जािहर िनवेदन
वच्छ भारत अिभयानाच्या धतीर्वर राज्यामध्ये “ वच्छ महारा टर् अिभयान (नागरी)”

मा.कदर् शासनाच्या

मा.शासन िनणर्यान्वये राबिवणेत ये त आहे . या अिभयानांतगर्त शहर “हागणदारी मुक्त” करणे व शहरातील घनकचरा
यव थापन करून शहर “ वच्छ” करणे या दोन मुख बाबींचा समावेश आहे .
घनकचरा यव थापन िनयम, 2016 च्या अनुषंगाने राज्यातील नागरी
नागरीकांना सेवा दे ण्याचा

यत्न करीत आहे त. अशा

थािनक

वराज्य सं था शहरामधील

कारे नागरी थािनक वराज्य सं थांकडू न सेवा दे त असताना

नागरीकांकडू नही त्यास सहकायर् िमळणे अपेिक्षत आहे . परं त,ु जे नागरीक सहकायर् करीत नाहीत, त्यांना घनकचरा
वय थापन िनयम, 2016 मधील तरतुदीनुसार दं ड करणे आव यक आहे .
त्या अनुषंगाने, मा.महारा टर् शासन, नगर िवकास िवभाग, मंतर्ालय, मुंबई शासन िनणर्य कर्मांक

वमअ-

2017/ .कर्.256/निव-34, िदनांक 30 िडसबर, 2017 अन्वये व महारा टर् महानगरपािलका अिधिनयम 1949 च्या
कलम 450 (अ) मधील तरतुदीनुसार घनकचरा यव थापन िनयम, 2016 च्या तरतुदींचे अनुपालन न करणाऱ्या
यक्ती/सं थाना दं ड करण्यासाठीचे दर शासनाने िनि चत करून दं ड वसुल करण्याचे अिधकार नागरी थािनक वराज्य
सं थांना दे ण्यात आले आहे त.
त्यानुसार, नािशक महानगरपािलका कायर् क्षेतर्ात घनकचरा यव थापन िनयम, 2016 च्या तरतुदींचे अनुपालन न
करणाऱ्या यक्ती/सं थाना खालील नमुद कृ त्यांकरीता नािशक महानगरपािलकेकडू न दं ड आकारणी करून दं ड वसुल
करणेत ये ईल याची न द घ्यावी.
अ.कर्.

कृ ती / बाब

दं ड र.रू.

1.

र ते / मागार्वर घाण करणे

180/-

2.

सावर्जिनक िठकाणी थुंकणे

150/-

3.

उघडयावर लघवी / लघुशंका करणे

200/-

4.

उघडयावर शौच करणे

500/-

यामध्ये , “घाण” हणजे ज्यापासून उपदर्व होऊ शकेल असे टाकाऊ पदाथर्, धूळ, अ वच्छ पिरि थती तसेच, या
िनयमान्वये ,

ितबं िधत करूनही सावर्जिनक सु यव था, पयार्वरण, सावर्जिनक आरोग्य सुरिक्षतता, जीवन व वा थ यांस

बाधा होईल अशा अ वच्छतेचा समावेश असेल. तसेच, “घाण करणे” हणजे सावर्जिनक अथवा खाजगी िठकाणी
िन काळजीपणाने टाकलेली, फेकलेली, पसरवलेली अथवा सुटलेली घाण िंकवा सावर्जिनक अथवा खाजगी िठकाणी घाण
टाकणारी, फेकणारी, पसरवणारी कृ ती इ.समावेश राहील.
तरी,नािशक महानगरपािलका शहर

वच्छ ठे वण्यासाठी करीत असले या उपाययोजना व सेवा अनुषंगाने

नागरीकांनी दे खील सहकायर् करावे व दं डाची कायर् वाही टाळावी.

Sd/आयुक्त,
नािशक महानगरपािलका, नािशक

