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प्रस्तावना:- 
ध्वनी प्रदुषण ननयम 2000 व रस्त्यावर / पदपथावर / पादचारी मागावर तात्परुत्या स्वरुपात मंडप वा तत्सम 

रचना उभारण्याच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मंुबई येथे जननहत यानचका क्रमाकं 173/2010 डॉ.महेश बडेेकर 
नव. महाराष्ट्र शासन दाखल करण्यात आलेली आहे. या यानचकेवरील सुनावणी दरम्यान मा. न्यायालयाने नद.10, 11, 
12 व 16 ऑगस्ट 2016 रोजी नदलेल्या नवस्तृत ननकालाच्या अनुषंगाने आवश्यक काययवाहीच्या सूचना देणे नवचारािीन 
होते. 

पनरपत्रक:-  
मा. उच्च न्यायालय, मंुबई येथे जननहत यानचका क्रमाकं 173/2010 डॉ.महेश बडेेकर नव. महाराष्ट्र शासन 

प्रकरणी मा. न्यायालयाने नद.10, 11, 12 व 16 ऑगस्ट 2016 रोजी नदलेल्या आदेशाची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त 
करुन घ्यावी. 

ध्वनी प्रदूषण ननयम 2000 च्या अनुपालना संदभात व अननिकृत मंडप वा तत्सम रचना उभारण्या संदभात 
करावयाच्या काययवाहीच्या अनुषंगाने खालील सूचना नवचारात घ्याव्यात 

1) ध्वनी प्रदूषण ननयम 2000 मिील ननयम 7 नुसार नगरपानलका व महानगरपानलका क्षते्रात ध्वनी प्रदूषण 
ननयमांच्या उलं्लघनाच्या तक्रारीसंदभात तक्रार ननवारण यंत्रणा सुरु करण्यात यावी. अनुज्ञप्ती नवषयक 
संस्थांनी ध्वनीप्रदूषण ननयमांच्या उलं्लघनाबाबत प्रत्येक तक्रारीची, नननावी तक्रारीची देखील दखल 
घ्यावी. प्रचनलत/ पारंपानरक  पध्दती नशवाय महानगरपानलकांनी व नगरपानलकांनी टोल फ्री क्रमांकही 
ध्वनीप्रदूषण तक्रारी स्वीकारण्या कनरता उपलब्ि करुन दयावा.  ई-मेल, लघुसंदेश व व्हॉटसॲप व्दारे 
देखील तक्रारी दाखल करण्याची सुनविा उपलब्ि करुन दयावी. तक्रार वही तयार करुन तक्रारदारास 
तक्रार क्रमाकं उपलब्ि करुन दयावा. तक्रार नोंदवहीत केलेल्या काययवाहीची मानहती नमूद करावी. 
तक्रारींच्या अनुषंगाने काययवाहीची मानहती नजल्हानिकारी कायालयाच्या /महानगरपानलकेच्या संकेत 
स्थळावर प्रदर्शशत करावी. 

2) महाराष्ट्र पोलीस अनिननयम, 1951 च्या तरतुदी अंतगयत ध्वनीप्रदुषण ननयंत्रणाकरीता पोलीस 
अनिकाऱयांना प्रानिकृत करण्याबाबत गृह नवभागाने नद. 14.07.2015 रोजी अनिसूचना प्रनसध्द केलेली 
आहे. या अनिसूचनेची प्रत नद. 26.09.2016 रोजीच्या पत्रान्वये अगे्रनषत केलेली आहे. 

ध्वनीप्रदुषणाकनरता तक्रारींसाठी ननयुक्त यंत्रणेच े  नाव, दूरध्वनी क्रमांक इ. मानहती स्थाननक 
पोलीस कायालयाकडून प्राप्त करून स्थाननक वृत्तपत्रे, स्थाननक दूरनचत्रवानहन्या, नजल्हानिकारी व 
महानगरपानलका/ नगरपानलका यांच्या संकेत स्थळावर प्रदर्शशत करावी. सदर मानहती प्रभाग 
कायालयाच्या सूचना फलकावर देखील प्रदर्शशत करावी. 

3)  गणेशोत्सव, नवरात्री, दनहहंडी इ. सणांपवूी नजल्हानिकारी, आयुक्त, महानगरपानलका यानंी उत्सव 
साजरे करणाऱया महत्वाच्या संघटनांची बकठक घे न ध्वनीप्रदूषण कायदेनवषयक आनण पदपथावर 
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तात्परुत्या स्वरुपात मंडप उभारण्याबाबतच्या ननयमांची  मानहती व कायदेनशर तरतूदींच्या भंगाच ेपनरणाम 
या बाबतची मानहती दयावी. आवश्यकते नुसार स्थाननक राजकीय नेते, मोहल्ला सनमत्यांचे सदस्य यांना 
देखील बकठकीसाठी बोलनवण्यात याव.े रस्त्यावर, पदपथावर तात्परुत्या स्वरुपात मंडप 
उभारण्याबाबतच्या व ध्वनीप्रदूषण नवषयक ननयमांची पालन करण्याबाबत संबनंितांना या बकठकीत सूचना 
दयाव्यात. 

4) ध्वनीप्रदूषण ननयमांचे सक्त पालन होईल याबाबत महानगरपानलका व नगरपानलका यानंी आवश्यक 
काययवाही करावी. 

5) रस्त्यावर, पदपथावर तात्परुत्या स्वरुपात मंडप उभारणे बाबत मा. उच्च न्यायालय मंुबई यांनी नदलेल्या 
ननदेशाच ेपालन कराव.े 

6) रस्त्यावर / पदपथावर तात्परुत्या स्वरुपात मंडप वा तत्सम रचना उभारण्यासाठी मंुबई महानगर पानलका 
कायदा, 1888 कलम 317 वा महाराष्ट्र महानगर पानलका कायदा 1949 कलम 234  नुसार परवानगी 
देते वळेी परवानगी पत्राची प्रत दशयनी भागात प्रदर्शशत करण्याची अट समानवष्ट्ट करण्यात यावी व अशी 
काययवाही झाली नसल्याच्या नठकाणी अशा रचना तातडीने ननष्ट्कानसत कराव्यात. 
            उनचत पवूयपरवानगी नशवाय उभारण्यात येणाऱया तात्परुत्या स्वरुपातील मंडप, कमानी व तत्सम 
रचना तातडीने ननष्ट्कानसत करण्याची काययवाही म.न.पा.आयकु्तानंी करावी. िार्शमक काययक्रमांपवूी 
देखील वरील प्रमाणे काययवाही करावी. 

7) महानगरपानलका क्षेत्रात तहनसलदार दजापेक्षा कननष्ट्ठ नसलेल्या अनिकाऱयांचे पथक नजल्हानिकारी 
यांनी तयार कराव.े मोठया िार्शमक सणांच्या सात नदवस अगोदर महानगरपानलका क्षेत्रात संबनंित 
नठकाणी सदर पथकातील सदस्य ननयनमतपणे भटेी देतील व महानगरपानलका आयुक्त यांच्या परवानगी 
नशवाय तात्परुऱया स्वरुपात मंडप व तत्सम रचना उभारण्यात येत नसल्याची खातरजमा करतील. 
परवानगी पत्र व त्यासंदभातील तपशील प्रदशीत न करणारी रचना / मंडप बकेायदेशीर राहील. या 
पथकाने परवानगी पत्रातील अटींच्या उलं्लघनाबाबत वा पवूयपरवानगी नशवाय तात्परुत्या स्वरुपात मंडप 
उभारण्यात येत असल्याची बाब संबनंित महानगरपानलका आयकु्त यांच्या ननदशयनास आणावी. या 
पथकाकडून नमळालेल्या मानहती आिारे अशी कामे ननष्ट्कानसत करण्याची कारवाई महानगरपानलकेच्या 
यंत्रणेने करावी .महानगरपानलका देखील महसूल अनिकाऱयांच्या वरील पथकाप्रमाणे पथक गठीत करुन 
काययवाही करु शकेल. 

    मा.न्यायालयाच्या वरील सूचना नवचारात घेता संबनंित महानगरपानलका आयुक्त व 
नजल्हानिकारी परस्पर समन्वय राखून सदर पथके गनठत करण्याबाबत काययवाही करतील 

8) मंुबई महानगर पानलका कायदा, 1888 वा महाराष्ट्र महानगर पानलका कायदा 1949 नुसार तात्परुत्या 
स्वरुपात  रस्त्यावर / पदपथावर रचना उभारण्यासाठी परवानगी देताना वाजवीनरत्या पदपथ, रस्ते, 
पादचारी मागय नागनरकांना अडथळानवरनहत राहतील याची खबरदारी घे न संनविानाच्या कलम 21 
नुसार नवनहत  नागरीकांच्या मुलभतू हक्कांना बािा येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

9) ध्वनी प्रदूषण ननयमांच्या तक्रारींची दखल घेण्याकनरता ज्या स्वरुपाची तक्रार ननवारण यंत्रणा राहील 
त्याच स्वरुपात तात्परुत्या स्वरुपात  रस्त्यावर / पदपथावर रचना उभारण्या संदभात तक्रार ननवारण 
यंत्रणेची ननर्शमती करावी.तक्रारींची दखल घेण्याकनरता प्रभाग ननहाय अनिका-यांची ननयुक्ती करण्यात 
यावी. 

10) सदर आदेश व यापवूीचे आदेश सवय जाती िमाच्या उत्सवांना व प्राथयना स्थळांना लागू राहतील. 
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11) ध्वनी प्रदुषण ननयमांच्या पालनासाठी व अननिकृत मंडप / रचनांबाबत काययवाही करतेवळेी आवश्यकते 
नुसार स्थाननक पोलीसांची मदत घ्यावी. 

12) प्रत्येक महत्वाच्या िार्शमक व सांस्कृनतक काययक्रमांपवूी राज्य शासनाने व महानगरपानलकानंी ध्वनी 
प्रदूषण व अननिकृत मंडप याबाबतच्या तक्रार ननवारण यंत्रणेनवषयी परेुशा प्रंमाणात प्रनसध्दी दयावी. 
सदरहू प्रनसध्दी आघाडीच्या वृत्त पत्रात व दूरनचत्र वाहीन्यांमाफय त दयावी. प्रभाग कायालयांमध्ये, 
नवभागीय आयकु्त कायालय, नजल्हानिकारी, तहनसलदार कायालय, उपनवभागीय अनिकारी 
कायालयात या बाबत सूचना देणारी पत्रके प्रदर्शशत करावीत. 

13) महाराष्ट्र प्रादेनशक व नगर रचना कायदा 1966 ननयम 3 मनिल उपननयम 4 नुसार नवकास आराखडा 
तयार करताना ननयोजन प्रानिकरणाने व स्थाननक स्वराज्य संस्थेंने ध्वनी प्रदूषण नवषयक नवनहत पातळी 
राखली जाईल व ध्वनी प्रदुषण नवषयक तरतूदींचे कटाक्षाने पालन होईल याकडे लक्ष दयाव.े 
ध्वनीप्रदूषण (नवननयमन व ननयंत्रण) ननयम 2000 मिील ननयम 3 च्या उपननयम 4 च ेपालन करण्याबाबत 
प्रादेनशक आराखडा व नवकास आराखडा तयार करताना आवश्यक काययवाही करावी. 

14) हेनलपॅड तयार करण्यासाठी परवानगी नवषयक अजावर नवचार करतांना प्रस्तानवत हेनलपॅडच्या नठकाणी 
संभाव्य ध्वनीप्रदूषणाची पातळी नवचारात घ्यावी. 

15) ध्वनी प्रदूषण ननयम 2000 मिील ननयम 5 उपननयम 1 नुसार पवूयपरवानगी नशवाय ध्वनीक्षेपक यंत्रणा 
वापरण्यात येणार नाही, जानहरात फलक, फ्लेक्स, तात्परुत्या स्वरुपात उभारण्यात येणाऱया  मंडप व 
तत्सम रचना जवळ वा त्या नठकाणी पवूयपरवानगी नशवाय लावण्यात ये  नयेत, रस्त्यावर व पादचारी 
मागावर खोदण्यात ये  नयेत, या अटी तात्परुत्या स्वरुपात मंडप व तत्सम रचना उभारण्यासाठी 
परवानगी देते वळेी स्पष्ट्टपणे परवानगी पत्रात नमूद करण्यात याव्यात. ध्वनीप्रदूषण ननयमामिील 
पनरनशष्ट्टात नमूद ध्वनी प्रदूषण नवषयक नवनहत मयादा पातळीच े ननकष वळेेसह परवानगी पत्रात नमूद 
करुन त्याच्या पालनाची अट समानवष्ट्ट करावी. 

16) वरील सूचना नुसार काययवाही करण्याची जबाबदारी महानगर पानलका क्षेत्रात संबनंित आयकु्त व नगर 
पानलका क्षेत्रासाठी संबनंित नजल्हानिकारी यांची रानहल. 

17) प्रस्तुत प्रकरणी मा.न्यायालयास काययपतूयता अहवाल सादर करावयाचा आहे. वरील सचूना तातडीने 
नवचारात घे न आवश्यक काययवाही नवना नवलंब करण्यात यावी. त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 
 

सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201611211154449325 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
            (ज.ना. पाटील) 
 सह सनचव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. प्रिान सनचव (ननव-1), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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2. नवभागीय आयुक्त सवय 
3. आयुक्त, मंुबई महानगर प्रादेनशक नवकास प्रानिकरण, मंुबई. 
4. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व औद्योनगक नवकास महामंडळ मया.   
5. आयुक्त, सवय महानगरपानलका 
6. आयुक्त, पणेु महानगर प्रादेनशक नवकास प्रानिकरण, पणेु 
7. नजल्हानिकारी, सवय  
8. आयुक्त तथा संचालक, नगर पनरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई. 
9. अवर सनचव, महसूल व वन नवभाग,मंत्रालय, मंुबई 
10. अवर सनचव, गृह नवभाग,मंत्रालय, मंुबई. 
11. अवर सनचव, पयावरण नवभाग,मंत्रालय, मंुबई 
12. कक्ष अनिकारी, (ननव-11,18,19,21,22,23,24,25,26,28) नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 


