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वाचा :- र्ासन वनणगय, सामान्य प्रर्ासन ववभाग, क्र. स्मारक-3102/884/(प्र.क्र. 122)/2002/29,
वदनाांक 2 फेब्रुवारी, 2005
प्रस्तावना:राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती याांचे पुतळे उभारण्याबाबत र्ासन मान्यता वमळणेसाठी र्ासनास प्रस्ताव
सादर होतात. तथावप, यासांदभात ववद्यमान मागगदर्गक तत्वाांनुसार प्रस्तावासोबत सादर केलेली मान्यता
पत्रे, ठराव, ना-हरकत प्रमाणपत्रे ही, ब-याच वषांपूवीची असल्याने र्ासन मान्यता दे ताना अडचणी वनमाण
होत आहे त. तसेच पुतळा उभारण्याच्या अनुषांगाने मा. सवोच्च न्यायालयाचे वदनाांक 18.01.2013 रोजीचे
अांतवरम आदे र् पुतळा उभारण्याबाबतचे प्रस्ताव तपासताना ववचारात घेणे आवश्यक असते. असे प्रस्ताव
मान्यतेअभावी ब-याच कालावधी पयंत प्रलांवबत राहणे इत्यादीमुळे प्रस्तावावर वनणगय घेण्यासाठी होत
असलेला ववलांब टाळण्यासाठी पुतळा उभारण्यास मान्यता दे ण्याच्या अवधकाराचे ववकेंद्रीकरण करुन ते
स्थावनक र्ासकीय यांत्रणाांना प्रदान करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन होती.
र्ासन वनणगय:राज्यातील ववववध गावात / र्हरात / सावगजवनक वठकाणी राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती याांचे
पुतळे बसववण्याबाबत राज्य र्ासनाकडे अनेक मागण्या येत असतात.

र्ासनामाफगत राष्ट्रपुरुष /

थोरव्यक्ती याांचे पुतळे उभारण्यासाठी वनधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत नाही. राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती याांचे
पुतळे उभारावयाचे झाल्यास ते स्थावनक लोकाांच्या पुढाकारातून, लोक वगगणीतून उभारली जावीत असे
अपेवित आहे. पुतळे उभारण्याबाबत परवानगी मागतील त्या सांस्था नोदां णीकृत असणे आवश्यक आहे .
पुतळे उभारण्यास मान्यता दे ण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी याांना प्रदान करण्यास तसेच र्ासन वनणगय,
सामान्य प्रर्ासन ववभाग, क्र. स्मारक-3102/ 884/(प्र.क्र. 122)/2002/29, वदनाांक 2 फेब्रुवारी, 2005
अवधक्रवमत करुन नव्याने मागगदर्गक तत्वे वववहत करण्यात र्ासन मान्यता दे ण्यात येत आहे . पुतळे
उभारण्यासांदभात परवानगी दे ण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी वजल्हावधकायाांनी त्याांच्या
अध्यितेखाली खालीलप्रमाणे एक पुतळा सवमती स्थायी स्वरुपात गठीत करण्यात येत आहे .
1.

वजल्हावधेकारी

अध्यि

2.

*आयुक्त, महानगरपावलका/मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद /

सदस्य

मुख्यावधकारी, नगरपावलका / नगर पवरषद
3.

* पोलीस आयुक्त /वजल्हा पोलीस अवधिक

सदस्य

4.

अवधिक अवभयांता, सावगजवनक बाांधकाम ववभाग

सदस्य

5.

वनवासी उप वजल्हावधकारी

सदस्य-सवचव

* (पुतळा ज्या िेत्रात बसवावयाचा आहे त्या िेत्रानुसार सांबांवधत अवधका-याांना आमांवत्रत करावे. )
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2.

सदर पुतळा सवमतीला खालील वववहत मागगदर्गक तत्वे व त्यानुषांगाने प्रस्तावासोबत सादर केलेली

कागदपत्रे तपासून पुतळा उभारण्यासाठी मान्यता दे ण्याचे अवधकार राहतील. यासांदभात खालीलप्रमाणे
मागगदर्गक तवे वववहत करण्यात येत आहे त.
पुतळे उभारण्यासांबध
ां ीची मागगदर्गक तत्वे
1 कोणतीही व्यक्ती / सांघटना / सांस्था, र्ासकीय / वनम र्ासकीय सांस्थेच्या तसेच खाजगी
मालकीच्या जागेवर वजल्हावधकारी याांच्या परवानगी वर्वाय पुतळा उभा करु र्कणार नाही.
2 पुतळे उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद नसावा.

ती जागा अनवधकृत ककवा

अवधक्रवमत केलेली नसावी. जागेच्या मालकी हक्काबाबत सांबवां धत पुतळा बसववण्या-या व्यक्ती /
सांस्था / कायालयाने कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे . पुतळा उभारलेल्या जागेचा वापर
अन्य प्रयोजनासाठी करण्यास पुतळा उभारणा-या व्यक्ती/सांस्था/ कायालयास हक्क राहणार
नाही.
3 पुतळा बसववण्या-या सवमतीने व्यक्ती / सांस्था / कायालय / सवमतीने पुतळयाच्या चबुत-याांचे
मोजमापे, आराखडा, पुतळयाचा साईट प्लॅन, पुतळा ज्या धातु / सावहत्यापासून तयार करण्यात
येणार आहे, त्या धातू / सावहत्याचे प्रमाण, पुतळयाचे वजन, उां ची व रां ग याचा तपवर्ल पुतळयाच्या
रे खावचत्रासोबत मुख्य वास्तुर्ास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य याांना ककवा त्याांनी अवधकार प्रदान केलेल्या
ववभागीय कायालयास सादर करुन मान्यता घेतलेले पत्र प्रस्तावासोबत सादर करावे.
4 पुतळा उभारण्या-या सांस्थेने पुतळयाच्या क्ले मॉडे लला कला सांचालनालयाची मान्यता घेऊन ब्राांझ
वा अन्य धातू, फायबर वा इतर सावहत्यापासून पुतळा तयार करावा आवण मान्यता घेतलेल्या मॉडे ल
प्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दिता घ्यावी.
5 पुतळा उभारण्यामुळे गाव / र्हर सौंदयात बाधा येणार नसल्याबाबत सांबवां धत सांस्था / कायालय
तसेच स्थावनक स्वराज्य सांस्था याांनी दिता घेण्यात यावी.
6 पुतळा उभारल्यामुळे भववष्ट्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वनमाण होणार नाही, स्थावनक वाद
ककवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सववस्तर चौकर्ी करुन सांबवां धत पोलीस कायालय
प्रमुखाांने ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे . तसेच पुतळा उभारण्यासाठी
अल्पसांख्याांक व स्थावनक लोकाांचा ववरोध नसल्याबाबत स्पष्ट्टपणे उल्लेख असलेले ना-हरकत
प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
7 र्ासकीय वनमर्ासकीय / स्थावनक स्वराज्य सांस्थेच्या कायालय पवरसरात पुतळा उभारण्या-साठी
सांबवां धत मांत्रालयीन प्रर्ासकीय ववभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत असावे.
8 स्थावनक स्वराज्य सांस्था याांनी पुतळा उभारण्याबाबत आवश्यक तो ठराव करुन प्रस्तावासोबत
जोडणे आवश्यक आहे . पुतळा उभारण्याची जागा स्थावनक स्वराज्य सांस्थेच्या मालकीची नाही
अर्ा प्रकरणी सांबवां धत व्यक्ती / सांस्था/ कायालय याांनी पावरत केलेला ठराव तसेच स्थावनक
स्वराज्य सांस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
9 पुतळा उभारण्यामुळे वाहतूकीस व रहदारीस अडथळा वनमाण होणार नसल्याबाबत स्थावनक
पोलीस ववभागाचे व सांबवां धत स्थावनक स्वराज्य सांस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रस्तावासोबत
जोडावे.
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10

भववष्ट्यात रस्ते रुांदीकरण वा अन्य ववकास कामामुळे पुतळा हलववण्याचा प्रसांग उद्भवल्यास त्यास
ववरोध न करता आवश्यक ती कायगवाही स्वखचाने करण्याबाबत पुतळा उभारणा-या सांस्थेचे
र्पथपत्र घेण्यात यावे.

11

पुतळ्याची दे खभाल, माांगल्य, पाववत्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे करारपत्र
पुतळा उभारणा-या सांस्थेकडू न घेण्यात यावे.

12

पुतळा उभारण्याबाबत सांबवां धत पुतळा उभारणारी सांस्था सवग दृष्ट्टीकोनातून सिम आहे काय याची
छाननी वजल्हावधकारी याांनी करुन घ्यावी.

13

पुतळयासांबध
ां ीचा खचग पुतळा उभारणारी सांस्था करील व र्ासनाकडे वनधीची मागणी करणार नाही
असे सांस्थेचे वचनपत्र प्रस्तावासोबत घ्यावे.

14

पूवग परवानगी वर्वाय पुतळा उभारल्यास सांबवां धत व्यक्ती / सांस्था / सवमतीवर दां डात्मक कारवाई
बरोबर कायदे र्ीर कारवाई करावी तसेच पुतळा हटववण्याची कारवाईही करण्यात यावी.

15

पुतळ्याला मान्यता दे ताना वजल्हावधका-याांच्या अध्यितेखालील सवमतीने महसूल व वन ववभाग,
गृह ववभाग, सावगजवनक बाांधकाम ववभाग, ग्राम ववकास व जलसांधारण ववभाग याांनी वनगगवमत
केलेल्या र्ासन आदे र् / पवरपत्रक यातील सूचना लिात घ्याव्यात व त्यासांदभात आपले अवभप्राय
स्पष्ट्टपणे व्यक्त करावेत. जागेची मालकी ज्या सांस्थेची /कायालयाची आहे त्या सांस्थेची
/कायालयाची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी.

16

पुतळा उभारण्यास अनुमती द्यावी ककवा कसे याबाबत स्पष्ट्ट वर्फारस कारण वममाांसेसह
वजल्हावधकारी याांच्या अध्यितेखालील सवमतीने वदल्यानांतर वजल्हावधकारी याांनी प्रस्तावास
मान्यता द्यावी.

17

मा. सवोच्च न्यायालयामध्ये I A No. 10 of 2012 in S.L.P. (C) No. 8516 of 2006 व W.P. (C)
No. 314/2010 बाबत वदनाांक 18.01.2013 दे ण्यात आलेल्या आदे र्ाचे पालन करुन त्याचे
उल्लांघन होत नसल्याबाबत वजल्हावधकारी तसेच त्याांच्या अध्यितेखालील सवमतीने प्रमावणत
करावे.

18

पुतळा उभारण्यास मान्यता द्यावयाच्या आदे र्ामध्ये पुतळ्याचे वनवित वठकाण, जागेची मालकी,
सवेनांबर, वनयोवजत वठकाण सवग बाजूच्ां या रस्त्याच्या मध्यापासूनचे अांतर, पुतळ्याची दे खभाल व
दु रुस्ती, माांगल्य व पाववत्र्य राखण्याची जबाबदारी कोणाकडे सोपववली आहे याचा सांपण
ू ग तपवर्ल
समाववष्ट्ट करण्यात यावा.

19

पुतळा उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र दे णा-या प्रावधका-याांनी घालून वदलेल्या अटी व र्तीं चे
पालन / पूतगता केल्याबाबत वजल्हावधकारी याांनी खात्री करावी.

20

पुतळा उभारण्यासाठी पावरत केलेले ठराव, ना-हरकत प्रमाणपत्रे 1 वषापेिा अवधक जूनी असू
नयेत अर्ी तरतूद समाववष्ट्ट करण्यात यावी. ना-हरकत प्रमाणपत्र दे णा-या प्रावधका-याने
त्याांच्याकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानांतर आवश्यक त्रूटींची पूतगता करुन 6 मवहन्याच्या आत नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे ककवा नाकारावे.

21

राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्ती याांचा पुतळा उभारण्यास मान्यता दे ताना त्याच राष्ट्रपुरुष / थोर व्यक्तीचा
पुतळा त्या गावात ककवा र्हरामध्ये 2 वक. मी. वत्रज्येच्या पवरसरात तत्पूवी उभारलेला नाही याची
दिता घेण्यात यावी.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3
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3.

वरील मागगदर्गक तत्वे ही सूचनात्मक असून या व्यवतवरक्त स्थावनक प्रर्ासनाची वनकड लिात

घेऊन अन्य मानके वनवित करण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी याांच्या अध्यितेखालील सवमतीला राहतील.
वजल्हावधकारी याांनी वरील मागगदर्गक तत्वाांची पूतगता होत असल्यास पुतळा उभारण्यास अनुमती द्यावी
अथवा पुतळा उभारण्यास मान्यता नाकारण्याचे अवधकार वजल्हावधकारी याांना असतील. याबाबतची सवगस्वी
जबाबदारी सांबवां धत वजल्हावधकारी याांची राहील.
4.

सदर र्ासन वनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201705021716523307 असा आहे. हा आदे र् वडजीटल
स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानूसार व नावाने,

Sanjay Krishna
Bhosale

Digitally signed by Sanjay Krishna Bhosale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=68fad25d7626a3cc798a2cdee2480a108e46d2bc3
c24f98d38cc78723fe79c0f, cn=Sanjay Krishna Bhosale
Date: 2017.05.02 17:20:00 +05'30'

( सां. कृ. भोसले )
उप सवचव, महाराष्ट्र र्ासन
प्रत :१) मा. राज्यपालाांचे सवचव,
२) मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव,
३) सवग मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव,
४) मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई
५) अपर मुख्य सवचव (रचना व कायगपद्धती), सामान्य प्रर्ासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
६) सह सवचव, मुख्य सवचव, याांचे कायालय
७) सवग अपर मुख्य सवचव /प्रधान सवचव /सवचव
८) सवग मांत्रालयीन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
९) कला सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
१०) मुख्य वास्तुर्ास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
११) सवग ववभागीय आयुक्त
१२) सवग वजल्हावधकारी
१३) महासांचालक, मावहती व जनसांपकग महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
१४) आयुक्त, सवग महानगरपावलका
१५) सवग वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी
१६) सवग पोलीस आयुक्त /वजल्हा पोवलस अवधिक
१७) सांचालक, नगरपावलका प्रर्ासन सांचालनालय
१८) वनवड नस्ती ( कायासन-२९ ) सामान्य प्रर्ासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
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