
  

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाांकः एमव्हीआर 0414/प्र.क्र.140/पवर-2 
30 िा मजला, सेंटर नां. 1, जागविक व्यापार कें द्र, कफ परेड, 

म ांबई- 400 005. 
िारीख:  : 06 जून, 2014. 

िाचा  
मा. नॅशनल ग्रीन वरब्य नल, प णे याांनी अजज क्र. 36/2011 मधील सांकीणज अजज क्रमाांक 202/2013 मध्ये 

विनाांक 11.10.2013 रोजी विलेले आिेश. 

शासन पवरपत्रक 
कें द्रीय मोटार िाहन वनयम 1989 मधील वनयम 119 न सार ॲम्ब लन्स/ अग्ननशमन िल/अपत्ती वनिारण 

प्रयोजनासाठी िापरणयाांि येणारी िाहने/पोलीस अवधकारी ककिा बाांधकाम सामग्री िाहनाच ेचालक ककिा मोटार 
िाहन विभागाचे अवधकारी याांच्या किजव्य पालनाच्या प्रयोजनासाठी िापरल्या जाणा-या िाहनािर सायरनची 
स विधा विवहि करणयाांि आली  आहे.  अशा सायरनच्या िापरासांिभाि मानके विवहि करणयाच्या अन षांगाने नॅशनल 
ग्रीन वरब्य नल, निी विल्ली याांनी अजज क्र. 36/2011 मध्ये विनाांक 9.1.2013 रोजी पावरि केलेल्या आिेशाची 
अांमलबजािणी होणयासाठी नॅशनल ग्रीन वरब नल शपव म विभाग), प णे येथे  सांकीणज अजज क्रमाांक 202/2013 
िाखल करणयाि आलेला आहे.  या सांकीणज अजािर मा. न्यायावधकरणाने  विनाांक 11.10.2013 रोजी आिेश 
पावरि केलेले आहेि.   
2. सिर आिेशािील पवरच्छेि 20 श3) न सार सायरन ि मल्टीटोन हॉनज बसविलेल्या  िाहनाांनी विवहि 
केलेल्या ध्िनीच्या मयािेिच त्याचा िापर करीि असल्याबाबि पोलीस ि प्रािेवशक पवरिहन अवधकाऱयाांनी खात्री 
करािी.   अशा िाहनाांनी ध्िनीच्या मयािेचे उल्लांघन केल्यास अशा िाहनाांिरुन अस ेसायरन /मल्टीटोन हॉनज काढून 
टाकणयासह विविध वनयमासह Air  ( Prevention and Control of Pollution) Act,1981 ककिा आयपीसी 
मधील कलम 188 च ेउल्लांघन केल्याच ेगृहीि धरुन अशा िाहनाच ेमालक /िापर करणारे /शासकीय प्रावधकारी  
याांच्या विरुध्ि योनय िी कारिाई करणयाि यािी. 
3. सिर आिेशािील पवरच्छेि 20 श4) न सार सायरन ि मल्टीटोन हॉनज बसविलेल्या शासकीय िाहनाांनी  
कोणत्याही क्षते्रामध्ये रात्री 10 िा. िे सकाळी 6 िा. या िळेेमध्ये सायरन ि मल्टीटोन हॉनजचा िापर करु नये िथावप, 
अविशय आपिकालीन पवरग्थथिी असल्याखेरीज,  शहराच्या हद्दीबाहेरील सािजजवनक  रथत्याांिर त्याांचा िापर 
करणयास परिानगी असल्याबाबि मा. न्यायावधकरणाने आिेशाि थपष्ट्ट केले आहे.  
4. िसेच सिर आिेशािील पवरच्छेि 20 श5) न सार शासकीय िाहनाांचा िापर, उपयोवगिा आवण 
िापराियाच्या पध्ििीस अन सरुन पोलीस आय क्ि याांनी सायरन ि मल्टीटोन हॉनज बसविलेल्या शासकीय 
िाहनाांच्या ध्िनी मयािेच्या सांिभािील मानके विवहि करािीि.  िसचे प्रािेवशक/उप प्रािेवशक पवरिहन 
कायालयाांनी सायरन ि मल्टीटोन हॉनज बसविलेल्याअॅम्ब लन्सना योनय िे थटीकर द्याि.े यावशिाय रुनण ककिा त्याच े
नािेिाईक ककिा सांबांवधि िदै्यवकय व्यािसायीक याांची ॲम्ब लन्सच्या आपिकालीन िापराबाबि विवहि मागणी 
असल्याखेरीज  अशा ॲम्ब लन्सनी सायरन ि मल्टीटोन हॉनजचा िापर करु नये. 
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5. मा. नॅशनल ग्रीन वरब्य नलच्या आिेशाच ेकाटेकोरपणे पालन होणयासाठी, हे आिेश सिज विभागाांनी त्याांच्या 
अवधपत्याखालील विभागप्रम ख याांच्या वनिशजनास आणनू िेणयाि याििे. 

सिर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिथथळािर 
उपलब्ध करणयाि आला असून त्याचा सांकेिाक 201406061227400929 असा आहे. हा आिेश 
वडजीटल थिाक्षरीने साक्षाांवकि करुन काढणयाि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान सार ि नािाने.  

 शवभ.रा.िाढि)े 
 सह सवचि, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रि, 
1   राज्यपाल याांचे सवचि 
2. म ख्यमांत्री याांचे  सवचि 
3. उप म ख्यमांत्री याांचे सवचि 
4. सिज मांत्री / राज्य मांत्री याांचे खाजगी सवचि  
5. प्रबांधक, म ांबई उच्च न्यायालय 
6. सभापिी, महाराष्ट्र विधानपवरषि याांचे खाजगी सवचि 
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा याांचे खाजगी सवचि 
8. विधानमांडळाचे विरोधी पक्ष नेिा याांचे खाजगी सवचि 
9. उप सभापिी, महाराष्ट्र विधानपवरषि याांचे खाजगी सवचि 
10. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा याांचे खाजगी सवचि 
11. म ख्य सवचि याांचे उप सवचि 
12. पोलीस महासांचालक 
13. सिज प्रशासकीय विभागाचे अपर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि /सवचि  
14. महाराष्ट्र प्रिूषण वनयांत्रण मांडळ, म ांबई. 
15. सिज विभागीय आय क्ि 
16.  सिज वजल्हावधकारी  
17. पवरिहन आय क्ि, महाराष्ट्र राज्य, म ांबई 
18. सिज मांत्रालयीन विभाग 
* पत्राने 

http://www.maharashtra.gov.in/
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