
 
ध्वनी प्रदषूणास आळा घालण्यासाठी म ुंबई मटे्रो रेल कॉर्पोरेशन कटिबद्ध 

म ुंबई, १० मे २०१८:-  ध्वनी प्रदषूणास आळा घालण्यासाठी म ुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनद्वारे (म ुं.मे.रे.कॉ) सवव 
उर्पाययोजना राबववण्यात येत असल्याच े व्यवस्थार्पकीय सुंचालक, श्रीमती अश्ववनी भिड े याुंनी साुंगितले. 

मुंत्रालयात न कत्याच झालले्या बठैकीत त्याुंनी ही माहहती हदली. यावेळी मेट्रो ३ मािावसाठी राबववण्यात येणाऱ्या 
उर्पाययोजनाुंची सखोल माहहती देण्यात आली. 
मुंत्रालयात झालले्या बठैकीला िहृ (वाहतकू) वविािाच े प्रधान सगचव श्री. मनोज सौननक, म ुं.मे.रे.कॉच्या 
व्यवस्थार्पकीय सुंचालक श्रीमती अश्ववनी भिड,े सुंचालक (प्रकल्र्प) श्री. एस.के.ि प्ता, कायवकारी सुंचालक 

(ननयोजन) श्री.आर.रमणा व आवाज फौंडशेनच्या श्रीमती स मरैा अब्द लाली आदी उर्पश्स्थत होत.े 

बठैकीत कफ र्परेड व ववधान िवन स्थानकाुंच्या बाुंधकामाच्या हठकाणी ध्वनी प्रनतबुंधक लावल्याचे तसेच 

र्पायभलुंि दरम्यान होणाऱ्या आवाजास प्रनतबुंध लावण्यासाठी अुंमलात आणलेल्या उर्पाययोजनेववषयी देखील 

माहहती हदली. बाुंधकाम हठकाणाुंची र्पररश्स्थती लक्षात घेता जेथे-जेथे शक्य होईल तथेे  अनतररक्त ध्वनी प्रनतबुंधक 

उर्पाययोजना अवलुंबबल्या जाणार असल्याचेही यावळेी म ुं.मे.रे.कॉ.कडून स्र्पष्ट करण्यात आल.े 

र्पायभलुंिच्या कामाने अगधक प्रमाणात ध्वनी ननमावण होतो मात्र हे काम डडसेंबर २०१८ अखेरीस र्पणूव होणार आहे. 

तसेच या कालावधीत स्थानकाचे बाुंधकाम जमीन र्पातळीच्या 10 त े12 मीटर खाली र्पोहचलेल ेअसेल. जास्तीत 

जास्त हठकाणी डकेकुं ि व र्पायभलुंिचे काम र्पणूव देखील होणार असल्याने मेट्रोच्या कामाम ळे होणारा आवाज कमी 
होणार आहे, अस ेश्रीमती भिड ेयाुंनी स्र्पष्ट केल.े 2016-17 मध्ये मेट्रो च ेकाम स रू होण्यार्पवूी मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारे 

करण्यात आलेल्या बेसलाईन सवे मध्ये स द्धा  ननधावररत ध्वनी मयावदेच ेउल्लुंघन होत असल्याचे ननदशावनास आल े

होत,े असेही त्या म्हणाल्या. त्याम ळे 

ववववध शासकीय युंत्रणाुंनी एकत्र येऊन ध्वनी प्रदषूणाची र्पातळी कमी करण्यासुंदिावत ठोस र्पावल ेउचलणे िरजचेे 
असल्याबाबत ही चचाव झाली. तसेच मेट्रो-३ सारख्या जािनतक दजावचा शासकीय प्रकल्र्प राबववताना ध्वनी 
प्रदषूणावर प्रनतबुंध लावण्यासाठी दजेदार तुंत्रज्ञान व र्पद्धतीुंचा वार्पर केला िेल्यास िववष्यात या र्पद्धती ‘एक रोल 

मॉडले’ म्हणून शासककय तसेच खाजिी बाुंधकाम प्रकल्र्पाुंना लाि ू करण्यासही उर्पय क्त ठरतील असेही 
साुंिण्यात आल.े 

श्रीमती स मरैा अब्दलूाली याुंनी आर्पण मेट्रो -३ प्रकल्र्पाच्या ववरोधात नसल्याच े स्र्पष्ट केल.े त्या म्हणाल्या 
म ुं.मे.रे.कॉ माफव त राबववल्या जाणाऱ्या ध्वनी प्रनतबुंध उर्पाययोजनाववषयी व ध्वननवप्रदषूणाची र्पातळी शक्य 

तवे्हढी खाली आणण्याकररता त्या आग्रही आहेत. प्रधान सगचव, िहृ (वाहतकू) श्री सौननक याुंनी म ुं.मे.रे.कॉ.ला सवव 
बाुंधकाम स्थळावर ध्वनी प्रनतबुंध उर्पाययोजना अवलुंबववण्याच्या सचूना करत प्रकल्र्पावर काम करणाऱ्या सवव 
कुं त्राटदार व कामिाराुंना ध्वनी प्रदषूणाम ळे होणाऱ्या द ष्र्पररणामाववषयी जाितृी ननमावण करण्याचे ननदेश हदल.े 

प्रकल्र्पाववषयी अगधक माहहती जाणून घेण्यासाठी तसेच काही सचूना असल्यास कळववण्या सुंदिावत म ुं.मे.रे.कॉने 

श्रीमती अब्दलूाली याुंना ववनुंती केली. 
मेट्रो-३ प्रकल्र्प कायावश्ववत झाल्यावर वाहतकू कोंडीम ळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदषूणास आळा बसणार असनू वाय ू

प्रदषूण देखील कमी होणार आहे तवे्हा म ुंबईकराुंनी प्रकल्र्पाच्या अुंमलबजावणी दरम्यान सहकायव करावे, अस े

आवाहन म ुं.मे.रे.कॉ तफे करण्यात आल ेआहे. 


