(मनपाकडे अजर् करावयाचा िवहीत नमूना)

िदनांक:-

�ित,
आयुक्त्ा
नािशक महानगरपािलका, नािशक
िवषय :-नािशक महानगरपािलका ह�ीतील मौजे --------- ------ िशवारातील स.नं .-----------------भु.�.---------------- येथील बांधकामास नाहरकत दाखला िमळणे बाबत …
संदभर् : 1) मा.शासन िनणर्य जा.�. DMU/2020/CR-92/DISM-1 िद.17/04/2020
2) नगरिनयोजन िवभागाकडील बांधकाम परवानगी �मां क व िदनांक
महोदय,
नािशक महानगरपािलका ह�ीतील मौजे --------- ------ िशवारातील स.नं .------------------ भु.�.--------------- येथील बांधकामाचे नकाशास उपरोक्त्ा संद�भय प� �.2 अन्वये बांधकाम परवानगी �ाप्त्ा झाली
आहे . परं तु िदनांक 23/3/2020 पासुन मा.शासनाच्या आदे शानुसार करोना (कोव्हीड-19) व्हायरसचा �सार
रोखनेसाठी िवषयांकीत जागेवरील बांधकाम बंद ठे वण्यात आले होते. महाराष्� शासनाने िद.17/4/2020
रोजीच्या आदे शान्वये मागर्दशर्क तत्वे लागु केली आहे . सदर आदे शातील कलम 16 मधील बाब �. 3 नुसार
महानगरपािलका क्षे�ात बांधकाम �कल्प्ा चालु करणे बाबत मागर्दशर्न केले आहे . त्यानुसार ज्या बांधकाम
�कल्पावर काम करणारे कामगार त्याच जागी उपलब्ध्ा असतील आिण बाहे �न कामगार आणण्याची
आवश्य्ाकता नसेल अशी कामे कायर्�न्वत करणे बाबत सुिचत केले आहे . त्यानुसार िवषयांकीत जागेत संदभर् �.
2 नुसार �ाप्त्ा झालेल्या बांधकाम परवानगीचे अिधन राहु न बांधकाम पुन:श्च्ा सु� करणे स परवानगी िमळणेकामी
सदरचा िवनंती अजर् करीत आहोत.
शासन िनणर् यानुसार कामाचे जागी राहणा-या कामगारांना िनवारा, अन्न्ा, पाणी, जीवन आवश्य्ाक वस्तु,
आरोग्य्ा िवषयक आवश्य्ाक उपाय योजना, नोंदनी �मांक असले ले ओळखप�े इत्यादी आवश्य्ाक बाबी
पुरिवणेची सवर्स्वी जबाबदारी आम्ही घे ण्यास तयार आहोत. सदर जागेवरील कामगार हे मास्क् लावून काम
करतील, 5 पेक्षा जास्त्ा व्य्ाक्ती एका िठकाणी थांबणार नाहीत व दोन व्य्ाक्तीमधील भौतीक अंतर हे 1 मीटर पेक्षा
जास्त्ा रािहल याची आम्ही दक्षता घे ऊ. तसेच सदर कामाचे जागी बाहे रील कामगार येणार नाहीत तसेच कामाचे
जागेवरील कामगार बाहे र जाणार नाही, याचीदे खील खबरदारी आम्ही घे ण्यास तयार आहोत. शासनाच्या सवर्
अटी/शत�चे पालन करण्यास आम्ही तयार आहोत.
तरी उपरोक्त्ा संद�भय आदे शाच्या अिधन राहु न बांधकाम सु� करणे स नाहरकत िमळाला ही िवनंती.
आपला िवश्वासु

--सही -(अजर्दाराचे नाव)
आ�कटे क्ट् / बांधकाम व्य्ावसायीक
मोबाईल �.इ-मेल –
व्हॉटसॲप मो.�.सोबत –
1) इमारत बांधकाम परवानगीची छायांकीत �त.
2) कामगारांची नावे, वय व इतर तपशीलाची यादी

�ेस नोट

िदनांक-20/04/2020

िवषय -: नािशक महानगरपािलका ह�ीतील बांधकामास नाहरकत दाखला दे णेबाबत…

Covid-19 या जागतीक महामारीमुळे कें� शासन व महाराष्� शासन यांनी घे तलेल्या लॉकडाऊनच्या
िनणर्यामुळे िद. 22/3/2020 पासुन नािशक शहरात सु� असले ले इमारत बांधकामे बंद ठे वण्यात आलेली आहे त.
मा. गृहमं�ालय, भारत सरकार यांचा शासन िनणर् य �. 40-3/2020-DM-I (A) िद. 15/4/2020
अन्वये िद. 20/4/2020 पासुन लॉकडाऊनच्या काळातील आदे शीत केले ल्या गाईड लाईनचा अवलं ब क�न
काही कामे सु� करता येतील .त्यानुसार

महाराष्� शासनाने आदे श �. DMU/2020/CR-92/DISM-1

िद.17/04/2020 अन्वये ही मनपा ह�ीतील बांधकामे काही अटी-शत�वर सु� करण्यास अनुज्ञेय केले आहे .
उपरोक्त्ा बाबत मा. िजल्हािधकारी सो. यांचेकडील िद.19/4/2020 रोजीचे आदे शानुसार नािशक
महानगरपािलका क्षे�ात िद.20/4/2020 पासुन सु� करावयाच्या बांधकामांना नाहरकत दाखला नािशक
महानगपािलकेमाफर्त दयावयाचा आहे . तसेच मा. िजल्हािधकारी यांचे आदे शानुसार दयावयाचा बांधकाम
नाहरकत दाखला हा कन्टें नमेंट झोन करीता दे ता येणार नाही. शासन िनणर् यानुसार कामाचे जागी राहणा-या
कामगारांना िनवारा, अन्न्ा, पाणी, जीवन आवश्य्ाक वस्तु, आरोग्य्ा िवषयक आवश्य्ाक उपाय योजना, नोंदणी
�मांक असलेले ओळखप�े इत्यादी आवश्य्ाक बाबी पुरिवणे ची सवर्स्वी जबाबदारी िवकासकाची राहील. तसेच
जागेवरील कामगार हे मास्क् लावून काम करतील, 5 पेक्षा जास्त्ा व्य्ाक्ती एका िठकाणी थांबणार नाहीत व दोन
व्य्ाक्तीमधील भौतीक अंतर हे 1 मीटर पेक्षा जास्त्ा रािहल याची दक्षता घे णे आवश्य्ाक राहील. तसेच सदर कामाचे
जागी बाहे रील कामगार येणार नाहीत तसेच कामाचे जागेवरील कामगार बाहे र जाणार नाही,
याबाबत जिमन मालक / िवकासक यांनी मनपाकडे करावयाचे िविहत अज�चा नमूना मनपा
संकेतस्थ्ाळावर उपलब्ध्ा आहे . याबाबत संबंिधतांना नगरिनयोजन िवभागाचे कायर्कारी अिभयंता यांचा इ-मे लee_tp@nmc.gov.in तसेच व्हाटस्अप मो.�.9423179188 हा उपलब्ध्ा क�न दे ण्यात येत आहे .

अ.�.

कामगारांचे नाव

कामाच्या जागी असलेल्या बांधकाम कामगारांचे िववरण पत्र
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