ध्वनी प्रदू षण (ननयमन व ननयंत्रण) ननयम 2000
च्या अंमलबजावणीबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग
शासन पनरपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र 1816/प्र.क्र.314 -एस.डी.4
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
तारीख: 22 नोव्हें बर, 2016
संदभग :- 1) पयावरण नवभागाचा शासन ननणगय क्र.ध्वनीप्र 2000/प्र.क्र.24/तां.क.3 (भाग-3),
नदनांक 07/04/2003
2) शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभागाचे पनरपत्रक क्र.संकीणग 2015/(334/15)-एस.डी.4,
नदनांक 22 जानेवारी, 2016.
शासन पनरपत्रक :-

ध्वनी प्रदू षण (ननयमन व ननयंत्रण) ननयम, 2000 च्या ननयम 5 च्या उपननयम (3) अनुसार ध्वनी
प्रदू षणाचे जनतेवर होणारे संभाव्य अपायकारक पनरणाम टाळण्यासाठी ध्वनी प्रदू षणावर ननबंध
घालण्याच्या अनुषंगाने पयावरण नवभागाने संदभग क्र.1 येथील शासन ननणगयानुसार सूचना ननगगनमत
केल्या आहेत. तसेच संदभग क्र.2 येथील पनरपत्रकानुसार या नवभागानेही सवग क्षेनत्रय अनधकाऱयांना
फटाकयांच्या दु ष्ट्परीणामांबाबत नवद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
मा.उच्च न्यायालयाने या संदभात नदलेल्या उपरोकत ननदे शानुसार कायगवाही करण्याबाबत राज्यातील
शैक्षनणक संसथांनी, नशक्षकांनी नवद्यार्थ्यांना ध्वनी प्रदू षणाच्या दु ष्ट्पनरणामांची मानहती प्रभावी माध्यमाचा
वापर करुन कायगक्रम आयोनजत करण्याबाबत तसेच योग्य प्रनशक्षण दे ण्याच्या दृष्ट्टीने पावले
उचलण्याबाबत या नवभागाच्या अनधपत्याखालील सवग संबंनधतंना सूनचत करण्यात येत आहे.
2.

ध्वनी प्रदू षण ननयमांची अंमलबजावणीबाबत डॉ.महे श बेडेकर नवरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर

जननहत यानचका क्र.173/2010 मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सदर यानचकेत
मा.उच्च न्यायालयाने नदनांक 10/08/2016, नदनांक 11/08/2016, नदनांक 12/08/2016 व
नदनांक 16/08/2016 रोजी नदलेल्या आदे शातील पनरच्छे द 94 येथे नदलेले ननदे श खालीलप्रमाणे
आहेत.:"As directed by Apex Court, we direct the State Government to conduct public

awareness programmes inviting attention to the members of the public to the Noise Pollution
Rules and especially to the adverse effects of the noise pollution not only on the human beings
but on all living beings. As directed by the Apex Court, the State Government shall issue
necessary directions, for holding such public awareness programmes especially in schools and
colleges throughout the State so that students are educated on the adverse impact of the sound
pollution. Such Public Awareness Programmes shall be conducted by the State for the benefit
of the members of public by taking co-operation of Television Channels, Social Media, FM
Channels etc. Such awareness programmes for the benefit of the Citizens shall be frequently
conducted especially before commencement of major religious and cultural festivals."

शासन पनरपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र 1816/प्र.क्र.314 -एस.डी.4

3.

ध्वनी प्रदू षण ननयंत्रण हा एक ज्वलंत नवषय आहे. ही एक समसया आहे. ध्वनी प्रदू षणाच्या

पनरणामांची तीव्रता नवद्यार्थ्यांपयंत पोहोचणे आवश्यक आहे. शाळांनी वरील हेतू प्रत्यक्ष साध्य होतील
अशा तऱहेने नानवन्यपूणग व नदघगकालीन पनरणाम दे णारे उपक्रम राबवावेत. त्यानुषंगाने सुजाण
नागनरकाच्या जबाबदारीची जाणीव होण्याकनरता नवनवध सपधा, पोसटसग (नभत्ती पत्रके), नचत्रकला सपधा,
ननबंध सपधा, रॅली आदींचे आयोजन सवग शाळांमधून करण्यात यावे.
4.

या संदभात करण्यात येणाऱया कायगवाहीचा अहवाल मा.आयुकत (नशक्षण) यांनी सवग क्षेनत्रय

अनधकाऱयांकडू न घ्यावा.
सदर शासन पनरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतसथळावर
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक 201611221256529421 असा आहे . हे पनरपत्रक
नडजीटल सवाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( डॉ.सुवणा नस.खरात )
उपसनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई,
2. मा.मुख्य सनचव यांचे उपसनचव, मंत्रालय, मुंबई,
3. मा.मंत्री (शालेय नशक्षण) यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई,
4. प्रधान सनचव, नवनध व न्याय नवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
5. आयुकत (नशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
6. नशक्षण संचालक (माध्यनमक व उच्च माध्यनमक), नशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
7. नशक्षण संचालक (प्राथनमक), नशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
8. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षनणक संशोधन व प्रनशक्षण पनरषद, पुणे,
9. संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ नशक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
10.संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुसतक ननर्ममती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे,
11. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पनरषद, पुणे,
12. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षण मंडळ, पुणे,
13. सवग नवभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यनमक व उच्च माध्यनमक नशक्षण मंडळ, पुणे,
14. अवर सनचव (नव.शा.1 ब), गृह नवभाग, मंत्रालय, मुंबई,
15. सवग नवभागीय नशक्षण उपसंचालक,
16. आयुकत, महानगरपानलका (सवग),
17. सवग मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद (सवग)
18. सवग नशक्षण अनधकारी (प्राथनमक/माध्यनमक), नजल्हा पनरषद, नशक्षण ननरीक्षक, मुंबई, (उत्तर/
दनक्षण/पनिम)/ प्रशासन अनधकारी, महानगरपानलका/नगरपानलका/कटक मंडळे , सवग,
19. गटनशक्षणानधकारी, पंचायत सनमती सवग,
20. ननवड नसती (एस.डी.4 कायासन).
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