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संदभ प  - जा. . / पय वरण िवभाग /४६ /२०१०-११, िदनांक २७/०९/२०११ नुसार जाहीर, 
शांतता े  

 
१ सव शै िणक सं थां या सभोवताली १०० मी. े  
२ सव यायालयां या सभोवताली १०० मी. े  
३ सव णालयां या सभोवताली १०० मी. े  

अ. नं. शांतता े  ( पिरसर ) र ते 
१ सामा य णालय पिरसर अ) पांडे चौक ते आ पा महाराज समाधीपयतचा र ता 

ब) सामा य णालय ते दि ण बाजुस असलेला स मा. नगरसेवक ी. िव णु 
भंगाळे यांचे घरापयतचा र ता 
क) स मा. नगरसेवक ी. िव णु भंगाळे यांचे घरापासुन ते शीखधम य गु नानक 
मंिदरापयतचा र ता 

२ ला. ना. हाय कुल, आर. आर. 
हाय कुल ते सागर हाय कुल 
पिरसर 

अ) टेट बँक ते सागर हाय कुल पयतचा र ता 
ब) टेट बँक ते कोट चौकापयतचा र ता 
क) मॉडन गल हाय कुल ते इंडो अमेरीकन हॉ पीटल पयतचा र ता 

३ यायालय पिरसर अ) कोट चौक ते म. न. पा. छ पती शाहू महाराज णालयाचा र ता 
ब) यायालय पिरसरातील उवरीत तीनही िदशांना असलेले लगतचे इतर र ते 

४ भा कर माकट जवळील 
हॉ पीटल पिरसर 

अ) वातं  चौकातील म जद ते बिहणाबाई उ ान चौकापयतचे र ते 
ब) बिहणाबाईसमोरील र ता 

५ एम. जे. कॉलेज पिरसर अ) एम. जे. कॉलेज या सभोवताली १०० मी. पिरसरातील र ते 
६ आय. एम. आर. कॉलेज, 

अिभयांि की कॉलेज, क या 
शाळा, बाहेती कॉलेज  इ. 
शै िणक सं था इ. पिरसर 

सदर पिरसरातील चारही बाजूस असलेले र ते 

७ शहरातील रिहवासी भाग व 
मंगल काय लयाचा 
सभोवतालीचा पिरसर 

रिहवासी भागातील मंगल काय लया या पिरसरात - सभोवताली वाजं ी कवा डी. 
जे. पासुन िनघणारा वनी हा परिमशेबल वनीले हलपे ा जा त असु नये. 
सकाळी ६.०० ते ९.०० - ५५ डी. बी. व रा ी ६.०० ते ९.०० - ४० डी. बी. 
वनीले हल ठेवणे बंधनकारक राहील. 

टीप - सदर े ाचे १०० मीटर पिरसरात वनी दषुण होईल अशा कुठ यही कारचे वा , हॉन, लाऊड पकर, फटाके 
वाजिव यास बंदी घाल यात आलेली आहे. 

 


