायदा 2008 िनयम 102 व
103 अन्वये ना हरकत दाखला दे णेत येतो.
सदर परवाना दे णेचे अिधकारी जॉईट िचफ कंटर्ोलर ऑफ एक्स लोिस ह नवी मुंबई यांना आहे त

2)

फोटकाचा लािं टग/ सुरुंग परवाना दे णे :फोटक कायदा 2008 िनयम 98 अपर िज हादं डािधकारी यांना ना हरकत दाखला दे णेचा अिधकारी
आहे त. सदर ना हरकत दाखला दे णेसाठी खालील कायार्लयाचा चौकशी अहवाल आव यक आहे .
1) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
2) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल
सदर परवाना दे णेचे अिधकारी जॉईट िचफ कंटर्ोलर ऑफ एक्स लोिस ह नवी मुंबई यांना आहे त
वरील सवर् िवभागाचा ना हरकत दाखला ा त झाले नंतर फोटक कायदा 2008 98 अन्वये ना हरकत
दाखला दे णेत येतो.

3)

फोटक परवान्यासाठी भागीदाराचे नाव समािव ट करणे :फोटक कायदा 2008 िनयम 111 िज हादं डािधकारी यांना फोटक परवान्यासाठी भागीदाराचे नाव
समािव ट करणेसाठी पोलीस आयुक्त/पोलीस अिधक्षक गर्ामीण यांचे चािरत्य पडताळणी अवालानुसार
भागीदाराचे नाव समािव ट करणेत येते.

4)

अमोिनयम नायटर्ेटचा ताबा,वापर,व साठा करणेसाठी नाहरकत दाखला दे णे :अमोिनयम नायटर्ेट 2012 िनयम 33 अपर िज हादं डािधकारी यांचा ना हरकत दाखला दे णेत येतो.
खालील कायार्लयाचा ना हरकत दाखला आव यक आहे .
1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी.
2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती,
4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय,
5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत
6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल
सदर परवाना दे णेचे अिधकारी जॉईट िचफ कंटर्ोलर ऑफ एक्स लोिस ह नवी मुंबई यांना आहे त.

खालील परवाने दे ण्याचे अिधकारी अपर िज हादं डािधकारी यांना आहे त.
1) कायम वरुपी फटाके परवाना 100 िकलोगर्ॅम पयर् त
फोटक कायदा 2008 खाली िनयम 113 मध्ये कर्. 15 अन्वये अपर िज हादं डािधकारी यांचा ना
हरकत दाखला दे णेत येतो. खालील कायार्लयाचा ना हरकत दाखला आव यक आहे .
1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी.
2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती,
4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय,
5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत
6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल

2) Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 नुसार स फर /सोिडयम
परक्लोरे ट /मोनाहायडर्ेट सोिडयम क्लोराईड साठा करणेसाठी परवाना दे णेबाबत
Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 अन्वये अपर िज हादं डािधकारी याना परवाना दे णेचे
अिधकारी आहे त. त्यासाठी खालील कायार्लयाचा ना हरकत दाखला आव यक आहे .
1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी.
2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती,
4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय,
5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत
6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल

3) अमोिनयम नायटर्ेट 30 मे. टन पेक्षा जा त परवाना दे णेबाबत
अमोिनयम नायटर्ेट 2012 िनयम 35 अन्वये अपर िज हादं डािधकारी यांचा अपर िज हादं डािधकारी
याना परवाना दे णेचे अिधकारी आहे त. त्यासाठी खालील कायार्लयाचा ना हरकत दाखला आव यक
आहे .
1) कायर्कारी अिभयंता, म.रा.िव.िव. कंपनी.
2) उपअिभयंता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग
3) गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती,
4) वै िकय अिधकारी गर्ामीण रुग्णालय,
5) गर्ामसेवक गर्ामपंचायत
6) तहिसलदार तथा तालुका दं डािधकारी यांचे कडील चौकशी अहवाल
7) पोलीस अिधक्षक पुणे गर्ामीण यांचेकडील चौकशी अहवाल

2) Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 नुसार स फर /सोिडयम
परक्लोरे ट /मोनाहायडर्ेट सोिडयम क्लोराईड साठा करणेसाठी परवाना दे णेबाबत
♦ अजर्दार यांनी Arms Act 1959 व Arms Rules 1962 नुसार स फर /सोिडयम परक्लोरे ट
/मोनाहायडर्ेट सोिडयम क्लोराईड साठा करणेसाठी िमळणेसाठी अजर् के यास खालील माणे
कायर्वाही केली जाते व अजार्सोबत खालील कागद पतर्े जोडली जातात.
कागदपतर्े♦ िविहत नमुन्यातील अजर्, जागेचा 7/12 उतारा, वयाचा दाखला, संमतीपतर्, नाहरकत
दाखला,गर्ामपंचायत दाखला,दोन फोटो वरील सवर् कागदपतर् दुबार तीत घे तली जातात.
♦ कृ ती♦ सदरचे करण हे संबंिधत तहिसलदार इतर िवभागाचे ना हरकत दाखला व मा. पोिलस अिधक्षक पुणे
गर्ािमण यांचेकडे चौकशीसाठी पाठवून त्यांचा अिभ ाया मागिवला जातो.
♦ सदर करणाचे सवर् िवभागाचे अिभ ाय ा त होताच कायार्लयीन िट पणी ठे वन
ू मंजरू ी / वाक्षरी साठी
ठे वली जाते.
♦ सदर करणास मंजरू ी िमळा यास परनान्यावर वाक्षरी घे तली जाते.
♦ सही होताच परवाना रिज टरवर फोटो िचटकावून न द घे तली जाते.
3) अमोिनयम नायटर्ेट 30 मे . टन पयर् त परवाना दे णेबाबत
♦ अजर्दार यांनी अमोिनयम नायटर्ेट 30 मे . टन पयर् त िमळणेसाठी अजर् के यास खालील माणे कायर्वाही
केली जाते व अजार्सोबत खालील कागद पतर्े जोडली जातात.
कागदपतर्े♦ िविहत नमुन्यातील अजर्, जागेचा 7/12 उतारा, वयाचा दाखला, संमतीपतर्, नाहरकत
दाखला,गर्ामपंचायत दाखला,दोन फोटो वरील सवर् कागदपतर् दुबार तीत घे तली जातात.
♦ कृ ती♦ सदरचे करण हे संबंिधत तहिसलदार, इतर िवभाग व मा. पोिलस अिधक्षक पुणे गर्ािमण यांचेकडे
चौकशीसाठी पाठवून त्यांचा अिभ ाया मागिवला जातो.
♦ सदर करणाचे सवर् िवभागाचे अिभ ाय ा त होताच कायार्लयीन िट पणी ठे वन
ू मंजरू ी / वाक्षरी साठी
ठे वली जाते.
♦ सदर करणास मंजरू ी िमळा यास परनान्यावर वाक्षरी घे तली जाते.
♦ सही होताच परवाना रिज टरवर फोटो िचटकावून न द घे तली जाते.

