वाचा : 1. महारा टर् महानगरपािलका अिधिनयम, कलम 234.
2. मा.उच्च न्यायालय जनिहत यािचका कर्.173/2010 मधील िनदश.
3. महारा टर् शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन पिरपतर्क कर्.यािचका 2015/सं.कर्.878(1)/
निव 34 िद. 6 जुलै, 2015.
4. महारा टर् शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन पिरपतर्क कर्.यािचका 2015/सं.कर्.878(2)/
निव 34 िद. 6 जुलै, 2015. ध्वनी दु षण ( िनयमन व िनयंतर्ण ) िनयम, 2000.
5. मा.महासभा ठराव कर्.693 िद.17/10/2015.
6. महारा टर् शासन, गृह िवभाग, शासन पतर् कर्. डीआयएस 0616/ . कर्. 177/ िवशा 1 ब िद.
10.08.2016.
-------------------------------------------------------------------------नािशक महानगरपािलका, नािशक.
जा.कर्.म.का.िमवप/कक्ष-1/2422/2018

पिरपतर्क

िद. 04/08/2018

·

िवषय : गणेशोत्सवाकरीता सावर्जिनक िठकाणी तात्पुरता मंडप,

टे ज,कमान उभारण्यास

परवानगी दे णेबाबत...
नािशक महानगरपािलका क्षेतर्ात गणेशोत्सव मंडप उभारण्यासाठी िविवध सावर्जिनक मंडळे

महानगरपािलकेकडे अजर् करतात. महारा टर् महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम-234 अन्वये

पोिलस आयुक्त यांच्या सहमतीने र त्यावर मंडप उभारण्यासाठी आयुक्त, महानगरपािलका

परवानगी दे ऊ शकतात. त्याच माणे मा. उच्च न्यायालयातील जनिहत यािचका कर्.173/2010

मधील िनदश, त्यासंबध
ं ी शासन मागर्दशर्क तत्वे आिण ध्वनी दू षण अिधिनयम यांचे पालन होण्याच्या

दृ टर्ीने अडथळामुक्त मंडप उभारणी करणे, सुरळीत वाहतूकीची दक्षता घेणे, तसेच ध्वनी

दू षण

टाळण्याबाबत उपाययोजना करणे याबाबींची काटे कोर अंमलबजावणी करणे आव यक आहे . या

बरोबरच अजर्दारांना मंडप उभारण्याची परवानगी िवहीत मुदतीत िमळणे गरजेचे आहे . या सवर्
बाबींचा िवचार करुन मंडप परवानगीसाठी पुढील माणे महत्वाच्या बाबी िवषद करण्यात येत आहे त.
1. नािशक महानगरपािलकेतफ सुलभ परवानगी िकर्येसाठी 'संयुक्त एक िखडकी संक पना'
राबिवण्यात येईल.

2. मंडप परवानगीसाठी सावर्जिनक मंडळांना महापािलकेच्या िवभागीय कायार्लयांतील एक
िखडकी कक्षामध्ये िंकवा ऑनलाईन अजर् करता येईल.

3. सावर्जिनक गणेशोत्सव, 2018 हा पयार्वरणपूरक साजरा करणेत येईल. त्यादृ टीने
ध्वनीवधर्काच्या वापरावा मयार्दा, नदीतील
कलश, कृितर्म तलावांमध्ये

दू षण रोखण्यासाठी िवसजर्न थळी िनमार् य

ी गणेशमूतीर् िवसजर्नाची सोय, सजावटीसाठी थम कोल ऐवजी

इको डली सािहत्याचा वापर, ला टर ऑफ पॅरीस ऐवजी शाडु मातीच्या मूतीर् आिण

सावर्जिनक मंडळांच्या ला टर ऑफ पॅरीसच्या मोठया मूतीर्ऐवजी छोटया मूतीर्चे िवसजर्न
याबाबींची दक्षता घेणेत यावी.
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4. नािशक मनपाची सवर् िवभागीय कायार्लये, शहर वाहतूक शाखा, पोलीस िवभाग व अिग्नशमन
िवभागामाफर्त

ना-हरकत

त्यक्ष

थळ िनरीक्षण करण्यात येईल. त्यानुसार संबिं धत िवभागांच्या

माणपतर्ातील अटी/शतीर्चे पालन करणे सावर्जिनक गणेशोत्सव मंडळावर

बंधनकारक राहील.

5. मा.उच्च न्यायालयाच्या िनदशांन्वये मंडप उभारणी करणेकरीता र त्यांवर ख े न होण्याची

दक्षता घेणे आव यक आहे त तसेच मंडप व कमानी उभारणी करतांना खांब रोवण्यासाठी

वाळू च्या डर्मचा वापर करावा. मंडपापासून 15 मीटरपयत िवदयुत रोषणाई करता येईल.

6. वािणज्य वरुपाच्या जािहरातीस कर लागू आहे .

7. दु घर्टना घडू नये, यासाठी आव यक खबरदारी घ्यावी लागेल. आपत्कालीन पिरि थती
हाताळण्यासाठी आव यक उपाययोजना करण्यात या यात. न दणीकृत कंतर्ाटदाराकडू न

िव त
ु िवषयक कामे करुन घेण्यात यावीत.

8. िव ाथीर्, ज्ये ठ अथवा आजारी यक्तींना ध्वनीक्षेपक यंतर्णेचा तर्ास न होण्याची दक्षता घ्यावी.

9.

ी गणेशमूतीर्, मंडप व नागरीकांच्या सुरक्षेसाठी वयंसेवक व गदीर्चे िनयोजनात मंडळांचा

सहभाग असणे आव यक आहे .

10. आव यक सवर् ना-हरकत दाखले, मंडप परवानगी तसेच कायदा व सु यव थेचे पालन करणे
बंधनकारक आहे .

सावर्जिनक गणेशोत्सव मंडप परवानगीची सिवस्तर कायर्पर्णाली पुिढलपर्माणे राहील ·
I) अजर् सादर करणे : ·
1. गणेशोत्सव मंडप परवानगी अजर् ि वकारण्याच्या कालावधीबाबत महापािलकेकडू न
थािनक वतर्मानपतर्ात जािहर सूचना

परवानगीसाठी अजर् दाखल करता येतील.

िसध्द करण्यात येईल. तदनंतर मंडप

2. मंडप उभारणी परवानगीसाठी िवहीत नमुन्यात अथवा महापािलकेच्या www.nmc.gov.in
या संकेत थळावर ऑनलाईन अजर् करावयाचा आहे .

3. उत्सव सुरु होण्याच्या िदनांकाच्या 10 िदवस अगोदर पयर्त परवानगी दे ण्यात येईल.
II) अजार्सोबत सादर करावयाची कागदपतर्े :·
1. मंडपाचा थळ दशर्क नकाशा.

2. धमार्दाय उपायुक्तांकडील न दणी माणपतर्.
3. पोलीस िवभागाकडील ना-हरकत माणपतर्.
4. वाहतूक पोलीसांचे ना-हरकत माणपतर्.

5. अिग्नशमन िवभागाचे ना-हरकत माणपतर्.

6. सावर्जिनक मंडळाचे नाव व प ा आिण पदािधकारी, सद यांची यादी व दू रध्वनी संपकर्
कर्मांक.

III) परवानगीची
परवानगीची कायर्वाही :·
1. िवभागीय अिधकाऱ्यांमाफर्त अजार्ची छाननी करण्यात येईल.

2. छाननीअंती नाकारले या अजार्ंची कारणे अजर्दारास ऑनलाईन कळिवण्यात येतील.
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3. पोलीस,शहर वाहतूक व अिग्नशमन िवभागाने मंडळाकडू न अजर् िमळालेनंतर 5 िदवसांच्या
आत ना-हरकत माणपतर् दे णेचे आहे .

4. ना-हरकत

माणपतर्

ा त झा यानंतर,

थळदशर्क नकाशात दशर्िव यानुसार मनपा

िवभागीय कायार्लयातील उपअिभयंता यांनी 3 िदवसात जागेची पाहणी करुन अहवाल
सादर करावयाचा आहे .

5. मंडपामुळे वाहतूक सुरळीत राहील व नागिरकांना अडथळा िनमार्ण होणार नाही, याबाबत
संबिं धत उपअिभयंता आपले अिभ ाय न दवून जागेचे रेखांकन करतील. तसेच
जीपीआरएस ारे थळदशर्क फोटो अपलोड करतील.

6. सदरची कायर्वाही पूणर् होताच, अजर्दारास मेसज
े व मेल दारे कळिवण्यात येईल.

7. त नंतर अजर्दाराने पेमट करून, िवभागीय कायार्लयात पावती सादर करावी अथवा
ऑनलाईन अपलोड करावी.

8. उपरोक्त पूतर्ता झा यावर संबधीत िवभागीय अिधकारी 3 िदवसात परवानगी पतर्
ऑनलाईन अपलोड करतील.

IV) तात्पु
तात्पुरत्या 'मंडप'
प' परवानगीकरीता सवर्साधारण िनकष :·
1. मंडप उभारणीमुळे वाहतूक सुरळीत राहील व नागिरकांना येण्या-जाण्यासाठी अडथळा
िनमार्ण होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.

2. रे वे थानक, बस थानक, मुख्य ऑटो िरक्षा टँ ड,

मुख हॉि पट स व शैक्षिणक सं था

अशा गदीर्च्या व वदर् ळीच्या िठकाणी मंडप उभारण्यास परवानगी िदली जाणार नाही.

3. मंडप टाकण्याची परवानगी हणजे र ता खोदण्याची परवानगी नाही. तसे शक्य नस यास,
र ता खोदण्यासाठी महारा टर् महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम-240 अन्वये िवहीत

शु क भरुन िवभागीय अिधकाऱ्यांकडू न

वतंतर् परवानगी घ्यावी. तसेच मंडप

हटिव यानंतर र ता पूवव
र् त करावा. िवनापरवानगी ख ा खोद यास, िनयमानुसार दं ड
आकारण्यात येईल.

4. मागील वषीर् ज्या आकाराचे मंडप/ टे ज उभारणेसाठी परवानगी दे ण्यात आली होती.

तेवढयाच आकाराचा िंकवा र त्याच्या 1/4 भाग, यापैकी जे कमी असेल त्या आकाराचा

मंडप/ टे ज

उभारणेसाठी

परवानगी

दे ण्यात

आकारमानाचा तक्ता खालील माणे -

येईल.

मंडप/ टे ज

उभारणेकरीता

र त्याची रुंदी

मंडपाची कमाल रुंदी

खु या ठे वावयाच्या र त्याची रुंदी

25 फूट

6.25 फूट

18.75 फूट

50 फूट

12.50 फूट

37.50 फूट

70 फूट

17.50 फूट

52.50 फूट

5. ज्यािठकाणी पक्क्या वरुपाचे र ते दु भाजक आहे त, अशा िठकाणी पदपथ व दु भाजक

यामधील र त्याच्या भागातील रुंदीच्या (फुटपाथ वगळू न) 1/4 पेक्षा जा त रुंदी मंडपाची
उभारणी करता येणार नाही.
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6. वाहने वळिवणे शक्य होण्यासाठी रोड जंक्शनपासून र त्याच्या रुंदीच्या 1/4 अंतरावर
मंडप राहील, अशा पध्दतीने जागा िनि त करणेत येईल.

V) तात्पुरत्या स्वरुपात 'कमान'
कमान' उभारण्याचे िनकष : ·
1. त्येक मंडळास मंडपाच्या आवारात 2 कमानींची परवानगी दे ता येईल.

2. वाहतुकीस व नागिरकांना येण्याजाण्यास अडथळा होईल, अशा िरतीने कमान उभारता
येणार नाही.

3. कमानीची उं ची कमीत कमी 22 फूट असावी.

4. कमान टाकण्याची परवानगी, हणजे र ता खोदण्याची परवानगी नाही.

5. वाळू च्या डर्ममध्ये लाकडी बांबू टाकून कमान उभारता येईल. तसे शक्य नस यास,

महारा टर् महानगरपािलका अिधिनयम कलम-240 अन्वये, िवहीत शु क भरुन िवभागीय
अिधकारी यांचेकडू न वतंतर् परवानगी घ्यावी. तसेच कमान हटिव यावर र ता पूवव
र् त

करावा. िवनापरवानगी ख ा खोद यास िनयमानुसार दं ड भरणे बंधनकारक राहील.

6. कमानीवर व मंडप आवारात तात्पुरत्या वरुपात वािणज्य जािहरात करावयाची अस यास,

महारा टर् महानगरपािलका अिधिनयम कलम-245 अन्वये, िवहीत शु क भरुन िवभागीय
अिधकारी यांचेकडू न वेगळी परवानगी घ्यावी.

VI) ध्वनी पर्दूषणाचे िनकष :·
1. लाऊडि पकरसाठी पोलीस िवभागाकडू न वतंतर् परवानगी घेणे आव यक राहील.
2. शांतता क्षेतर् (सायलस झोन) हणजे रुग्णालये, शैक्षिणक सं था, न्यायालये, धािर्मक
िठकाणे िंकवा सक्षम

ाधीकरणाने अशी क्षेतर्े हणून घोिषत केलेले इतर कोणतीही क्षेतर्

यांच्या सभोवतालच्या 100 मीटर पयतच्या क्षेतर्ाचा समावेश असलेली क्षेतर्े.

3. ध्वनीमयार्दा खालील माणे असेलअ.कर्.

क्षेतर्

डे सीबल मधील मयार्दा
सकाळी 6 ते रातर्ी 10 पयत

रातर्ी 10 ते सकाळी 6 पयत

1

औदयोिगक क्षेतर्

75

70

2

वािणज्य क्षेतर्

65

55

3

रिहवासी क्षेतर्

55

45

4

सायलस झोन

50

40

VII) शुल्क आकारणी :·
1. मंडप उभारणीसाठी रु.750/- शु क िन ीत करण्यात आले आहे .
2. एका कमानीसाठी रु.750/- शु क आकारण्यात येईल.

3. या यितिरक्त व तू व सेवाकराची रक्कम वेगळी आकारण्यात येईल.

4. अिग्नशमन िवभागाच्या ना-हरकत
आकारण्यात येतील.

माणपतर्ासाठी महानगरपािलकेने िनि त केलेले दर

5. महापािलका ठराव कर्.290 िद.24.07.2000, तसेच नगरिवकास िवभागाकडील शा.िन.कर्.
एनएमसी3020/1808/ .कर्.130/2000 निव-25 िद.10 ऑक्टोबर 2000, तसेच थायी
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सिमती ठराव कर्.896 िद.01.11.1999 अन्वये वािणज्य जािहरातीचे दर आकारण्यात

येतील.

VIII) तकर्ार िनवारण :·
1. नागिरकांना खालील टोल

ी कर्मांकावर िवना परवानगी मंडप व ध्वनी दू षणाची तकर्ार

न दिवता येईल.

अ.कर्.

िवभागाचे नांव

दु रध्वनी कर्मांक

1

मुख्यालय तकर्ार िनवारण कदर्

18002331982

2

नािशक पूवर्

0253- 2504233

3

नािशक पि म

0253-2570493

4

पंचवटी

0253-2513490

5

निवन नािशक (िसडको)

0253-2392010

6

सातपूर

0253-2350367

7

नािशकरोड

0253-2460234

8

ई-मेल आयडी

nashikcorporation@nashikcorporation.in

2. ध्वनी

(टोल

ी कर्मांक)

दू षण व िवनापरवानगी मंडप/ टे ज तकर्ारींची न द ठे वण्यासाठी वंततर् न दवही

ठे वण्यात येईल. ा त झालेली तकर्ार कायर्वाहीसाठी संबिं धत िवभागीय अिधकारी, पोिलस
टे शन व पोिलस कंटर्ोल रुमला अगर्ेिषत करण्यात येईल.

3. पोलीस िवभागामाफर्त ध्वनी दू षण िनयम 2000 नुसार उिचत कारवाई करण्यात येईल.

4. िवभागीय कायार्लयातील अितकर्मण िवभागामाफर्त अनिधकृत मंडप तातडीने हटिवण्यात
येईल.

IX) सवर्साधारण अटी :·
1. परवानगीचा अजर् दाखल केला, याचा अथर् परवानगी िमळाली असे न हे. मंडळाने लेखी
परवानगी िमळा यानंतरच मंडप उभारणीचे काम सुरु करावे.

2. परवानगी िमळा यानंतर परवानगीचे पतर् मंडपाच्या दशर्नी भागावर िकमान दोन िठकाणी
दिर्शत करावे.

3. मंडपाच्या िठकाणी महारा टर् राज्य िवदयुत िवतरण महामंडळाकडू न िनयमानुसार िवदयुत

जोडणी घेण्यात यावी. िवदयुत पुरवठा घेतेवळ
े ी वायिंरगमध्ये जोड खुला राहणार नाही, या

करीता सवर् िवदयुत कामे परवानाधारक ठे केदारामाफर्त योग्य कारे करावीत.
4. आग

ितबंधक साधने व

ठे वावीत.

5. कायर्कर्माच्या िठकाणी
गरजेचे आहे .

थमोपचाराची साधने तात्काळ उपल ध होतील अशा

कारे

त्येकी 200 िलटर क्षमतेच्या पाण्याच्या 2 टाक्या भरुन ठे वणे
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6. मंडपातील आरास बंद

वरुपाची अस यास, नागिरकांना अत्याव यक वेळी बाहे र

जाण्यासाठी सुटसुटीत मोकळा मागर् ठे वण्यात यावा.

7. मंडप उभारतांना अिग्नशमन दलाची वाहने अत्याव यक घटनेच्या वेळी मंडपाजवळ जाऊ
शकतील, अशा कारे मोकळी जागा ठे वण्यात यावी.

8. मंडपातून िनघालेला ओला व सुका कचरा वगीर्करण करुन, तसेच बंद ड यात िनमार् य
ठे वून त्याची िव हे वाट लावण्याची आिण उत्सव मंडप व आजूबाजूचा पिरसर

वच्छ

ठे वण्याची जबाबदारी सावर्जिनक मंडळाची राहील.

9. मंडपापासून िवदयुत तार व डी पी बॉक्स 6 फूट अंतरावर ठे वणे मंडळावर बंधनकारक आहे .
तसेच िवदयुत रोषणाई मंडपापासून जा तीत जा त 15 िमटर अंतरापयत करता येईल.

10. मंडपाच्या वेश ारावर महानगरपािलकेने िदलेले परवानगी व अिग्नशमन िवभागाकडील
परवानगी पतर् दिर्शत करणे बंधनकारक आहे .

11. कोणाच्याही जातीय/धािर्मक भावना दु खाव या जाऊन कायदा व सु यव थेचा
होईल, असे बॅनर,दे खावे िंकवा फलक मंडपामध्ये लावू नयेत.

िनमार्ण

12. परवानगीधारकांनी त्यांना िनि त करुन िदले या आकारमानाचा मंडप उभारणे
बंधनकारक राहील.

13. ध्वनी दू षण िवषयक कोणत्याही बाबींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. उत्सव
कालावधीत ध्वनी

दू षणाच्या िवहीत मयार्दा पातळीच्या िनकषांची अंमलबजावणी

करावयाची आहे . तसेच यासंदभार्त पोलीस िवभागामाफर्त ठरवून िदले या वेळेचे बंधन
पाळण्याची दक्षता घ्यावयाची आहे.

14. उत्सव संप यानंतर परवानगी अजार्मध्ये नमूद केले या तारखेपयत मंडप काढू न घ्यावा.

15. मा. उच्च न्यायालयाने महसूल िवभागातील अिधकाऱ्यांना उत्सवाच्या 10 िदवस अगोदर
मंडप तपासणी करण्यास आदे श िदलेले आहेत. त्यामुळे मंडपाचे काम सुरु असतांना

मंडपाच्या िठकाणी जबाबदार यक्ती मािहती दे ण्यासाठी ठे वण्यात यावा. सदर अिधकारी
मंडप तपासणीसाठी येतील, त्यावेळेस मंडळाच्या जबाबदार

परवानगी दाखवावी व िवचारलेली मािहती दे ण्यात यावी.

यक्तीने अिधका-यांस

X) शास्ती :·
1. महानगरपािलकेची परवानगी िमळण्यापूवीर् टाकण्यात येणारे मंडप/कमान हे िवनापरवानगी
समजण्यात येतील. मंडप टाकणे हे िवकास कामात अंतभूर्त होत अस याने, महारा टर्

ादे िशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम 1966 च्या कलम 54 अन्वये नोटीस दे वून

हटिवण्याची कारवाई करण्यात येईल. तसेच संबिधतांिवरुध्द सदर कलमांतगर्त गुन्हा
दाखल करण्यात येईल.

2. िवनापरवानगी जािहरात लाव यास, सदरची जािहरात काढण्यात येईल. तसेच
िवनापरवानगी जािहरात लाव याबददल, महारा टर् मालम च्े या िवरुपणास
अिधिनयम 1995

माणे गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
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ितबंध

3. मंडप/कमानी उभारतेवळ
े ी िवना परवानगी र त्याची खोदाई के यास, िनयमानुसार दं ड
भरणे बंधनकारक राहील.

4. महानगरपािलकेच्या िवदयुत पोलवरुन िवदयुत जोडणी घेत यास, अजर्दार/मंडळाचे
पदािधकाऱ्यांिवरुध्द कायदे शीर कारवाई करण्यात येईल.

वरील अटी/शतीर् तसेच मा.उच्च न्यायालय व शासनाच्या मागर्दशर्न सूचना तथा
अटी/शतीर्चा भंग के यास दे ण्यात आलेली परवानगी रदद करून, अशा मंडळांवर कायदे शीर

कारवाई करण्यात यावी. सदरचे परीपतर्क नागरीक व सावर्जिनक मंडळे यांना मािहतीकरीता
मनपाच्या संकेत थळावर िसध्द करण्यात यावा.

Sd/आयुक्त

नािशक महानगरपािलका, नािशक.
ित : ·
1. अितिरक्त आयुक्त ( शहर ), मनपा.
2. सवर् िवभाग मुख, मनपा.

3. सवर् िवभागीय अिधकारी, मनपा.
4. सवर् सावर्जिनक मंडळे / नागरीक /सं था इ.

त:

· मािहती व आव

यक ती कायर्वाहीसाठी-

1. मा.िज हािधकारी, नािशक.

2. मा. पोिलस आयुक्त, नािशक शहर.
3. महारा टर् दु षण िनयंतर्ण मंडळ, नािशक.

4. महारा टर् िव त
ु िवतरण कंपनी िल., नािशक शहर.

7

