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परिचय 

 

पर्यावरणयचय अभ्र्यस करणयर् र्य कोणत्र्यही निणार्कत्र्यासयठी संपणूा पर्यावरणीर् गणुवत्तेचे नवशे्लषण 

करण्र्यचय एक कयर्ाक्षम मयगा आवश्र्क आह े आनण अनिकडच्र्य वषयांत जवळजवळ प्रत्र्ेक 

निर्यकियपयंमध्रे् पर्यावरणीर् जयणीव वयढिी आह,े पर्यावरणीर् संप्रेषण आनण सयमयनजक 

उत्तरदयनर्त्वयचे महत्त्व, जे पर्यावरणीर् मयनहतीच्र्य सनिर् आनण ऐनच्िक प्रकटीकरणयिय प्रोत्सयहि दतेे 

ते सवयार्यािे महत्त्वयचे बििे आह.े र्यव्र्नतररक्त, जेव्हय ियगररक त्र्यंच्र्य पर्यावरण जयगरूकतेवर कयर्ा 

करण्र्यचय निणार् घेतयत, तेव्हय ते ज्र्य वयतयवरणयत रयहतयत त्र्यबद्दि महत्त्वपणूा मयनहती जयणिू घेणे 

आवश्र्क आह ेआनण ह ेमहत्त्व प्रत्रे्क भयगधयरकयच्र्य गरजय पणूा करण्र्यसयठी पर्यावरणीर् मयनहती प्रदयि 

करूि आनण त्र्यंच्र्य संबंनधत क्षेत्यंचे अहवयि दऊेि सवात् ओळखिे जयते.  

 

अिेक मयध्र्मयंद्वयरे मयनहतीची दवेयणघेवयण करण्र्यसयठी सतत भरभरयट करणयर्र्य म.प्र.नि. मंडळयच्र्य िवीितम घडयमोडी प्रकयनित 

करणयरय आनर्ाक वषा २०२०-२०२१ चय वयनषाक अहवयि सयदर करतयिय मिय आिंद होत आह.े  म.प्र.नि. मंडळयच्र्य उपिमयंिी 

प्रत्र्क्ष नकंवय अप्रत्र्क्षपणे संबंनधत प्रत्रे्क आनण प्रत्रे्क संबंनधतयंिय संवेदििीि करणे ह ेम.प्र.नि. मंडळयचे प्रयधयन्र् आह.े हय 

अहवयि मंडळयद्वयरे केिेल्र्य उपिमयंची आनण सेवयंची नवस्ततृ मयनहती प्रदयि करण्र्यचे सयधि आह.े 

 

र्य अहवयियत मंडळ पर्यावरण संसयधियंची नस्र्ती आनण दजया, संबंनधत पर्यावरणीर् ट्रेंड आनण पररणयम आनण इतर संबंनधत 

प्रर्त्ियंची मयनहती सयदर करते.र्य अहवयियत पर्यावरणयच्र्य नस्र्तीचे मलू्र्यंकि करण्र्यसयठी; नवनवध ररअि-टयइम दखेरेख स्र्यिके 

आनण िमणु्र्यद्वयरे गोळय केिेल्र्य मयहीतीच्र्य शे्रणीतीि सवयात अद्यर्यवत मयनहती वयपरिी जयते. पढेु अहवयि कयियवधी दरम्र्यि 

पणूा केिेल्र्य प्रत्रे्क मलू्र्मयपि आनण मलू्र्यंकियमध्रे् त्र्यतीि निष्कषा आनण निष्कषयांचय सयरयंि समयनवष्ट असतो. र्य िनवि 

अहवयियत नवनवध कृती र्ोजिय रयबविू आम्ही ज्र्य आव्हयियंवर मयत केिी आह,े आम्ही ज्र्य मदुदद्ययंवर अजिूही कयम करत आहोत 

ते िक्षयत घेतिे आह ेआनण उदर्ोन्मखु आव्हयियंचयही समयवेि आह.े महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयच्र्य उपिमयंची मयनहती तर्यर 

करण्र्यच्र्य दृनष्टकोियतिू, मखु्र् निदिेक आनण मयपदडंयंची संबंनधत आनण िवीितम आकडेवयरी सयदर करण्र्यचय प्रर्त्ि केिय जयतो 

उदय. पर्यावरण कयर्द्ययच्र्य कक्षेत समयनवष्ट असिेिे उद्योग, संमतीचे अिदुयि, जैव-वैद्यकीर् कचरय (व्र्वस्र्यपि आनण हयतयळणी) 

निर्म, १९९८ आनण महयिगरपयनिकय घिकचरय (व्र्वस्र्यपि आनण हयतयळणी) निर्म, २००० अंतगात जयरी केिेिे अनधकृततय, 

चकू करणयर्र्यंनवरुद्ध सरुू केिेल्र्य कयर्दिेीर कयरवयई, सयवाजनिक तियरी , कें द्रीर् कृती आरयखडय, औद्योनगक प्रदषूण भयर, 

सयमयईक सयंडपयणी प्रिीर्य कें द्रयंची नस्र्ती, प्रयदनेिक कयर्यािर्यंची कयमनगरी, मध्र्वती आनण प्रयदनेिक प्रर्ोगियळय, पर्यावरणीर् 

पयणी आनण हवेची गणुवत्तय, मंडळयची कयर्यािरे्, कमाचयरी संख्र्य इ. र्य वषयात मंडळयिे केिेल्र्य पढुीि िवीि घडयमोडी दखेीि 

र्ोडक्र्यत आहते. अहवयियत स्पष्ट केिे आह.े 

 

 

श्री. अिोक नििगयरे (आर्.ए.एस.) 

सदस्र् सनचव, 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
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१. प्रस्तावना 

 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ (म. प्र. नि. मंडळ) ७ सप्टेंबर १९७० रोजी महयरयष्ट्र प्रदषूण प्रनतबंधक अनधनिर्म, १९६९ च्र्य 

तरतदुींिुसयर स्र्यपि करण्र्यत आिे. जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९७४ महयरयष्ट्र रयज्र्यत १ जिू १९८१ रोजी 

अंमियत आिय आनण त्र्यिुसयर महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९७४ च्र्य किम 

४ च्र्य तरतदुींिुसयर तर्यर करण्र्यत आिय. हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म १९८१ महयरयष्ट्रमध्र्े १९८३ मध्र्े 

स्वीकयरण्र्यत आिय आनण सरुुवयतीिय कयही भयगयंिय २मे १९८३ रोजी हवय प्रदषूण निरं्त्ण क्षेत् घोनषत करण्र्यत आिे. संपणूा 

महयरयष्ट्र रयज्र् ६ िोव्हेंबर १९९६ पयसिू हवय प्रदषूण निरं्त्ण क्षेत् म्हणिू घोनषत केिे गेिे आह.े मंडळ (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) 

अनधनिर्म, १९८१ च्र्य किम ५ च्र्य अंतगात रयज्र् मंडळ म्हणिू दखेीि कयर्ारत आह.े 

 

जि (प्रनतबंध व प्रदषूण निरं्त्ण) कयर्दय, १९७४, वयर् ू (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) कयर्दय, १९८१, आनण कयही तरतदुींचय 

समयवेि असिेल्र्य महयरयष्ट्र रयज्र्यत नवनवध पर्यावरणीर् कयर्द ेअंमियत आणिे आहते. पर्यावरणीर् (संरक्षण) कयर्दय, १९८६ 

आनण पर्यावरण (संरक्षण) सधुयरणय निर्म, २०१६ आनण जैव-वैद्यकीर् टयकयव ूपदयर्ा व्र्वस्र्यपि निर्म, २०१६, घयतक आनण 

इतर टयकयव ूपदयर्ा (व्र्वस्र्यपि आनण सीमयंतगात वयहतकू) निर्म २०१६ आनण घिकचरय व्र्वस्र्यपि निर्म, २०१६ इत्र्यदी 

निर्म आनण कयर्द ेम. प्र. नि. मंडळ अंमियत आणत आह.े म. प्र. नि. मंडळ आपल्र्य १२प्रयदनेिक कयर्यािर्यंद्वयरे पर्यावरणीर् 

कयर्द्ययंची अंमिबजयवणी करते आनण महयरयष्ट्र ियसियच्र्य पर्यावरण नवभयगयच्र्य प्रियसियखयिी कयर्ा करते. मंडळयची 

संघटियत्मक रचिय, प्रयदनेिक आनण उप-प्रयदनेिक कयर्यािरे् आनण कमाचयरी संख्रे्ची मयनहती पररनिष्ट १अ, १ब आनण २ मध्र्े 

नदिेिी आह.े  

 

संसयधियंची कमतरतय आनण पर्यावरणयचे नवघटि र्यंिय आळय घयिण्र्यसयठी रयज्र्यत पर्यावरणयचे धोरणी व्र्वस्र्यपि आवश्र्क 

आह.े पर्यावरणयच्र्य अिेक नवनवध समस्र्य असिू त्र्यंचे समयधयि प्रत्र्ेक क्षेत्यिसुयर करण ेआवश्र्क आह.े वयनषाक अहवयि तर्यर 

करणे ह ेपर्यावरणयच्र्य नस्र्तीबद्दि मयनहतीपणूा वतृ्तयंत नमळयवय आनण प्रत्र्ेक रयज्र्यमध्र्े ियश्वत वयढ व्हयवी ह्यय हतेूिे वि, पर्यावरण 

आनण जिवयर् ू पररवताि मंत्यिर्, भयरत सरकयर आनण रयज्र् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळे र्यंिी उचििेिे महत्त्वयचे पयऊि आह.े 

म.प्र.नि.मंडळयिे िैसनगाक पर्यावरण संरनक्षत करण्र्यसयठी आनण आवश्र्क निरं्त्ण उपयर्यंसह प्रदषूणयवर निरं्त्ण ठेवण्र्यसयठी 

रयज्र्भरयतीि बयरय प्रयदनेिक कयर्यािर्े आनण त्ेचयळीस उप-प्रयदनेिक कयर्यािर्े स्र्यपि केिी आहते. 

 

सभोवतयिची हवय आनण पयण्र्यच्र्य गणुवत्तेचे मलू्र्यंकि करण्र्यसयठी मंडळयिे त्र्यचे दखेरेखीचे जयळे आणखी मजबूत केिे आह.े 

वयतयवरणीर् वयर् ू गणुवत्तेवरीि मयनहती रयष्ट्रीर् व्र्यपक हवय सनिरं्त्ण उपिम (एिएएमपी) अंतगात संकनित केिी आह.े 

त्र्यचप्रमयणे, रयष्ट्रीर् जि गणुवत्तय सनिरं्त्ण उपिम (एसडब्लल्र्एूमपी) अंतगात भपूषृ्ठयवरीि जि गणुवत्तय आनण भजूि र्यंचे परीक्षण 

केिे जयते. सवा संबंनधत मयनहती म.प्र.नि. मंडळयच्र्य वेबसयइटवर निर्नमतपणे संकनित आनण अद्यर्यवत केिी जयते. सणयंच्र्य 

दरम्र्यि, आवयज पयतळीची निर्नमतपणे दखेरेख ठेविी जयते आनण मयनहती नवशे्लनषत केल्र्यिे वेबसयइटवर अद्यर्यवत केिे जयते 

जेणेकरूि िोकयंिय मयनहती उपिब्लध होईि. इको-फ्रें डिी पद्धतीिे सवा उत्सव सयजरय करण्र्यची जयगरुकतय निमयाण करण्र्यसयठी 

प्रर्त्ि केिे जयत आहते. एकीकृत व्र्वस्र्यपि मयनहती प्रणयिी (आर्.एम.आर्.एस) द्वयरे म.प्र.नि. मंडळ पयरदिाकतय रयखण्र्यसयठी 

आनण संपणूा कयर्ाक्षमतय वयढनवण्र्यसयठी नवनवध प्रनिर्य आनण कयर्ावयहींचे संगणकीकरण करीत आह.े ही प्रणयिी प्रयमखु्र्यिे संमती 

पत् व्र्वस्र्यपि, उपकर जमय करणे, प्रर्ोगियळय व्र्वस्र्यपि, कचरय व्र्वस्र्यपि मयिव संसयधि आनण आनर्ाक व्र्वस्र्यपि 

ह्ययसयठी तर्यर केिी आह.े अंमिबजयवणी प्रयनधकरणयद्वयरे अविंबिी गेिेिी प्रदषूण निरं्त्ण धोरणे इष्ट पररणयम दते आहते आनण 

त्र्यद्वयरे प्रदषूण पयतळी कमी करीत आहते आनण इनच्ित स्तर सयध्र् करण्र्यसयठी िवीि नकंवय अनतररक्त निरं्त्णे आवश्र्क 

असल्र्यस ही मयनहती निधयाररत करण्र्यसयठी वयपरिी जयते. मंडळयिे पर्यावरणयचे संरक्षण कयर्द े अंतगात उद्योग आनण इतर 

प्रकल्पयंद्वयरे केिेल्र्य संमती आनण अनधकृततय अिपु्रर्ोगयंसयठी वेगवयि नवल्हवेयट प्रणयिी सयदर केिी आह.े म.प्र.नि. मंडळयिे 

घेतिेल्र्य र्य पयवियचे उद्योग आनण नवकयसकयंद्वयरे मोठदर्य प्रमयणयवर कौतकु केिे गिेे आह ेकयरण त्र्यंच्र्य अिपु्रर्ोगयंच्र्य नस्र्तीचे 

आतय सहजपणे मयगोवय घेतय र्ेतो. मंडळयिे मंजरू केिेल्र्य संमती आनण अनधकृततेिी संबंनधत मयनहती वेळोवेळी वेबसयइटवर 

दखेीि अद्यर्यवत केिी गेिी आह.े 
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पर्यावरण संरक्षणयसयठी सयमयन्र् पयर्यभतू सनुवधयंच्र्य एक भयग म्हणिू, घयतक आनण जैव-वैद्यकीर् कचर्र्यच्र्य उपचयरयंसयठी आनण 

नवल्हवेयटीसयठी सनुवधय ह्यय पर्यावरणयच्र्य संरक्षणयसयठी संपणूा रयज्र्यत स्र्यपि करण्र्यत आल्र्य आहते. औद्योनगक क्षेत्यंमध्रे् 

सयमयन्र् सयंडपयणी प्रनिर्य कें द्र दखेीि नदिी जयतयत. तळोजय महयपे, रयंजणगयव व बटुीबोरी रे्रे् घयतक टयकयव ू पदयर्यांच्र्य 

व्र्वस्र्यपियसयठी सयमयन्र् सनुवधय उपिब्लध केल्र्य आहते. मंडळयद्वयरे ियस्त्रीर् आनण कयर्दिेीर पद्धतीिे ियगरी घिकचर्र्यंचे 

उपचयर व नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी स्र्यनिक संस्र्यिय प्रोत्सयनहत करतयत. मंडळयमळेु प्रदषूणयवर निरं्त्ण ठेवण्र्यसयठी उद्योगयंिय 

उपयर् आनण स्वच्ि तंत्ज्ञयि घेण्र्यस प्रवतृ्त केिे जयते. 

 

पर्यावरणीर् प्रश्नयसंबंधी सवासयमयन्र् िोकयंमध्रे् जयगरुकतय निमयाण करण्र्यसयठी, मीनडर्य, स्वरं्सेवी संस्र्य, कियकयर आनण नवद्ययर्ी 

र्यंच्र्य मयर्ा त नवनवध जयगरुकतय कयर्ािम आर्ोनजत करण्र्यसयठी मंडळयिे सतत प्रर्त्ि केिे आहते. पर्यावरणीर् मोनहमेचय एक 

भयग म्हणिू, ियळय, महयनवद्ययिरे् आनण रेल्वे स्र्यिकयंसयरख्र्य सयवाजनिक जयगयंवर पर्ियटदर् दखेीि आर्ोनजत केिे जयतयत आनण 

र्यंचय िोकयंमयर्ा त प्रसयर केिय जयतो. 
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२. मांडळाचे सांघटन 

 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयमध्रे् १९८३ मध्रे् रयज्र् सरकयरिे अनधसनूचत केिेल्र्य जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म 

१९७४ च्र्य निर्मयंिसुयर मखु्र् कयर्ाकयरी अनधकयरी, खयिी दिानविेल्र्य श्रेणीप्रमयणे इतर सदस्र् आनण मखु्र् कयर्ाकयरी अनधकयरी  

म्हणिू सदस्र् सनचव र्यंचय समयवेि आह.े 

 

मंडळयची रचिय खयिीिप्रमयण ेआह;े 

 

१. अध्र्क्ष (अधावेळ नकंवय पणूा वेळ) 

२. रयज्र् सरकयरचे प्रनतनिधी (पयचपेक्षय जयस्त ियही) 

३. स्र्यनिक मंडळयंच ेप्रनतनिधी (पयचपेक्षय जयस्त ियहीत) 

४. रयज्र् सरकयरचे महयमंडळ नकंवय कंपन्र्यंचे प्रनतनिधी (दोि) 

५. िेती, मनच्िमयरीचय व्र्वसयर् नकंवय उद्योग नकंवय व्र्यपयरयच्र्य नहतयचे प्रनतनिधीत्व करणयरे सदस्र् (तीिपेक्षय जयस्त ियहीत) 

६. सदस्र् सनचव (पणूा वेळ) 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयसयठी १९७४ च्र्य जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म किम ४ अंतगात अनधकयर आहते.  

 

कोष्क १. म. प्र. णन. मांडळाचे २०२०-२१ दिम्यान सांघटन. 

 

श्री. सुधीि श्रीवास्तव, णनवृत्त, भा.प्र.से. 
अध्यक्ष  

 

प्रधान सणचव 

पर्यावरण नवभयग, महयरयष्ट्र ियसि, 
सदस्य 

अपि मुख्य सणचव 

सयवाजनिक आरोग्र् नवभयग, महयरयष्ट्र ियसि, मंत्यिर्, मुंबई 
सदस्य 

प्रधान सणचव – २ 

िहर नवकयस नवभयग, महयरयष्ट्र ियसि,  मुंबई 
सदस्य 

प्रधान सणचव 

जिपरुवठय आनण स्वच्ितय, महयरयष्ट्र ियसि, मंत्यिर्, मुंबई 
सदस्य 

सणचव  

गहृ (वयहतकू) नवभयग , महयरयष्ट्र ियसि, मंत्यिर्, मुंबई 
सदस्य 

मुख्य काययकािी अणधकािी 

एम.आर्.डी.सी., महयकयिी केव्हज रोड, अंधेरी (पवूा), मुंबई 
सदस्य 

सदस्य सणचव (ताांणिक), 

महयरयष्ट्र जीवि प्रयनधकरण, एक्सप्रेस टयवसा, िररमि पॉइटं, मुंबई 
सदस्य 

श्री ई. िवींद्रन  

सदस्र् सनचव, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्य सणचव 

(९/०९/२०२० पर्ांत) 

श्री. अिोक णिनगािे 

सदस्र् सनचव, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्य सणचव 

(९/०९/२०२० पयसिू) 
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३. मांडळाच्या बैठका 

 

१.०  सन २०२०-२१ या आणथयक वर्ायत, महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळाची १७५ वी बैठक झाली. बैठकीत घेण्यात 

आलेले प्रमुख णनियय खालीलप्रमािे आहेत. 

 

अ. मुांबईतील कमी णकमतीच्या हवा गुिवत्ता सेन्सि आधारित देखिेख नेटवकय च्या दीघयकालीन काययके्षि 

प्रमािीकििासाठी कार्योत्तर मंजूरी. 

"एसएआर्व्हीएम" (हवय गणुवत्तय दखेरेखीसयठी बदित्र्य कयियवधीत नवशे्लषणे प्रवयहीत करणे) िीषाक असिेल्र्य डीएसटी-

आर्एिटीएि समनर्ात प्रकल्पयमध्रे् आर्आर्टी कयिपरू द्वयरे कमी नकमतीच्र्य हवय गणुवत्तय सेन्सर आधयररत निरीक्षण कें द्रयंच्र्य 

वयपरयचे र्िस्वीररत्र्य क्षेत्रीय मलू्र्यंकि केिे गेिे आह.े आर्आर्टी कयिपरूिे स्वदिेी नवकनसत केिेल्र्य कमी नकमतीच्र्य हवय 

गणुवत्तय सेन्सर दखेरेखीचय वयपर करूि कठोर वैज्ञयनिक क्षेत्रीय मलू्र्मयपि केिे, उद्योग भयगीदयरयच्या सहकयर्यािे नवकनसत केिे 

आनण िहर-स्तरीर् हवेच्र्य गणुवत्तेच्र्य दखेरेख िेटवका सयठी दीघाकयिीि अवकयिीर् आनण तयत्परुत्र्य र्रकयंवर कनणक पदयर्ा 

(पीएम २.५ आनण पीएम १०) ची अचकूतय आनण तंतोतंतता स्र्यनपत केिी.  मंडळािे उपरोक्त प्रकल्प गनतनवधीसाठी आर्आर्टी  

कयिपरू द्वयरे रु. ४६,०२,०००.  खचयास अिमुती नदिी आह.े  

 

ब.   नवी-मुांबई आणि नागपूि िहिाांचा वहन क्षमता अभ्यास आणि महािाष्ट्रातील उवयरित पायाभुत सुणवधा नसलेल्र्या 

िहिाांमध्ये वहन क्षमतेचा अभ्यास हाती घेण्यास कार्योत्तर मंजूरी. 

 मयििीर् रयष्ट्रीर् हररत न्र्यर्यनधकरण (एिजीटी), प्रधयि खंडपीठ, िवी नदल्िी र्यंच्र्य निदिेयिसुयर मळू अजा िमयंक: ६८१/ २०१८, 

नद. २०.११.२०१९, उवाररत क्षमतय नसलेल्या िहरयंसयठी (एिएसी) वहि क्षमतेचा अभ्र्यस करणे आवश्र्क आह.े रयष्ट्रीर् हररत 

न्र्यर्यनधकरण  आदिेयत अनधसनूचत केल्र्यिुसयर, महयरयष्ट्रयत १८ पयर्यभतु सनुवधय नसलेली िहरे आहते: मुंबई, पणेु, ियगपरू, 

ियनिक, अमरयवती, औरंगयबयद, चंद्रपरू, कोल्हयपरू, िवी-मुंबई, सोियपरू, अकोिय, जयििय, ियतरू, उल्हयसिगर, जळगयव, 

बदियपरू, सयंगिी आनण ठयणे. र्य प्रस्तयनवत अभ्र्यसयचे उनद्दष्ट महयरयष्ट्रयतीि सचूीबद्ध िहरयंसयठी वहि क्षमतेचय अभ्र्यस करणे 

आनण आधयरभतू डेटय समयनवष्ट करूि पर्यावरण व्र्वस्र्यपि र्ोजिेसह एक प्रभयवी आत्मसयत क्षमतेवर आधयररत प्रयदनेिक नवकयस 

निर्ोजि तर्यर करणे हय आह.े 

 

िीरी, ियगपरू र्यंिी नद. ४/२/२०२०, च्र्य पत्यव्दयरे म.प्र.नि. मंडळयकडे पयर्यभतु सनुवधय नसलले्र्य िहरयंची क्षमतय वयहूि िेण्र्यचय 

तपिीिवयर प्रस्तयव सयमयनर्क केिय. र्य प्रकल्पयची एकूण नकंमत ५०.१५ कोटी अनधक कर आह ेआनण  अंनतम अहवयि सयदर 

करूि आनण कयर्ाियळेसह प्रकल्प पणूा होण्र्यचय कयियवधी ३६ मनहिे दणे्र्यत आिय आह.े मंडळयिे अजेंडदर्यवर तपिीिवयर चचया 

केिी आनण िीरी, ियगपरू मयर्ा त ियगपरू आनण िवी-मुंबई र्य  िहरयंची वहि क्षमतय आर्ोनजत करण्र्यसयठी च्र्य  प्रस्तयवयिय  रु. 

६.४ कोटी  अनधक  ियग ूकर कायोत्तर मयन्र्तय नदिी. 

 

क. हॅजमॅट रॅणकां ग णसस्टमवि आयसीसी/एनआयसीईआि ग्लोबद्वािे घातक कचिा वाहतूक कििाऱ्या वाहनाांचा मागोवा 

घेिे. 

धोकयदयर्क आनण इतर कचरय (व्र्वस्र्यपि आनण सीमयपयर हयिचयि) निर्म, २०१६ मधीि तरतदुीिसुयर, मंडळयिे महयरयष्ट्रयतीि 

नवनवध नठकयणयंहूि सीएचडब्लिटूीएसडी सनुवधयंकडे (४ सनुवधय) धोकयदयर्क कचर्र्यची वयहतकू करण्र्यसयठी खयजगी 

वयहतकूदयरयंिय परवयणगी नदिी आह.े मंडळयिे २०० खयजगी वयहतकूदयरयंिय धोकयदयर्क कचरय (समुयरे ६१० वयहिे) वयहतकुीसयठी 

परवयिगी नदिी आह.े एकय मनहन्र्यत सीएचडब्लिटूीएसडी सनुवधयंमध्रे् वयहियंच्र्य रे्-र्यंची सरयसरी संख्र्य समुयरे ४००० आह.े 

तसेच, मंडळ प्रत्रे्क धोकयदयर्क कचरय  वयहतूक वयहियिय जीपीएएस (जयगनतक नस्र्ती प्रणयिी) बसनवण्र्यच्र्य अटीसह 

वयहतकूदयरयंिय परवयणगी दते आह.े मयत् ही रं्त्णय केवळ वयहिधयरकयंपरुती मर्यानदत आह.े  मंडळयिय वयहियंचय मयग घेण्र्यसयठी 

प्रवेि ियही. 
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महयरयष्ट्र रयज्र्यतीि धोकयदयर्क कचरय वयहतकू वयहियच्र्य हयिचयिीवर िक्ष ठेवण्र्यचे प्रस्तयनवत आह े आनण  मंडळयिे 

अजेंडदर्यवर तपिीिवयर चचया केिी आह ेआनण एकूण रु. ३८ ियख अनधक कर नकमतीच्र्य प्रकल्पयच्र्य प्रस्तयवयिय मंजरुी नदिी 

आह.े  पढेु, सदस्र् सनचवयंिय एजन्सी निवडण्र्यसयठी र्ोग्र् प्रनिरे्चे पयिि करूि पढुीि कयर्ावयही करण्र्यचे अनधकयर नदिे आहते. 

 

२.०  सन २०२०-२१ या आणथयक वर्ायत, महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळाची १७६ वी बैठक झाली. बैठकीत घेण्यात 

आलेले प्रमुख णनियय खालीलप्रमािे आहेत. 

 

अ. सांमती व्यवस्थापनासाठी अणधकािाांच्या सुधारित प्रणतणनधी मांडळाला कार्योत्तर मंजूरी. मांडळाने सांमती 

व्यवस्थापनासाठी अणधकािाांच्या सुधारित प्रणतणनधी अजेंडा आयटमची नोंद केली आहे 

असे निरयकरण करण्र्यत आिे आह े की, मंडळयिे २३/१२/२०२० रोजी जयरी केिेल्र्य कयर्यािर्ीि आदिेयिय संमती 

व्र्वस्र्यपियच्र्य अनधकयरयंच्र्य सधुयररत सोपस् कयरयसयठी कायोत्तर मंजरूी नदिी आह.े  जल अनधनिर्म १९७४ अन्वरे् संमती 

दणे्र्यसयठी आनण क वगा िगरपररषदचे्र्य व्र्नतररक्त िगर पंचयर्तींिय घिकचरय व्र्वस्र्यपि निर्म २०१६ अन्वरे् मंजरूी  दणे्र्यसयठीचे 

अनधकयर उपप्रयदनेिक अनधकयर्र्यंिय दणे्र्यत आिे आहते. स्वतंत् सधुयरणय आदिे जयरी केिय जयईि. सदस्र् सनचवयंिय संमती 

व्र्वस्र्यपियच्र्य अनधकयरयच्र्य प्रनतनिधी मंडळयमध्रे् सधुयररत पररपत्क जयरी करण्र्यसयठी अनधकार आह.े  

 

ब.  महािाष्ट्रातील पीएम २.५ आणि पीएम १० पॅिामीटसयच्या सांदभायत वातावििीय हवेच्या गुिवते्तचे णनिीक्षि 

किण्यासाठी सेन्ससयच्या कॅणलबे्रिनसाठी मोबाईल व्हनॅ बसवल्या. 

ईपीए द्वयरे प्रमयनणत सीएएक्र्एूमएस नवशे्लषकयंसह सेन्ससाचे कॅनिबे्रिि. टीर्वू्ही, एमसीईआरटी र्ोग्र् सेन्सर प्रणयिी िोधण्र्यसयठी 

आवश्र्क आह ेजी क्षेत्ीर् पररनस्र्तीत कयर्ा करू िकते आनण सीएएक्र्एूमएस नवशे्लषकयंच्र्य तिुिेत स्वीकयरयर्ा मलू्रे् निमयाण करू 

िकते. सध्र्य, कमी नकमतीच्र्य र्य सेन्ससािय प्रमयनणत करण्र्यसयठी भयरतयत कोणतीही सनुवधय उपिब्लध ियही. के.प्र.नि.मं/एिपीएि 

भयरतयत उत्पयनदत र्य सेन्ससा आनण दखेरेख प्रणयिीचे कॅनिब्रेिि स्र्यपिय करण्र्यसयठी कयम करत आह.े  वरीि बयबी िक्षयत घेतय, 

संपणूा महयरयष्ट्रयत स्र्यनपत केल्र्य जयणयर्र्य सेन्ससाच्र्य तैियती आनण कॅनिबे्रििसयठी सीएएक्र्एूमएस चे पीएम २.५ आनण पीएम 

१० नवशे्लषक असिेल्र्य ५ मोबयईि कॅनिबे्रिि व्हिॅ खरेदी करण्र्यचय प्रस्तयव आह.े ज्र्यमळेु  र्य पॅरयमीटसासयठी वयतयवरणीर् 

हवेच्र्य गणुवत्तेच्र्य संदभयात सेन्सर आधयररत दखेरेख आनण वैध डेटय निनमातीचय अिूकुि वयपर सिुभ करेि. 

 

त्र्यचप्रमयणे, िहरी भयगयत ओझोि दखेरेख सह जनमिीवरीि एकयग्रतय पयतळी समजिू घेण्र्यसयठी २मोबयईि व्हिॅ खरेदी करण्र्यचय 

प्रस्तयव आह.े निवडिेल्र्य नठकयणी स्र्यनपत केिेल्र्य सीएएक्र्एूमएस च्र्य उपिब्लध आकडेवयरीिसुयर िहरी भयगयत भ-ूस्तर ओझोि 

पयतळी वयढिेिी नदसिू रे्त आह ेआनण ओझोि निरीक्षणयसयठी अनधक स्र्यिे व्र्यपणे आवश्र्क आह.े  

 

मंडळयिे अजेंडय आर्टमची िोंद केिी आह े आनण ई-निनवदय प्रनिरे्िंतर बोडयासयठी सेन्ससा आनण ओझोि  मॉनिटररंग 

५+२िमयंकयंच्र्य कॅनिबे्रििसयठी मोबयइि मॉनिटररंग व्हिॅच्र्य खरेदीसयठी मखु्र्तः मयन्र्तय नदिी आह.े अंदयजे भयंडविी खचयासही 

रु. २.६५ कोटी अनधक पयच वषयांसयठी दखेभयि आनण दरुूस्ती खचा @ १२% प्रनत वषा िय मयन्र्तय दणे्र्यत आिी आह.े हय खचा 

मंडळयच्र्य निधीतिू केिय जयईि. 

 

क. महािाष्ट्रातील णकनािपट्टीच्या णजल्यासाठी समुद्रणकनािा स्वच्छता मणिन खिेदी/भाड्याने घेिे. 

म.प्र.नि. मंडळयिे रयज्र्भर समदु्रनकियरय स्वच्ितय उपिम हयती घेण्र्यचय प्रस्तयव ठेविय आह े ज्र्यमळेु नटकयऊ पर्ाटि आनण 

पर्यावरणीर् संवधाियसयठी समदु्रनकियरे पिुरुज्जीनवत करण्र्यत मदत होईि. मंडळयिे प्रयर्ोनगक तत्त्वयवर हय उपिम मुंबई आनण मुंबई 

उपिगरयतीि समदु्रनकियर्र्यंसयठी प्रस्तयनवत केिय आह े ज्र्यचय नवस्तयर संपणूा रयज्र्यत केिय जयऊ िकतो आनण हय उपिम 

रयबवण्र्यसयठी मंडळयिय समदु्रनकियरय स्वच्ितेसयठी आवश्र्क मनििरी आनण उपकरणे आवश्र्क आहते ज्र्यत समदु्रनकियरय 

स्वच्ितय रं्त् आनण सहयर्क रचिय र्यंचय समयवेि आह.े  

 

समदु्रनकियरय स्वच्ितेसयठी ियगणयर्र्य उपकरणयंचे सयनहत्र् पिुरयविोकि मंडळयिे केिे आह े  आनण वेगवेगळ्र्य वैनिष्टदर्यंची, 

नकंमतींची आनण क्षमतयंची यंते्र बयजयरयत उपिब्लध आहते. मखु्र्तः नवनवध प्रकयरची यंते्र आहते उदय. समदु्रनकियरय स्वच्ितय रं्त् 
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आनण टॅ्रक्टर बसविेल्र्य समदु्रनकियरय स्वच्ितय रं्त्राच्र्य मयगे चयिय, टॅ्रक केिेिे िोडर समदु्रनकियरय स्वच्ितय रं्त् बयजयरयत 

उपिब्लध आह.े त्र्यचयच नवचयर करूि मंडळयिे ठरयव केिय आह ेकी, मंडळ ई - निवीदय प्रनिरे्द्वयरे नकंवय जीईएम पोटािद्वयरे ०७ 

कॉम्पॅक्ट टॅ्रक िोडर समदु्रनकियरय स्वच्ितय रं्त्र खरेदी करेि आनण   वरीि मिीन्सच्र्य खरेदीसयठी रु. ५.१५ कोटी अनधक कर चे 

बजेट नदिे आनण नजल्हयनधकय-यांिय त्र्यंच्र्य अखत्र्यरीतीि (मुंबई-०१, मुंबई उपिगर-०१, रयर्गड- ०१, पयिघर-०१, ठयण-े०१, 

रत्ियनगरी-०१, नसंधदुगुा-०१) समदु्रनकियरय स्वच्ितय उपिमयसयठी ते सपुदूा करणे.  

 

ख . माझी वसुांधिा वेब-पोटयल आणि सांबांणधत माणहती तांिज्ञान उपक्रमाांचा णवकास 

वर िमदू केिेल्र्य बहुतेक सधुयरणय पणूा झयल्र्य आहते आनण मेघ संचर्ियवर होस्ट केिे.  मयझी वसुंधरय वेब-पोटािचय नवकयस 

मंडळयच्र्य आर्एमआर्एस  अंमिबजयवणीकतया- मे. वेबवका  इडंीर्य प्रय. नि.  पवूा-मंजरू मयनहती तंत्ज्ञयि तज्ञ/नवकयसक संसयधि 

मिषु्र्-मनहिय ई-निनवदय दरयंवर केिय आह.े  मेघ संचर्न दखेीि महयरयष्ट्र सरकयरच्र्य मेघ सेवय शासन ननर्णर्य िुसयर सरकयरी पॅिेि 

केिेिे मेघ सेवय प्रदयतय- म.े नेटमॅजीक आयटी सर्व्हीसेस प्रा. नल. द्वयरे भयडदर्यिे घेतिे जयते.  

 

महयरयष्ट्र रयज्र्यत मयझी वसुंधरय प्रकल्पयच्र्य र्िस्वी आनण वेळेवर अंमिबजयवणीसयठी वरीि मयनहती तंत्ज्ञयि संबंनधत खचयास 

मंडळयिे मयन्र्तय नदिी आह.े सदस्र् सनचवयंिय पर्यावरण आनण हवयमयि बदि नवभयग महाराष्ट्र शासन र्यंच्र्यिी सल्ियमसित 

करूि मयझी वसुंधरय प्रकल्पयसयठी आवश्र्क असिेल्र्य वरीि िमदू केिेल्र्य मयनहती तंत्ज्ञयि संबंनधत उपिमयंची सरुुवयत आनण 

अंमिबजयवणी करण्र्यसयठी अनधकृत आह.े 

 

ड. माहुल परिसिातील वातावििीय हवेची गुिवत्ता आणि वातावििातील धुके णस्थतीचा अभ्यास किण्याचा प्रस्ताव 

धकेु तर्यर होण्र्यमध्रे् आनण पररणयमी प्रदषूकयंच्र्य निनमातीमध्रे् प्रनिर्य आनण गनतिीितय समजिू घेण्र्यसयठी, मयहुि पररसरयत 

एक अल्पकयिीि निरीक्षण अभ्र्यस प्रस्तयनवत आह.े तसेच, मयहुििय सीईपीआर् क्षेत् म्हणिू निर्कु्त केल्र्यमळेु, प्रस्तयनवत 

अभ्र्यसयमळेु प्रदषूण आनण हवयमयियच्र्य गतीिीितेिय कयरणीभतू स्रोत ओळखण्र्यत मदत होईि. निरीक्षण आनण नवशे्लषणयसयठी 

वयपरण्र्यत र्ेणयरी उपकरणे अभ्र्यस पणूा झयल्र्यिंतर कयर्ारत नस्र्तीत म.प्र.नि. मंडळयकडे सपुदूा केिी जयतीि र्य अटीसह हय प्रस्तयव 

केवळ मयहुि पररसरयत अल्पकयिीि दखेरेख अभ्र्यस करण्र्यसयठी रु. ६२.५० ियख अनधक कर ियग ूआह.े 

 

मंडळयिे मयहुि पररसरयतीि वयतयवरणीर् हवेची गणुवत्तय आनण वयतयवरणयतीि धकेु नस्र्तीसयठी अल्पकयिीि निरीक्षण अभ्र्यस 

करण्र्यस मयन्र्तय नदिी आह.े पढुीि कयर्ावयही करण्र्यसयठी सदस्र् सनचव र्यंिय अनधकयर  आहते. 

 

ई. माझी वसुांधिा अणभयानासाठी आणथयक सहाय्य. 

पर्यावरण आनण हवयमयि बदि नवभयग, महयरयष्ट्र शासन र्यंिी  मयझी वसुंधरय अनभर्यियसयठी ियसि निणार् अनधसनूचत केिय होतय. 

जो मयझी वसुंधरय अंतगात पनहिय उपिम आह.े ह े महयरयष्ट्रयतीि स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यंसयठी पर्यावरणयच्र्य सधुयरणेसयठी 

निसगयाच्र्य पयच घटकयंच्र्य (पंचमहयभतूे) अंतगात संभयव्र् कृती नबंद ूओळखण्र्यवर िक्ष कें नद्रत करते. 

 

मयििीर् मंत्ी पर्ाटि, पर्यावरण आनण हवयमयि बदि र्यंच्र्य हस्ते ह ेअनभर्यि नद.  २ऑक्टोबर २०२० रोजी सरुू करण्र्यत आिे. 

ही िहरी स्र्यनिक संस्र्य आनण पंचयर्त रयज संस्र्यंसयठी स्पधया आह.े  जिजयगतृीसयठी नवनवध नचत्पट, रे्सबकु ियईव्ह टॉक िो, 

मयझी वसुंधरय सनमट, र्ीम सॉन्ग इत्र्यदी तर्यर करण्र्यसयठी आनर्ाक सहयय्र्यची तरतूद करण्र्यची नविंती  पर्यावरण आनण हवयमयि 

बदि नवभयगयिे मंडळयिय केिी होती. अनभर्यियिे महयरयष्ट्रयतूि ७१३ सहभयगी िहरी स्र्यनिक संस्र्य आनण पंचयर्त रयज ओळखिे 

होते.  सहभयगींिी आधीच मयझी वसुंधरय अनभर्यियवर कयम करण्र्यस सरुुवयत केिी होती. अनभर्यियचे मलू्र्मयपि दोि टप्प्र्यत 

केिे जयईि जसे की डेस्कटॉप मलू्र्यंकियसयठी टप्पय १ आनण एनप्रि आनण मे २०२१ मध्रे् सयईट नव्हनजट आनण ियगररकयंच्र्य 

प्रनतनिर्य संकिियसयठी टप्पय २. मलू्र्मयपि प्रनिरे्सयठी १.५ कोटींचे तयत्परुते बजेट आवश्र्क असेि.  र्यमध्रे् ३१ मे २०२१ 

पर्ांत सवा चयर वनटाकि (म्हणजे अमतृ कॉपोरेिि, िगरपररषदय, िगर पंचयर्त आनण ग्रयमपंचयर्त) नवजेत्र्यंची दोि टप्प्र्यतीि 

मलू्र्यंकि आनण ओळख समयनवष्ट आह.े पर्यावरण आनण हवयमयि बदि नवभयगयच्र्य मयझी वसुंधरय अनभर्यियतीि सहभयगी िोंदींची 

ियििी करण्र्यसयठी आनण जिजयगतृी उपिमयंिय मंडळयिे मयन्र्तय नदिी आह.े सदस्र् सनचवयंिय पढुीि कयर्ावयही करण्र्यसयठी 

अनधकयर  आहते. 
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४. मांडळाने स्थापन केलेल्या सणमत्या 

 

मंडळयच ेकयमकयज सरुळीत पयर पयडण्र्यसयठी जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म १९७४ चे किम ९ व हवय (प्रदषूण 

प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म १९८१ च े किम ११ ह्यय तरतुदीिुसयर अनधनिर्म व निर्मयंच्र्य पररणयमकयरक व कयर्ाक्षम 

अंमिबजयवणीसयठी मंडळयिे नवनवध सनमत्र्यंची स्र्यपिय केिी आह.े २०२०-२१ ह्यय वषी खयिीि सनमत्र्य अनस्तत्वयत होत्र्य. 

 

४.१. सांमती मूल्यमापन सणमती (सी.ए.सी) 

अहवयियच्र्य वषी संमती मलू्र्मयपि सनमतीमध्रे् खयिीि सदस्र्यंचय समयवेि होतय.  

१. अध्र्क्ष, म. प्र. नि. मंडळ , मुंबई अध्र्क्ष 

२. सनचव, गहृ (वयहतकू) नवभयग, मुंबई सदस्र् 

३. तयंनत्क सल्ियगयर, एम.आर्.डी.सी., मुंबई सदस्र् 

४. सदस्र् सनचव, म. प्र. नि. मंडळ , मुंबई सदस्र् सनचव 

५. वैज्ञयनिक आनण प्रमखु, िीरी, मुंबई नविेष आमंनत्त 

 

➢ सांदभय अटी 

जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म १९७४, हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म १९८१ आनण घयतक घिकचरय 

(व्र्वस्र्यपि व हयतयळणी) अनधनिर्म १९८९ ह्ययंच्र्य अंतगात संमती मलू्र्मयपि सनमती संमतीपत्/अनधकयरपत्यंचे अजा 

खयिीिप्रमयणे स्वीकयरते. 

ियि संवगा  : भयंडवि गुंतवणकू रु. ७५ कोटी नकंवय अनधक असिेिे प्रकल्प. 

केिरी संवगा  : भयंडवि गुंतवणकू रु. ७५० कोटींपेक्षय अनधक असिेिे प्रकल्प. 

नहरवय संवगा  : भयंडवि गुंतवणकू रु. २००० कोटींपेक्षय अनधक असिेिे सवा प्रकल्प/सवा महयिगरपयनिकय. 

 

२०२०-२१ ह्यय वषी संमती मलू्र्मयपि सनमतीच्र्य २३ बैठकय आर्ोनजत केल्र्य होत्र्य ज्र्यंमध्रे् सनमतीच्र्य १३२० अजयांनवषर्ी 

चचया झयल्र्य व ११२४ खटल्र्यंिय मंजरुी दणे्र्यत आिी. 

 

४.२. सांमतीपि सणमती (सी.सी.) 

संमतीपत् सनमतीचे सदस्र् खयिीिप्रमयणे आहते: 

१. 
श्री ई. रवींद्रि  

सदस्र् सनचव, महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
अध्र्क्ष 

२. 
डॉ. ए. आर. सपुयते 

प्रधयि वैज्ञयनिक अनधकयरी, महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
सदस्र् 

३. 
श्री. पी. के. नमरयिे  

सहयय्र्क सनचव (तयंनत्क), महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
सदस्र् 

४. 
डॉ. वयर्. बी. सोिटक्के 

जि प्रदषूण निवयरण अनभरं्तय, महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
सदस्र् 

५. 
डॉ. व्ही. एम. मोटघरे  

हवय प्रदषूण निवयरण अनभरं्तय, महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
सदस्र् 

६. 
श्री. एि. एि. गरुव  

प्रयदनेिक अनधकयरी मखु्र्यिर्, महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
सदस्र् 

७. 
श्री. आर. जी. पेठे  

निवतृ्त जि प्रदषूण निवयरण अनभरं्तय, महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ 
सदस्र् 
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➢ सांदभय अटी 

जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म १९७४, हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म १९८१) आनण घयतक घिकचरय 

(व्र्वस्र्यपि व हयतयळणी) अनधनिर्म १९८९ ह्ययंच्र्य अंतगात संमतीपत् सनमती संमतीपत्/अनधकयरपत्यंचे अजा खयिीिप्रमयणे 

स्वीकयरते. 

 

ियि संवगा  : भयंडवि गुंतवणकू रु. २५ ते ७५ कोटींदरम्र्यि असिेिे प्रकल्प. 

केिरी संवगा  : भयंडवि गुंतवणकू रु. २५० ते  ७५० कोटींदरम्र्यि असिेिे प्रकल्प. 

नहरवय संवगा  : भयंडवि गुंतवणकू रु. १००० ते २००० कोटींदरम्र्यि असिेिे प्रकल्प. 

पयर्यभतू सनुवधय प्रकल्प : भयंडविी गुंतवणकू रु. २५ ते ३५० कोटींदरम्र्यि असिेिे प्रकल्प. 

 

२०२०-२१ ह्यय वषी संमतीपत् सनमतीच्र्य १५ सभय आर्ोनजत केल्र्य गेल्र्य होत्र्य ज्र्यंमध्रे् ९१४ अजयांनवषर्ी चचया झयल्र्य व 

८९१ खटल्र्यंिय मंजरुी दणे्र्यत आिी. 

 

 ४.३. घनकचिा व्यवस्थापन णनयम, २०१६ साठी सणमत्याांची स्थापना 

अ. क्र. सणमत्याांची नावे णनणमयतीची 

तािीख 

णवभाग / कामाचे के्षि 

१. 
महयरयष्ट्र रयज्र्यमध्रे् घिकचरय व्र्वस्र्यपिेच्र्य अंमिबजयवणीवर 

िक्ष ठेवण्र्यसयठी नवभयग स्तरीर् सनमती 

 

१७/०१/२०१९ 

 

ियनिक 

२. 
महयरयष्ट्र रयज्र्यमध्रे् घिकचरय व्र्वस्र्यपिेच्र्य अंमिबजयवणीवर 

िक्ष ठेवण्र्यसयठी नवभयग स्तरीर् सनमती 

 

२०/१२/२०१८ 

 

पणेु 

३. 
महयरयष्ट्र रयज्र्यमध्रे् घिकचरय व्र्वस्र्यपिेच्र्य अंमिबजयवणीवर 

िक्ष ठेवण्र्यसयठी नवभयग स्तरीर् सनमती 

 

१७/०१/२०१९ 

 

ियगपरू 

४. 
महयरयष्ट्र रयज्र्यमध्रे् घिकचरय व्र्वस्र्यपिेच्र्य अंमिबजयवणीवर 

िक्ष ठेवण्र्यसयठी नवभयग स्तरीर् सनमती 

 

०३/१२/२०१८ 

 

औरंगयबयद 

५. 
महयरयष्ट्र रयज्र्यमध्रे् घिकचरय व्र्वस्र्यपिेच्र्य अंमिबजयवणीवर 

िक्ष ठेवण्र्यसयठी नवभयग स्तरीर् सनमती 

 

०३/१२/२०१८ 

 

कोंकण 

६. 

नदियंक ०२/०४/२०१४ रोजी  घिकचरय (एम अँड एच) निर्म, 

२००० िसुयर महयिगरपयनिकय/ िगरपररषद प्रयनधकरणयच्र्य 

चौकिीसयठी सनमती 

 

१७/०४/२०१५ 

एमएसडब्लल्र् ूप्रयनधकरणयच्र्य 

अजयांची अिपु्रर्ोगयंची 

चौकिी 

 

सन २०२०-२१ दिम्यान, एमएसडब्लल्यू प्राणधकििाच्या अजायची छाननी किण्यासाठी प्राणधकिि सणमती मध्ये खालील 

सदस्याांचा समावेि आहे: 

१. 
श्री. पी. के. नमरयिे  

सहयय्र्क सनचव (तयंनत्क) मखु्र्यिर्, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

अध्र्क्ष 

२. 
डॉ. स्िेहय पििीटकर व प्रनतनिधी  

भयरतयतीि सवा स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्य 

तज्ञ सदस्र् 

३. 
श्री. भयिचंद्र पी पयटीि  

मयजी. उप मिपय आर्कु्त, ब.ृ मुं. महयिगरपयनिकय 

तज्ञ सदस्र् 

४. 
श्री. एि. एि. गरुव  

प्रयदनेिक अनधकयरी, मखु्र्यिर्, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्र् संर्ोजक 
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एमएसडब्लल्र् ूप्रयनधकरणयच्र्य अजा ियििी सनमतीि ेएकूण २१ अजयांवर चचया केिी आनण एमएसडब्लल्र् ूनिर्मयंच ेपयिि ि केल्र्यमळेु 

७ अजा ियमंजरू केिे गेिे आनण सि २०२०-२१ मध्र्े ९ अजा मंजरू / ितूिीकरण करण्र्यत आिे. 

 

४.४ घातक व इति कचिा (टी अँड एम) णनयम, २०१६ आणि ई-कचिा णनयम, २०१६ साठी सणमत्याांची स्थापना केली 

 

१. 

घयतक कचरय हयतयळणे व त्र्यची नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी आनण 

दडं आकयरण्र्यसयठी पर्यावरणीर् हयिीची जबयबदयरी ियग ू

करण्र्यसयठी सनमती 

८/८/२०१७ मखु्र् कयर्यािर्ीि स्तरयवर 

२. 

पिुप्रानिर्य / पिुवयापरयसयठी पर्यावरणीर्दृष्टदर्य ध्विी व्र्वस्र्यपि 

सनुवधय असणयर् र्य औद्योनगक र्नुिटदसच्र्य अिदुयियच्र्य / 

ितूिीकरणयच्र्य प्रनिरे्च्र्य अंमिबजयवणीसयठी सनमती आनण 

प्रत्र्क्ष वयपरकते / सह-प्रनिर्य करणे / घयतक कचर् र्यचे पिुप्रानिर्य 

आनण इिेक्ट्रॉनिक कचर् र्यचे पिुवयापर (ई-वेस्ट) 

४/१०/२०१६ मखु्र् कयर्यािर्ीि स्तरयवर 

 

सन २०२०-२१ दिम्यान, घटक व इति कचिा आणि ई-कचिा याांच्या पयायविि ध्वनी व्यवस्थापनेसाठी प्राणधकिि 

सणमती मध्ये खालील सदस्याांचा समावेि आहे: 

 

१. 
श्री. आि.के. गगय, 

मयजी व्र्वस्र्यपकीर् संचयिक, इनंडर्ि रेअर अर्थसा नि. 

अध्र्क्ष 

२. 
श्री. बी. िमाय, 

प्रयदनेिक संचयिक, पणेु, कें . प्र. नि. मंडळ 

सदस्र् 

३. 
श्री डॉ. बी. आि. नायडू, 

मयजी प्रयदनेिक संचयिक, पनिम नवभयग, कें . प्र. नि. मंडळ वडोदरय. 

 

सदस्र् 

४. 
श्री. भाित णनांबाते, 

मयजी सहसंचयिक (जि), म. प्र. नि. मंडळ 

सदस्र् 

५. 
श्री. पी. के. णमिािे  

सहयय्र्क सनचव (तयंनत्क) मखु्र्यिर्, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्र् 

६. 
वैज्ञाणनक - १ व  २ 

पर्यावरण नवभयग, महयरयष्ट्र ियसि 

सदस्र् 

७. श्री. एन. एन. गुिव  

प्रयदनेिक अनधकयरी, मखु्र्यिर्, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्र् संर्ोजक 

 

➢ सांदभय अटी 

 

अिपु्रर्ोगयंचय नवचयर करण्र्यसयठी अनधकृततय सनमती संमती / प्रयनधकृततेसयठी जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) 

अनधनिर्म,१९७४, हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म,१९८१ आनण घयतक कचरय (व्र्वस्र्यपि व हयतयळणी) निर्म, 

१९८९ आनण ई-कचरय निर्म, २०१६ खयिीिप्रमयण;े 

 

सि २०२०-२१ दरम्र्यि घयतक कचर् र्यसयठी प्रयनधकरण सनमतीच्र्य ६ बैठकय घेण्र्यत आल्र्य. बैठकीत एचडब्लल्र् ूनिर्मयंतगात 

अनधकृततेच्र्य एकूण १३० अजयांवर चचया करण्र्यत आिी; त्र्यपैकी १०८ मंजरू झयिे आनण ई-कचरय निर्म, २०१६ अंतगात 

अनधकृततेसयठी ३९ अजयांवर चचया झयिी आनण २२मंजरू करण्र्यत आिे. 
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४.५. प्लॅणस्टक कचिा व्यवस्थापन णनयम, २०१६ अन्वये उत्पादक / बँ्रड मालक / उत्पादक्ता नोंदिी व त्यातील 

दुरुस्तीसाठी मागयदियक सूचना ठिणवण्याकरिता सणमतीची स्थापना. 

 

१. उत्पयदक आनण बँ्रड मयिकयंिय िोंदणी दणे्र्यबयबत मयगादिाक 

तत्त्वे ठरनवण्र्यची सनमती 

२१/११/२०१६ मखु्र् कयर्यािर्ीि 

स्तरयवर 

 

२०२०-२१ वर्ायत,मागयदियक सूचना ठिवण्यासाठी सणमती गठीत केली पीडब्लल्यूएम णनयम, २०१६ अांतगयत नोंदिीसाठी 

खालील सदस्याांचा समावेि आहे: 

 

१. सहसंचयिक (हवय), म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई अध्र्क्ष 

२ 
आर्सीटीचे प्रनतनिधी, मुंबई- प्रय. िियंक म्हस्के, नवभयग प्रमखु, पॉनिमर, 

आर्सीटी, मुंबई 

सदस्र् 

३. पर्यावरण नवभयगयचे प्रनतनिधी, महयरयष्ट्र ियसि  सदस्र् 

४. िगरनवकयस नवभयगयचे प्रनतनिधी, महयरयष्ट्र ियसि सदस्र् 

५. प्रयदनेिक अनधकयरी, मखु्र्यिर्, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई सदस्र् संर्ोजक 

 

➢ सांदभय अटी 

अ) प्िॅनस्टक कचरय व्र्वस्र्यपि, २०१६ अंतगात उत्पयदक / ब्रँड-मयिकयंिय िोंदणी र्ोजिेच्र्य अिुदयियच्र्य अजयाची तपयसणी 

करण्र्यसयठी. 

ब) प्िॅनस्टक कचरय व्र्वस्र्यपि, २०१६ अंतगात उत्पयदक / ब्रँड-मयिकयंिय िोंदणी र्ोजिेचे अिदुयि दणे्र्यच्र्य अजयाची निर्यरस 

करणे. 

क) प्ियनस्टक कचरय व्र्वस्र्यपि, २०१६ अंतगात उत्पयदक / ब्रँड-मयिकयंिय िोंदणी र्ोजिेचे अिदुयि  दणे्र्यच्र्य  प्रनिर्ेच्र्य 

अंमिबजयवणीसयठी. 

 

पीडब्लल्र्एूम निर्म, २०१६ अंतगात ५ भयगधयरक आहते निमयातय, ब्रयंड-मयिक, आर्यतक, कयरखयिदयर, पिुवयापरकतया ज्र्यंिय 

पीडब्लल्र्एूम निर्म, २०१६ अन्वर् े िोंदणी करणे आनण त्र्यिुसयर दरुुस्ती करणे आवश्र्क आह.े नवस्तयररत उत्पयदकयंच्र्य 

जबयबदयरीची संकल्पिय उत्पयदक / आर्यतकतया / ब्रँड-मयिकयंिय ियग ू आह.े तर्यनप ईपीआर पिुवयापरकत्र्यांिय सध्र्यच्र्य 

निर्मयंिुसयर ियग ूियही. अियप्रकयरे ही सनमती रे्णयदर्य ईपीआर धोरणयच्र्य दृष्टीिे िोंदणी जयरी करण्र्यसयठी मयगादिाक तत्त्वे आनण 

कयर्ावयही निनित करण्र्यसयठी स्र्यपि केिी गेिी. 

 

सि २०२०-२१ दरम्र्यि र्य सनमतीची केवळ एक बैठक झयिी असिू त्र्यत २१ अजयांवर चचया करण्र्यत आिी. सि २०२०-२१ 

दरम्र्यि १/१०/२०२० रोजी सनमतीच्र्य बैठकीच्र्य नमनिटयंिसुयर, १११ पिुवयापरकत्र्यांिय पीडब्लल्र्एूम निर्म,२०१६ अंतगात िोंदणी 

दणे्र्यत आिी. 
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५. हवा आणि जल गुिवत्ता मापनाचे जाळे आणि पयायवििाची वतयमान णस्थती 

 

वयहतकू, नस्र्र स्रोतयंमधीि इधंि ज्विि, कोळसय, ियकूड, कोरडे गवत र्यंसयरख्र्य जीवयष्म इधंियंचे ज्विि आनण बयंधकयम ह े

हवय प्रदषूणयचे प्रमखु स्रोत आहते. वयहियंमळेु कयबाि मोिॉक्सयईड, हयर्ड्रोकयबान्स आनण ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस र्यंच्र्य उच्च 

पयतळ्र्य निमयाण होतयत. बयंधकयम, खरयब रस्ते आनण जीवयष्म इधंियचे ज्विि ह ेधळुीच्र्य प्रदषूणयस (कणरूप पदयर्ा) कयरणीभतू 

आहते. निवयसी व व्र्यवसयनर्क क्षेत्यंमधीि कयमकयजयंद्वयरेही हवय प्रदषूण होते. हवेच्र्य खरयब गणुवत्तेमळेु मयिवी स्वयस्र्थर्यवर 

दषु्पररणयम होतयत. प्रयमखु्र्यिे, मयिवी िरीरयच्र्य श्वसिसंस्र्य आनण रक्तयनभसरण संस्र्यंवर हवय प्रदषूणयचे पररणयम होतयत.  प्रत्रे्क 

व्र्क्तीचय हवेमधीि प्रदषूकयंिय प्रनतसयद हय प्रदषूकयंचे प्रकयर आनण प्रदषूकयंच्र्य प्रभयवयच्र्य तीव्रतेवर अविंबिू असिय तरीही हवय 

प्रदषूणयमळेु मयिवी स्वयस्र्थर्यच्र्य दीघाकयिीि समस्र्य निमयाण होऊ िकतयत. श्वसियस अडचण, घरघर, खोकिय आनण असिेल्र्य 

श्वसिरोग व हृदर्रोगयंमध्रे् नबघयड ह ेजैवरयसयर्निक व ियरीररक पररणयम हवेतीि प्रदषूकयंमळेु होऊ िकतयत. 

 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयिे महयरयष्ट्रयतीि वयतयवरणीर् हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण कें द्र स्र्यनपत केिे आह ेज्र्यिे हवय  (प्रनतबंध  

व निरं्त्ण) निर्म १९८१ च्र्य आदिेयस अिसुरूि महयरयष्ट्र रयज्र्यमध्रे् असिेल्र्य हवय गणुवत्तेच्र्य नस्र्तीनवषर्ी मयनहती प्रसयररत 

करण्र्यसयठी प्रमखु िहरे समयनवष्ट केिी आहते. वतामयियतीि समस्र्यंच्र्य प्रकयर आनण तीव्रतेचय आढयवय घेण्र्यसयठी प्रदषूणयचे 

स्रोत, वयतयवरणीर् मयपदडं आनण त्र्यंच्र्य मयपि करतय रे्ण्र्यजोग्र्य व्र्क्त झयिेल्र्य पयतळ्र्य ह ेसवा निनित करण्र्यसयठी केल्र्य 

जयणयर्र्य पर्यावरणयच्र्य ठरयनवक भयगयंच्र्य पद्धतिीर अभ्र्यसयिी हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण आनण सवेक्षणयचय संबंध आह.े प्रदषूणयचे 

असंहति, नवखरण, वयर्र्यची हयिचयि, कोरडे निक्षेपण, पजान्र्मयि आनण निमयाण झयिेल्र्य प्रदषूणकयंमधीि रयसयर्निक बदि र्य 

सवयांद्वयरे िैसनगाक अपमयजाि अर्वय स्वच्ितय प्रनिर्य समजिू घेण्र्यसयठी हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण केिे जयते. 

 

नपण्र्यसयठी, िेतीसयठी आनण औद्योनगक क्षेत्यसयठी भतूि जि आनण भजूियच्र्य मयगणीपेक्षय उपिब्लधतय कमी आह.े रयज्र्यत सवात् 

असमयि प्रमयणयत पजान्र्वषृ्टी होते. भजूियच्र्य पयझरण्र्यतिू होणयर्र्य पिुराभरणीसयठी प्रदिेयची स्वयभयनवक रचिय आनण मयतीची 

नस्र्ती प्रनतकूि आह.े पयणी टंचयईसयठी संसयधियंचय गैरवयपर ह ेकयरण आह.े ग्रयमीण व िहरी स्वच्ितय सनुवधयंमध्रे् अनधक तर्यवत 

आढळूि रे्ते. पयणी परुवठय आनण स्वच्ितय सनुवधयंसयठी वयढिेल्र्य गरजय पणूा करणे ह ेसरकयरी अनधकयर्र्यंसयठी एक आव्हयि 

आह.े 

 

५.१. महािाष्ट्रातील सणनयांिि जाळे आणि णवभागानुसाि हवा गुिवत्ता 

 

कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयिे १९८४ मध्रे् रयष्ट्रीर् व्र्यपक हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण उपिमयचय प्रयरंभ केिय ज्र्यमध्र्े हवेच्र्य 

व्र्यपक प्रदषूणयच्र्य नवनवध घटकयंच्र्य स्र्यनिक आनण कयिबयनधत र्रकयच्र्य पयतळ्र्य ियस्त्रोक्त व्र्वस्र्यपियची र्ोजिय नवकनसत 

करण्र्यसयठी नवचयरयत घेतल्र्य जयतयत. र्य उपिमयस त्र्यिंतर रयष्ट्रीर् हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण उपिम असे ियव दणे्र्यत आिे. 

रयष्ट्रीर् हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण उपिमयंतगात सल्र्र डयर्ॉक्सयईड, ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस आनण श्वसिीर् कणरूप पदयर्ा 

(आर.एस.पी.एम./पी.एमी.१०) ह े तीि मयपदडं सवा नठकयणच्र्य निर्नमत मयपियसयठी ओळखिे जयतयत. प्रदषूकयंचे मयपि दर 

आठवडदर्यिय दोिदय २४ तयसयंसयठी (वयर्रूूप प्रदषूकयंसयठी दर ४ तयसयंिी मयपि व कणरूप प्रदषूकयंसयठी दर ८ तयसयंिी मयपि) 

प्रनतवषी १०४ निरीक्षणे नमळवण्र्यसयठी केिे जयते. 

 

निवयसी, औद्योनगक आनण व्र्यवसयनर्क अिय जमीि वयपरयच्र्य श्रेणींचे प्रनतनिनधत्व करणयरी नठकयणे मयपियसयठी निवडिी जयतयत.  

म. प्र. नि. मंडळ आपल्र्य १२ प्रयदनेिक कयर्यािर्यंच्र्य (आरओ) मयध्र्मयतिू रयज्र्भर उपनस्र्त असणयर्र्य, महयरयष्ट्रभर नवनवध 

भयगयत स्र्यनपत वयतयवरणीर् वयर् ुगणुवत्तय दखेरेख स्र्यिक (एएक्र्एूमएस) च्र्य जयळ्र्यद्वयरे निर्नमतपणे प्रदषूक पयतळीचे परीक्षण 

करते.  ह ेवयतयवरणीर् वयर् ुगणुवत्तय दखेरेख स्र्यिकयच्र्य, रयष्ट्रीर् हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण उपिमयंतगात (एिएएमपी) आनण रयज्र् 

हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण उपिमयअंतगात (एसएएमपी) स्र्यनपत आहते. सि २०१८-१९ मध्रे् महयरयष्ट्रयत रयष्ट्रीर् हवय गणुवत्तय 

सनिरं्त्ण उपिमयंतगात (६१), रयज्र् हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण उपिमयअंतगात (१) आनण सतत वयतयवरणीर् हवय गणुवत्तय दखेरेख 

स्टेिि (सीएएक्र्एूमएस) (१०) अंतगात ७२ वयतयवरणीर् हवय गणुवत्तय दखेरेख स्टेिि कयर्ारत आहते. ज्र्य िैक्षनणक संस्र्य आनण 

स्र्यनिक संस्र्यंकडे कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयच्र्य सनिरं्त्णयसयठीच्र्य कयर्ाप्रणयिीिुसयर हवय गणुवत्तय कें द्रयंची दखेरेख 
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करण्र्यसयठी आधयरभतू संरचिय उपिब्लध आह ेअिय संस्र्यंद्वयरे ही हवय सनिरं्त्ण कें द्र ेसंचयनित केिी जयतयत. सनिरं्त्ण कें द्रयंच्र्य 

संचििसयठी म. प्र. नि. मंडळयबरोबर र्य संस्र्यंचय करयर असल्र्यिे मंडळ र्य कें द्रयंच्र्य कयमनगरीचय अहवयि घेते. कें द्रीर् प्रदषूण 

निरं्त्ण मंडळयिय अग्रेनषत करण्र्यपवूी र्य कें द्रयंद्वयरे उपिब्लध झयिेिी मयनहती मखु्र्यिर्यच्र्य पयतळीवर तपयसिी जयते. िवी नदल्िी 

रे्र्ीि कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयच्र्य सव्हारिी ही कें द्र ेजोडिेिी आहते. 

 

 

आकृती ५.१. सतत वातावििीय हवा गुिवत्ता देखिेख स्टेिन कुलाबा (डावे) येथे आणि कुलाय (उजवे) मुांबईमध्ये. 

 

केवळ ियगररकयंच्र्य पयनठंब्लर्यवरुि वयर् ूप्रदषूणयचय प्रभयवीपणे सयमिय केिय जयऊ िकतो, ज्र्यंिय स्र्यनिक आनण रयष्ट्रीर् हवय प्रदषूण 

समस्र्यंनवषर्ी आनण आवश्र्क सौम्र् उपयर्यंबद्दि मयनहती आह.े  ह ेसयध्र् करण्र्यसयठी, हवय गणुवत्तय निदिेयंक (एक्र्आूर्) ही 

संकल्पिय नवकनसत केिी गेिी आनण अिेक दिेयंद्वयरे आपयपल्र्य दिेयतीि हवय गणुवत्तेच्र्य पररनस्र्तीचे प्रभयवीपणे प्रनतनिनधत्व 

करण्र्यसयठी त्र्यंचय उपर्ोग केिय गेिय. एक्र्आूर् एक हवय गणुवत्तय मयगादिाक आह,े खयिीि कोष्टकयमध्रे् िमदू केल्र्यिसुयर 

रंगयची गणुवत्तय हवेच्र्य गणुवत्तेच्र्य दस्तऐवजयसयठी वयपरिी जयते. ह ेसहजपणे जनटि डेटयसेटिय मलू्र्यंच्र्य शे्रणी समजिू घेण्र्यस 

सोप्र्य रूपयत रूपयंतररत करते जे वयर् ूप्रदषूणयची मर्यादय दिानवणयर्र्य नभन्ि रंगयंच्र्य रूपयत दिानविे जयते. एक्र्आूर्मधीि वयढ नह 

वयर् ूप्रदषूणयची वयढीव पयतळी दिावते आनण र्य प्रदषूकयंिी संबंनधत मयिवी आरोग्र्यस धोकय संभवतो. र्.ुएस.-पर्यावरण संरक्षण 

व्र्यवसयनर्क प्रनतनिधी संस्र्य (र्एूस-ईपीए) र्यसयरख्र्य नवनवध आंतररयष्ट्रीर् संस्र्यंिी हवय गणुवत्तय निदिेयंक निनित करण्र्यसयठी 

हवय प्रदषूकयंच्र्य मयिवी संसगयाच्र्य प्रमयणयवर आधयररत गनणती समीकरणयंचे संच नवकनसत केिे आहते. सीपीसीबीिे कयिपरु 

(आर्आर्टी-के)च्र्य भयरतीर् तंत्ज्ञयि संस्रे्च्र्य सल्ल्र्यिुसयर, सयनहत्र् पिुरयविोकि केल्र्यिंतर एक्र्आूर् प्रणयिी नवकनसत 

केिी, हवय गणुवत्तय दखेरेख कयर्ापद्धती व निष्टयचयर समजिू घेति,े भयरतीर् रयष्ट्रीर् वयर् ुगणुवत्तय मयिके (एिएएक्र्एूस) आनण 

मयिवी आरोग्र्यसह प्रदषूकयंचे प्रनतसयदयत्मक संबंध.  

 

सीपीसीबीिे कयिपरु (आर्आर्टी-के) च्र्य इनंडर्ि इनन्स्टटदर्टू ऑर् टेक्िॉिॉजीिी सल्ियमसित करूि एक्र्आूर् प्रणयिी 

नवकनसत केिी हवय गणुवत्तय दखेरेख कयर्ापद्धती व निष्टयचयर समजिू घेति,े भयरतीर् रयष्ट्रीर् वयर् ुगणुवत्तय मयिके (आर्एिएक्र्एुस) 

आनण मयिवी आरोग्र्यसह प्रदषूकयंचे प्रनतसयदयत्मक संबंध.   

 

रयज्र्यतीि हवेच्र्य गणुवत्तेच ेमलू्र्यंकि निर्नमत व नवनिष्ट मयपियमधिू केिे जयते. रयष्ट्रीर् व्र्यपक हवय गणुवत्तय मयिदडंयिुसयर 

वयतयवरणयतीि हवय गणुवत्तेच्र्य मलू्र्यंकियसयठी २०२०-२१ र्य वषयासयठी मयनहती एकनत्त केिी जयते. ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस, 

सल्र्र डयर्ॉक्सयईड व आर.एस.पी.एम. अर्वय (पीएम१०) ह्यय मयपदडंयंसयठी मयनहतीचे नवशे्लषण केिे जयते. औद्योनगक, निवयसी 

आनण व्र्यवसयनर्क नवभयगयंचे मयपि रयज्र्यतीि नवभयगयंिुसयर आनण एि.ए.ए.क्र्.ूएम.च्र्य मयिकयंिुसयर केिे आह े जे खयिीि 

पररच्िेदयंमध्रे् दिाविे आह.े औद्योनगक, निवयसी आनण व्र्यवसयनर्क र्यसयरख्र्य वेगवेगळ्र्य वगयाच्र्य जयगयंवर नवभयगयंिसुयर 

दखेरेख केिी गेिी होती आनण निरीक्षणे खयिीि भयगयत िमदू केल्र्यप्रमयणे एिएएक्र् ूमयिकयंच्र्य वयनषाक सरयसरी कें द्रीकरण केिी 

गेिी आहते. पयनटाकुिेट मॅटरसयठी पढुीि नवस्तयर रॅ्क्टर (ई. एर्. = वयनषाक सरयसरी / मयिक मलू्र्) दखेीि डेटय सेट समजण्र्यसयठी 
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मोजिे गेिे आह ेआनण िमनु्र्यंची अंदयजे सरयसरी संख्र्य प्रमयण मर्यादपेेक्षय जयस्त आह.े मयहीतीच्र्य नवशे्लषणयचे प्रनतनिनधत्व 

करण्र्यसयठी, खयिी दिानवल्र्यप्रमयणे ओळख आनण तिुिय करण्र्यसयठी किर कोनडंग प्रणयिी वयपरिी जयते; 

िांग कोणडांगवि आधारित हवा गुिवत्ता वगीकिि 

गॅस आनण पयनटाक्र्िुेट मॅटर  रंग कोनडंग वयपर 

➢ मर्यादचे्र्य आतीि स्र्यिके  

➢ मर्यादपेिीकडीि स्र्यिके   

➢ जयस्तीत जयस्त मलू्र् असिेिे स्र्यिक  

➢ नकमयि मलू्र् असिेिे स्र्यिक  

 

५. १. १ अमिावती 

अमरयवती नवभयगयत ६ वयतयवरणीर् हवय दखेरेख कें द्र े आहते ज्र्यमध्र् े २ निवयसी क्षेत्यमध्र्े  २, औद्योनगक क्षेत्यमध्र्े २, 

व्र्यवसयनर्क क्षेत्यमध्र्े १ आनण ग्रयमीण भयगयमध्र्े १ चय समयवेि आह.े सवा नठकयणी नवशे्लनषत केिेल्र्य सवा पॅरयमीटसाची वयनषाक 

सरयसरी एकयग्रतय आकृती ५.१ मध्र्े दिानविी गेिी आह.े सवा नठकयणी सल्र्रडयर्ॉक्सयईड, ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस आनण 

पी.एम.१० ची वयनषाक सरयसरी एकयग्रतय एिएएक्र्एूम मयिक मर्यादते होती. सि २०२० - २१ र्य वषयात िोंदनविेल्र्य वयनषाक 

सरयसरी सयंनख्र्कीर् आकडेवयरीचय तपिीि तक्तय . ५.१ मध्र्े दिानविय आह.े 

 

कोष्क ५.१. अमिावती णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि मापदांड 

सल्फिडायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड पी.एम.१० 

मानके[मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५० ४० ६० 

सरकयरी अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर् १० ११ ४८ 

ए -२३  एमआर्डीसी अमरयवती १२ १३ ५३ 

रयज कमि चौक, अमरयवती १२ १४ ५६ 

अनभर्यंनत्की व तंत्ज्ञयि महयनवद्ययिर्, अकोिय १४ १४ ५५ 

एि.आर. अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर् १३ १४ ५४ 

म.औ.नव.म. वॉटर वक्सा  १६ १६ ५९ 

 

तक्तय ५.१ मधिू ह ेदिानविे गेिे आह ेकी सरकयरी अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर् र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची नकमयि एकयग्रतय १० 

मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी आह.े त्र्यचप्रमयणे, सरकयरी अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर् रे्रे् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची नकमयि 

एकयग्रतय ११ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी आह.े एमआर्डीसी वॉटर वक्सा र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईड व ियर्ट्रोजि 

ऑक्सयइडदसची कमयि एकयग्रतय १६ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी आह.े सरकयरी अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर् र्ेर्े पी.एम.१० 

ची नकमयि एकयग्रतय ४८ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी आह ेआनण एमआर्डीसी वॉटर वक्सा, अमरयवती र्ेर्े ५९ मयर्िोग्रॅम 

प्रनत घिमीटर आढळिी आह.े  तक्तय ५.२ मध्र्े दिानविेिे पी.एम.१० सयठी मोजिे जयणयरे नकमयि आनण कमयि मर्यादय घटक 

दिानविे आहते.  

 

कोष्क ५.२. अमिावती णवभाग - पी.एम.१०चा अणतरिक्त घटक. 

अनतररक्त घटक -अमरयवती 

नकमयि ०.४८ 

कमयि ०.५९ 
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५.१.२ औिांगाबाद 

 

प्रयदनेिक कयर्यािर्, म.प्र. नि. मंडळ, औरंगयबयदच्र्य कयर्ाक्षेत्यत स्टीि इडंस्ट्रीज, री-रोनिंग नमि, स्टोि ििर, र्माि पॉवर प्ियंट 

इत्र्यदी प्रमखु हवय प्रदषूण करणयरे उद्योग आहते. नििंनबत कण पदयर्ा / एकूण कण पदयर्ा, सल्र्र डयर्ॉक्सयईड व ियर्ट्रोजि 

ऑक्सयइडदस र्यसयरखे मयपदडं पर्यावरणीर् प्रदषूणयचे मखु्र् र्ोगदयिकते आहते. बहुतेक उद्योगयंिी हवय प्रदषूण निरं्त्णयस परेुिी 

उंची असिेिी नचमणी रं्त्णय नदिी आह.े   

 

र्य प्रदिेयत ९ हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण स्र्यिके आहते, निवयसी भयगयत ५, औद्योनगक क्षेत्यमध्र्े ३ आनण ग्रयमीण भयगयत १. सवा 

नठकयणी नवशे्लषण केिेल्र्य मयपदडंयची वयनषाक सरयसरी पयतळी तक्तय ५.३ मध्र्े दिानविी जयते.  तक्तय ५.३ असे नदसिू आिे  आह े

की सल्र्र डयर्ॉक्सयईड व ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची पयतळी सवा स्र्यिकयंच्र्य एि.ए.ए.क्र्.ूएम. च्र्य  मयिक मर्यादते होती.  तर्यनप, 

तीि नठकयणी पीएम १० एकयग्रतय एि.ए.ए.क्र्.ूएम. च्र्य मयिक मर्यादचे्र्य पिीकडे होती सि २०२०-२१ र्य वषयात िोंदनविेल्र्य 

वयनषाक सरयसरी सयंनख्र्कीर् आकडेवयरीचय तपिीि तक्तय ५.३ मध्र्े प्रस्ततु केिय आह.े 

 

कोष्क ५.३. औिांगाबाद णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 

मापदांड 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५० ४० ६० 

एमआर्डीसी वयळंुज, औरंगयबयद १२ १५ ६५ 

सी.ए.डी.ए. कयर्यािर् १५ ३१ ६० 

एसबीईएस कॉिेज १६ ३१ ५७ 

नजल्हयनधकयरी कयर्यािर्, औरंगयबयद १५ २९ ६० 

जयििय कृष्ण धि १० ३३ ८५ 

जयििय बचत भवि ९ ३४ ८५ 

नसदे्धश्वर सहकयरी बँकेचय टेरेस ४ ९ ५२ 

केिवरयज नवद्ययिर् गच्चीवर ४ ९ ५१ 

एमआर्डीसी वॉटर वक्सा, ियतरू ४ ९ ५३ 

 

तक्तय ५.३ वरूि, असे निदिाियस र्ेते की  केिवरयज नवद्ययिर्, एमआर्डीसी वॉटर वक्सा, ियतरू आनण नसदे्धश्वर सहकयरी बँकेच्र्य 

टेरेसवर सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची नकमयि एकयग्रतय ४ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी आह.े  सल्र्र डयर्ॉक्सयईड सयरख्र्यच 

तीि नठकयणी ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची नकमयि एकयग्रतय ९ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी आह.े केिवरयज 

नवद्ययिर्यच्र्य टेरेसवर पीएम १० ची नकमयि एकयग्रतय ५१ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी आह.े एसबीईएस  

महयनवद्ययिर्यत सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची कमयि एकयग्रतय १६ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी आह ेतर जयििय बचत 

भवि रे्रे् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची  कमयि  एकयग्रतय ३४ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी. जयििय – बचत भवि आनण 

जयििय कृष्ण धि रे्रे्  पीएम १० ची  कमयि एकयग्रतय ८५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी आह.े तक्तय ५.४ मध्र्े 

दिानविेिे पी.एम.१० सयठी मोजिे जयणयरे नकमयि आनण कमयि मर्यादय घटक दिानविे आहते.  

 

कोष्क ५.४. औिांगाबाद णवभाग - पी.एम.१०चा अणतरिक्त घटक. 

अणतरिक्त घटक – औिांगाबाद 

नकमयि ०.५१ 

कमयि ०.८५ 
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५.१.३ चांद्रपूि 

चंद्रपरू नवभयगयत ७ व्र्यपक हवय सनिरं्त्ण कें द्र ेआहते ज्र्यमध्रे् निवयसी भयगयत ३, आनण ४ औद्योनगक क्षेत्यमध्रे्  आहते. आकृती 

५.५. मध्रे् सवा नठकयणी मयपि केिेल्र्य सवा मयपदडंयंच्र्य वयनषाक सरयसरी पयतळ्र्य दिावल्र्य आहते. 

 

तक्तय ५.५. मधिू असे समजते की सल्र्र डयर्ॉक्सयईड व ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसच्र्य पयतळ्र्य सवा नठकयणी एि.ए.ए.क्र्.ूएम. मयिक 

मर्यादते होत्र्य तर सवा नठकयणी पी.एम.१० च्र्य पयतळ्र्य मयिक मर्यादपेेक्षय जयस्त आह.े २०२० – २१ र्य वषी िोंदविेिय वयनषाक 

सरयसरी आकडेवयरीचय तपिीि तक्तय ५.५. मध्र्े नदिय आह.े 

 

कोष्क ५.५. चांद्रपूि णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 

मापदांड [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

८०  ८० १०० 

जिेु एमआर्डीसी चंद्रपरू १५ १५ ८३ 

एमआर्डीसी चंद्रपरू ४ ३३ ९६ 

घगु्गस ४ ३३ १९७ 

रयजरुय ४ २८ १५९ 

बल्ियरियह ४ ३० १२१ 

तयडिी एमआर्डीसी ४ २९ ११७ 

 

तक्तय ५.५ वरूि असे नदसनू येते की. एमआर्डीसी चंद्रपरू, घगु्गसु, रयजरुय, बल्ियरियह आनण तयडयिी एमआर्डीसी या ५ नठकयणी 

सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची नकमयि एकयग्रतय ४ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदविी गेिी. जनेु एमआर्डीसी चंद्रपरू रे्रे् ियर्ट्रोजि 

ऑक्सयइडदसची नकमयि एकयग्रतय १५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी. जिेु एमआर्डीसी चंद्रपरू आनण एमआर्डीसी 

चंद्रपरू, घगु्गसु रे्रे् अिुिमे १५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर सल्र्र डयर्ॉक्सयईड आनण ३३ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर ियर्ट्रोजि 

ऑक्सयइडदस ची कमयि एकयग्रतय आढळूि आिी. जिुी एमआर्डीसी चंद्रपरू रे्रे् पीएम १० ची नकमयि एकयग्रतय ८३ मयर्िोग्रॅम 

प्रनत घिमीटर िोंदविी गेिी. घगु्गसु रे्रे् पीएम १० ची कमयि एकयग्रतय १९७ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदविी गेिी. चंद्रपरू 

नवभयगयसयठी पीएम १०  सयठी अनतररक्त घटक तक्तय ५.६ मध्र्े दिानविे आहते 

 

कोष्क ५.६. चांद्रपूि णवभाग - पी.एम.१०चा अणतरिक्त घटक. 

अणतरिक्त घटक – चांद्रपूि 

पी.एम.१० 

नकमयि ०.८३ 

कमयि १.९७ 

 

५.१.४ कल्याि 

कल्र्यण नवभयगयत एकूण ९ वेगवेगळ्र्य नठकयणी हवय सनिरं्त्ण कें द्र ेआहते.  आकृती ५.७ मध्र्े सवा नठकयणी मयपि केिेल्र्य सवा 

मयपदडंयंच्र्य वयनषाक सरयसरी पयतळ्र्य दिावल्र्य आहते. 

आकृती ५.२ वरूि ह ेस्पष्ट आह ेकी सवा नठकयणी सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची पयतळी एि.ए.ए.क्र्.ूएम. मयिक  मर्यादते होती. त्र्यचप्रमयणे 

म. प्र. नि. मंडळ प्रयदनेिक कयर्यािर्, कल्र्यण आनण  पवई चौक वगळतय सवा नठकयणी ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची एकयग्रतय पयतळी 

एि.ए.ए.क्र्.ूएम. मयिक  मर्यादते होती. पीएम १०  ची एकयग्रतय ४ नठकयणी मयिक मर्यादपेेक्षय जयस्त होती. २०२० – २१ र्य वषी 

िोंदविेिय वयनषाक सरयसरी आकडेवयरीचय तपिीि तक्तय ५.७. मध्र्े नदिय आह.े 
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कोष्क ५.७. कल्याि णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 

मापदांड [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५०  
 

४० ६० 

अंबरियर् १७ ३७ ५९ 

बदियपरू १८ ३८ ६८ 

प्रेमयतयई हॉि २७ ३८ ५३ 

आर्. जी. एम.  हॉनस्पटि ३१ ४० ५६ 

डोंनबविी ७ ३० १३१ 

म.औ.नव.म. कयर्यािर्, डोंनबविी १९ ४० ६९ 

म. प्र. नि. मंडळ प्रयदनेिक कयर्यािर्, कल्र्यण  २९ ४३ ५१ 

पवई चौक १८ ४१ ६७ 

श्रीमती सी.एच.एम. महयनवद्ययिर् पररसर १७ ३९ ६५ 

 

तक्तय ५.७ वरूि असे नदसिू र्ेते नक, डोंनबविी र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची नकमयि एकयग्रतय ७मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि 

आिी आह.े अंबरियर् रे्रे् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची नकमयि एकयग्रतय ३७मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी. म. प्र. नि. 

मंडळ प्रयदनेिक कयर्यािर्, कल्र्यण कयर्यािर्यत पी.एम.१० ची नकमयि एकयग्रतय ५१ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी. 

आर्. जी. एम.  हॉनस्पटि आनण म. प्र. नि. मंडळ प्रयदनेिक कयर्यािर् कल्र्यण येथ ेअििुमे ३१ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर सल्र्र 

डयर्ॉक्सयईडची कमयि एकयग्रतय आनण ४३ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची कमयि एकयग्रतय आढळूि आिी. 

डोंनबविी र्ेर्े पी.एम.१० ची कमयि एकयग्रतय १३१ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी. कल्र्यण नवभयगयसयठी ियर्ट्रोजि 

ऑक्सयइडदस आनण पी.एम.१० सयठी अनतरीक्त घटक तक्तय ५.८ मध्र्े दिानविे आहते. 

 

कोष्क ५.८. कल्याि णवभाग - नायरोजन ऑक्साइड्स व पी.एम.१०चे अणतरिक्त घटक. 

अणतरिक्त घटक – कल्याि 

 नायरोजन ऑक्साइड्स  पी.एम.१० 

णकमान ०.३७ ०.५१ 

कमाल ०.४३ १.३१ 

 

५.१.५ कोल्हापूि 

कोल्हयपरू नवभयगयत ६  हवय सनिरं्त्ण कें द्र ेआहते ज्र्यमध्रे् निवयसी भयगयत ३, औद्योनगक क्षेत्यत १, आनण ग्रयमीण भयगयत २ चय 

समयवेि आह.े आकृती ५.९ मध्रे् सवा नठकयणी मयपि केिेल्र्य सवा मयपदडंयंच्र्य वयनषाक सरयसरी पयतळ्र्य दिावल्र्य आहते.  

 

तक्तय ५.२ मधिू असे नदसिू र्ेते की सवा नठकयणी सल्र्र डयर्ॉक्सयईड  आनण ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसच्र्य पयतळीची (ियर्ट्रोजि 

ऑक्सयइडदसच्र्य बयबतीत सयंगिी नमरज प्रयर्नमक महयपयनिकय ियळय वगळतय) वयनषाक सरयसरी एि.ए.ए.क्र्.ूएम. च्र्य मयिक 

मर्यादते होती. पी.एम.१० ची एकाग्रता निवयजी नवद्ययपीठयत अपेनक्षत असिेल्र्य नवनहत मयिकयंमध्रे् होती. सि २०२०-२१ मध्र्े 

िोंदनविेल्र्य वयनषाक सरयसरी सयंनख्र्कीर् आकडेवयरीचय तपिीि तक्तय ५.९ मध्र्े दिाविे आहते. 
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कोष्क ५.९. कोल्हापूि णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 

मापदांड 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५०  ४० ६० 

निवयजी नवद्ययपीठ १० १५ ५२ 

रुईकर ट्रस्ट २४ ३७ १०६ 

महयद्वयर रस्तय १९ २९ ८५ 

उप-प्रयदनेिक कयर्यािर्, उद्योग भवि, सयंगिी ९ ३५ ६४ 

सयंगिी-नमरज प्रयर्नमक महयिगरपयनिकय ियळय ९ ४३ ७६ 

कृष्णय व्हिॅी ियळय ८ ३९ ७२ 

 

तक्तय ५.९ वरूि ह ेस्पष्ट होते की कृष्णय व्हिॅी ियळय  येथे सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची नकमयि एकयग्रतय ८ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर 

आढळूि आिी. निवयजी नवद्ययपीठयत ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची नकमयि एकयग्रतय १५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आनण पी.एम.१० 

ची नकमयि एकयग्रतय ५२ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी. रुईकर ट्रस्ट आनण सयंगिी नमरज प्रयर्नमक महयपयनिकय ियळेत 

सल्र्र डयर्ॉक्सयईड व ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची  कमयि एकयग्रतय अििुमे २४ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आनण ४३ मयर्िोग्रॅम 

प्रनत घिमीटर आढळिी. रुईकर ट्रस्टमध्र्े पी.एम.१० ची कमयि एकयग्रतय १०६ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी. कोल्हयपरू 

नवभयगयसयठी ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस आनण पी.एम.१०  सयठी अनतरेक घटक तक्तय ५.१० मध्र्े दिानविे आहते.  

 

कोष्क ५.१०. कोल्हापूि णवभाग - नायरोजन ऑक्साइड्स व पी.एम.१०चे अणतरिक्त घटक. 

अणतरिक्त घटक – कोल्हापूि 

 
नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

णकमान ०.१५ ०.५२ 

कमाल ०.४३ १.०६ 

 

५.१.६ मुांबई 

सयर्ि आनण वयंद्र ेर्य दोि निवयसी नठकयणी दोि व्र्यपक हवय सनिरं्त्ण कें द्र ेस्र्यनपत आहते. र्य स्र्यियंवर नवशे्लनषत केिेल्र्य तीि 

मयपदडं सयठीची वयनषाक सरयसरी पयतळी आकृती ५.११ मध्र्े दिानविी गेिी आह.े 

 

तक्तय ५.११. पयसिू असे नदसिू आिे आह े की सयर्ि आनण वयंद्र े रे्रे् सल्र्र डयर्ॉक्सयईड ची वयनषाक सरयसरी पयतळी 

एि.ए.ए.क्र्.ूएम. मयिकयंच्र्य निधयाररत मर्यादते आह.े तर सयर्ि स्टेििवर ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस आनण पी.एम.१० ची एकयग्रतय 

मयिकयंच्र्य पिीकडे होती. सि २०२०-२१ मध्र्े िोंदनविेल्र्य वयनषाक सरयसरी सयंनख्र्कीर् आकडेवयरीचय तपिीि तक्तय ५.११ 

मध्र्े दिानविय आह.े 

 

कोष्क ५.११. मुांबई णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 

मापदांड 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५०  ४० ६० 

सयर्ि १७ ५२ १७९ 

वयंद्र े १४ २० ५७ 
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तक्तय ५.११ वरूि असे नदसिू आि ेआह ेकी,  वयंद्र ेरे्रे् सल्र्र डयर्ॉक्सयईड ची नकमयि एकयग्रतय १४ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर 

आनण सयर्ि र्ेर्े कमयि एकयग्रतय १७ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आल्र्यचे आढळूि आिे आह.े वयंद्र े रे्रे् ियर्ट्रोजि 

ऑक्सयइडदसची नकमयि एकयग्रतय २० मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आनण सयर्ि र्ेर्े कमयि एकयग्रतय ५२ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर 

आढळूि आिी. वयंद्र ेरे्रे् पी.एम.१० ची नकमयि एकयग्रतय ५७ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर ची आढळिी तर सयर्ि र्ेर्े पी.एम.१० 

ची कमयि एकयग्रतय १७९ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी. मुंबई क्षेत्यसयठी पी.एम.१०  सयठी अनतररक्त घटक तक्तय ५.१२ 

मध्र्े दिानविे आहते. 

 

कोष्क ५.१०. मुांबई णवभाग - नायरोजन ऑक्साइड्स व पी.एम.१०चे अणतरिक्त घटक. 

अणतरिक्त घटक – मुांबई 

 
नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

णकमान ०.२० ०.५७ 

कमाल ०.५२ १.७९ 

 

५.१.७ नागपूर 

ियगपरुयत नवभयगयत चयर  हवय सनिरं्त्ण कें द्र ेआहते. सवा स्र्यियंवर नवशे्लनषत केिेल्र्य सवा मयपदडंयंच्र्य वयनषाक सरयसरी पयतळ्र्य 

तक्तय ५.१३ मध्र्े दिावल्र्य आहते.  

 

तक्तय ५.१३ वरूि. ह ेिक्षयत रे्ते की सवा नठकयणी सल्र्र डयर्ॉक्सयईड आनण ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची पातळी एि.ए.ए.क्र्.ूएम. 

च्या मयिक मर्यादते आहते. सवा नठकयणी पी.एम.१० ची पातळी नवनहत मर्यादपेिीकडे आह.े २०२०-२१ र्य वषयात िोंदविेल्र्य 

वयनषाक सरयसरी सयंनख्र्कीर् आकडेवारीचा तपशील तक्ता ५.१३ मध्ये प्रस्ततु केला आह.े 

 

कोष्क ५.१३. नागपूि णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन 

नठकयण 

मयपदडं 

सल्र्र डयर्ॉक्सयईड ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस पी.एम.१० 

मयिके [मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर] 

५०  ४० ६० 

नसनव्हि ियईन्स, ियगपरू ८ २१ ६१ 

उत्तर अंबयझरी रस्तय ८ २४ ९६ 

नहगंणय रोड १० २६ १०५ 

सदर ८ २२ १०१ 

 

तक्तय ५.१३ वरूि, ह ेिक्षयत र्ेते की नसनव्हि ियईन्स, सदर आनण उत्तर अंबयझरी रोड रे्रे् सल्र्र डयर्ॉक्सयईड ची नकमयि ८ 

मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर एकयग्रतय िोंदविी गेिी. नसनव्हि ियईन्स, ियगपरू रे्रे् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची नकमयि एकयग्रतय २१ 

मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आनण पीएम १०सयठीची  नकमयि एकयग्रतय ६१ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदविी गेिी. नहगंणय रोड रे्रे् 

सल्र्र डयर्ॉक्सयईड ची कमयि एकयग्रतय १० मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर, ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची कमयि एकयग्रतय २६ मयर्िोग्रॅम 

प्रनत घिमीटर आनण पीएम १०सयठीची  कमयि एकयग्रतय १०५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदविी गेिी. ियगपरू नवभयगयसयठी पीएम 

१० सयठी अनतररक्त घटक तक्तय ५.१४ मध्र्े दिानविे आहते. 

 

कोष्टक ५.१४. ियगपरू नवभयग - पी.एम.१०चय अनतररक्त घटक. 

अनतररक्त घटक – ियगपरू 

नकमयि ०.६१ 

कमयि १.०५ 
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५.१.८ नाशिक 

या नवभागातील एकुण ८ र्व्यापक हवा गरु्वत्ता सननयंत्रर् कें द्ांपैकी ५ कें द् ेननवासी भागात, २ औद्योनगक क्षेत्रात, आनर् र्व्यावसानयक 

क्षेत्रामध्ये १ अशी स्थानपत आहते. सवा स्र्यियंवर नवशे्लनषत केिेल्र्य सवा मयपदडंयंच्र्य वयनषाक सरयसरी पयतळ्र्य तक्तय ५.१५ मध्रे् 

दिावल्र्य आहते.  तक्तय ५.१५ वरून. असे नदसनू येते की सल्र्र डयर्ॉक्सयईड, ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस आनर् पी.एम.१० ची एकयग्रतय 

सवण नठकार्ी एन.ए.ए.क्य.ूएम.च्या  मानक मयाणदते असल्र्यचे आढळूि रे्ते. सन २०२०-२१ या वर्ाणत नोंदनवलेल्या वानर्णक सरासरी 

सांनययकीय आकडेवारीचा तपशील तक्ता ५.१५ मध्ये सादर केला आह.े 

 

कोष्क ५.१५. नाणिक णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन 

णठकाि 

मापदांड 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५०  ४० ६० 

उप-प्रयदनेिक कयर्यािर् ियनिक ६ २१ ३६ 

केटीएचएम कॉलेज ५ १२ ५५ 

म.औ.नव.म. सयतपरू ७ २२ ३६ 

आर.टी.ओ. कॉििी ६ २२ ३७ 

म.न.पा. नानशक ६ २२ ३७ 

म.औ.नव.म. जळगयव ११ २१ ५४ 

नगरर्ा पाण्याची टाकी १० २१ ५१ 

जनेु बी. जे माकेट ११ २१ ५४ 

 

तक्तय ५.१५ वरूि असे नदसनू येते की, केटीएचएम कॉलेज र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची नकमयि एकयग्रतय ५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर 

आनण ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची नकमयि एकयग्रतय १२ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदविी गेिी आह.े उप-प्रयदनेिक कयर्यािर् 

ियनिक आनण म.औ.नव.म. सयतपरू र्य दोि नठकयणी पी.एम.१० ची नकमयि एकयग्रतय ३६ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदवण्र्यत 

आिी. म.औ.नव.म. जळगयव आनण जनेु बी. जे माकेट र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची कमयि एकयग्रतय ११ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर 

िोंदवण्र्यत आिी. ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची कमयि एकयग्रतय म.औ.नव.म. सयतपरू, आर.टी.ओ. कॉििी आनण म.न.पा. नानशक 

र्ेर्े २२ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदविी गेिी. केटीएचएम कॉलेज र्ेर्े पी.एम.१० ची कमयि एकयग्रतय ५५ मयर्िोग्रॅम प्रनत 

घिमीटर िोंदवण्र्यत आिी. ियनिक नवभयगयसयठी पीएम १० सयठी अनतररक्त घटक तक्तय ५.१६ मध्र्े दिानविे आहते. 

 

कोष्क ५.१६. नाणिक णवभाग - पी.एम.१०चा अणतरिक्त घटक 

अनतररक्त घटक – ियनिक 

नकमयि ०.३६ 

कमयि ०.५५ 

 

५.१.९ नवी मुांबई 

िवी मुंबई नवभयगयतीि  ६ व्र्यपक हवय सनिरं्त्ण कें द्रयंपैकी  २निवयसी भयगयत, ३ औद्योनगक क्षेत्यत, १ आनण ग्रयमीण भयगयत 

आहते. आकृती ५.१७ मध्रे् सवा नठकयणी मयपि केिेल्र्य सवा मयपदडंयंच्र्य वयनषाक सरयसरी पयतळ्र्य दिावल्र्य आहते. 

 

तक्तय ५.१७ मधनू असे  दशणनवले गेले आह ेकी सवण नठकयणी सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची सरासरी पातळी एन.ए.ए.क्य.ूएम. मानक मयाणदते 

आह.े तर्यनप, िेरुळ वगळतय सवा नठकयणी ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची पातळी निधयाररत मयिकयंच्र्य पलीकडे होती. ऐरोिी वगळतय 

सवा नठकयणी पीएम१०ची पयतळी  एन.ए.ए.क्य.ूएम. मयिक मर्यादते होती.. सन२०२०-२१ र्य वषयात नोंदनवलेल्या वानर्णक सरासरी 

सांनययकीय आकडेवारीचा तपशील तक्ता ५.१७ मध्ये दशणनवला आह.े 
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कोष्क ५.१७ नवी मुांबई णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 

मापदांड 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५० ४० ६० 

ऐरोिी ८ ९६ १९६ 

िेरुळ  १४ ३९ ४८ 

रबयळे १५ ४५ ५५ 

महयपे  १५ ४५ ५४ 

खयरघर  १४ ४२ ४९ 

म.औ.नव.म. तळोजय  १५ ४६ ५८ 

 

तक्तय ५.१७ वरूि. ह ेिक्षयत र्ेते की ऐरोिी र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची  नकमयि  एकयग्रतय ८ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि 

आिी. िेरुळ रे्रे् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची नकमयि एकयग्रतय ३९ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर िोंदवण्र्यत आिी. त्र्यचप्रमयणे, 

पीएम१०ची नकमयि एकयग्रतय ४८ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर दखेीि त्र्यच नठकयणी आढळिी. रबयळे, महयपे आनण म.औ.नव.म. 

तळोजय र्य तीि नठकयणी  सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची ची कमयि एकयग्रतय १५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर नदसिू आिी. ऐरोिी रे्रे् 

ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची कमयि एकयग्रतय ९६ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आनण पी.एम.१०  ची कमयि एकयग्रतय १९६ मयर्िोग्रॅम 

प्रनत घिमीटर आढळूि आिी. 

 

कोष्क ५.१८. नवी मुांबई णवभाग - नायरोजन ऑक्साइड्स चे अणतरिक्त घटक. 

अनतररक्त घटक – िवी मुंबई 

नकमयि ०.३९ 

कमयि ०.९६ 

 

५.१.१० पुिे 

पणेु िहरयचे िेहमीच “पेन्ििरचे िंदिवि” म्हणिू कौतकु केिे जयते. तेर्ीि आरोग्र्दयर्ी हवयमयि आनण स्वच्ि हवय र्यमळेु 

आजयरपणयचे प्रमयण कमी होते जे चयंगिे आह ेपरंत ुह ेप्रमयण कयियंतरयिे खयियवत चयििे आह.े हवय प्रदषूण एवढदर्य प्रमयणयवर 

पोहोचिे आह ेकी, ह ेमहयिगर स्वतःच्र्य वयहियंमधिु  गळती होणय-र्य वयर्मुळेु गदुमरत आह.े वयर् ूप्रदषूणयत सतत होणयरी वयढ 

पयहतय, र्य भागात ८ वातावरर्ीय हवा गरु्वत्ता संननयंत्रर् कें द् आहते ज्र्यपैकी ६ निवयसी भयगयत, १ औद्योनगक आनण १ ग्रयमीण 

भयगयत आहते. संपणूा नवभागातीि हवेच्र्य गणुवत्तेचे मलू्र्यंकि करण्र्यसयठी िमिेु नवशे्लनषत केिे गेिे आहते, सवा क्षेत्यंसयठी म्हणजे, 

निवयसी, ग्रयमीण क्षेत् आनण औद्योनगक हवामानाच्या गरु्वत्तेचे मलू्यांकन करण्यासाठी नमनेु नवशे्लनर्त केले गेले आहते. सवण 

मापदडंांची वानर्णक सरासरी पातळी तक्तय ५.१९ मध्र्े दिानविी आह े

 

तक्तय ५.१९ वरूि, ह ेिक्षयत र्ेते की सवा नठकयणी सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची पातळी  एन.ए.ए.क्य.ूएम. च्र्य मयिक मर्यादते आह.े िि 

स्टॉप, पीसीएमसी आनण स्वयरगेट वगळतय सवा नठकयणी ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची एकयद्रतय मयिक मर्यादचे्र्य पिीकडे होती. कवे 

रोड सतत व्र्यपक हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण कें द्र वगळतय सवा नठकयणी पीएम१० ची एकयग्रतय मयिक मर्यादचे्र्य पिीकडे होती. 

२०२०-२१ र्य वषयात िोंदविेल्र्य वयनषाक सरयसरी सयंनख्र्कीर् आकडेवारीचा तपिीि तक्तय ५.१९ मध्र्े दिानविय आह.े 
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कोष्क ५.१९. पुिे णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 

मापदांड 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५० ४० ६० 

नपंपरी-नचंचवड महानगरपानलका २१ ५० ८० 

कवे रस्तय सतत व्र्यपक हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण कें द्र 
१२ ३२ ३९ 

िळ स्टॉप १७ ५१ १०१ 

भोसरी १५ ४० ७९ 

स्वयरगेट २० ६० १४५ 

सोियपरू ९ ३० ६९ 

डब्लल्र्.ूआर्.टी. पररसर ७ १३ ६७ 

सयत रस्तय ७ १३ ६५ 

 

तक्तय ५.१९  वरूि, ह ेिक्षयत र्ेते की डब्लल्र्.ूआर्.टी. पररसर आनण सयत रयस्तय र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची नकमयि एकयग्रतय ७ 

मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी आह.े डब्लल्र्.ूआर्.टी. पररसर आनण सयत रयस्तय र्ेर्े ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची नकमयि 

एकयग्रतय १३ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी. सयत रयस्तय र्ेर्े पीएम १० ची नकमयि एकयग्रतय ६५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर 

आढळूि आिी. नपंपरी-नचंचवड महानगरपानलका र्ेर्े र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईडची कमयि एकयग्रतय २१ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर 

आढळिी. स्वयरगेट र्ेर्े ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदसची कमयि एकयग्रतय ६० मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी. स्वयरगेट रे्रे् 

पीएम १० ची कमयि एकयग्रतय १४५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर  आढळिी. पणेु नवभयगयसयठी ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस आनण पीएम 

१० सयठी अनतररक्त घटक तक्तय ५.२० मध्र्े दिानविे आहते. 

 

कोष्क ५.२० पुिे णवभाग - नायरोजन ऑक्साइड्स व पी.एम.१० चे अणतरिक्त घटक. 

अणतरिक्त घटक – पुिे 

 
नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

नकमयि ०.१३ ०.६५ 

कमयि ०.६० १.४५ 

 

५.१.११ िायगड 

रयर्गड मधीि पिवेि पयणीपरुवठय प्रकल्पयतीि वातावरर्ीय हवा गरु्वत्ता संननयंत्रर् कें द् निवयसी भयगयत आह.े र्य या नठकार्ी 

नवशे्लनर्त केलेल्या सवण मापदडंांची वानर्णक सरासरी पातळी तक्तय ५.२१ मध्र्े दिानविी आह.े 

 

तक्तय ५.२१ वरूि, ह ेिक्षयत र्ेते की सल्र्र डयर्ॉक्सयईड, ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस आनण पी.एम.१० ची पीतळी एन.ए.ए.क्य.ूएम. 

च्या मयिक मर्यादते होती. २०२०-२१ र्य वषयात िोंदविेल्र्य वयनषाक सरयसरी सयंनख्र्कीर् आकडेवारीचा तपिीि तक्तय ५.२१ मध्र्े 

दिानविे आहते 

कोष्क ५.२१. िायगड णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

णठकाि 
 

मापदांड 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५० ४० ६० 

पिवेि पयणी परुवठय कें द्र १४ ४० ४८ 
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तक्तय ५.२१ वरूि, पिवेि पयणी परुवठय संरं्त्यत सल्र्र डयर्ॉक्सयईड, ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस व पी.एम.१० र्यंची एकयग्रतय अििुमे 

१४ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर, ४० मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आनण ४८ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर होती. 

 

५.१.१२ठाणे 

या नवभागात ३ वातावरर्ीय हवा गरु्वत्ता संननयंत्रर् कें द् ेस्थानपत आहते, त्यापैकी १ ननवासी क्षेत्रामध्ये, १ औद्योनगक क्षेत्रामध्ये 

आनर् १ ग्रामीर् भागात आह.े सवण नठकार्ी नवशे्लनर्त केलेल्या सवण मापदडंांची वानर्णक सरासरी पातळी आकृती ५.२२मध्ये 

दशणनवली आह.े 

 

तक्तय ५.२२वरूि ह ेस्पष्ट आह ेकी सवण नठकार्ी सल्र्र डयर्ॉक्सयईड आनर् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची पातळी  एन.ए.ए.क्य.ूएम.च्या  

नवनहत मानक मयाणदते आहते. तर्यनप, सवण नठकार्ी पी.एम.१० ची पातळी ननधाणररत मयाणदचे्या पिीकडे आह.े सन २०२०-२१ 

मध्ये नोंदनवलेल्या वानर्णक सरासरी सांनययकीय आकडेवारीचा तपशील तक्ता ५.२२मध्ये दिानविय आह.े 

 

कोष्क ५.२२ ठािे णवभागामधील वाणर्यक सिासिी हवा गुिवते्तचे साांणख्यकी मापन. 

नठकयण 
 

मयपदडं 

सल्फि डायॉक्साईड नायरोजन ऑक्साइड्स पी.एम.१० 

मानके [मायक्रोग्रॅम प्रणत घनमीटि] 

५० ४० ६० 

बयळकुम/ग्िॅक्सो १६ २८ ७४ 

िौपयडय १९ २९ ६५ 

कोपरी १७ २९ ६७ 

 

 तक्तय ५.२२ वरूि ह ेपयनहिे जयऊ िकते. बयिकुम/ग्िॅक्सो रे्रे् सल्र्र डयर्ॉक्सयईड ची नकमयि एकयग्रतय १६ मयर्िोग्रॅम प्रनत 

घिमीटर आढळिी तर िौपयडय र्ेर्े सल्र्र डयर्ॉक्सयईड ची कमयि एकयग्रतय १९ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर ची आढळिी. 

बयिकुम/ग्िॅक्सो रे्रे् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची नकमयि एकयग्रतय २८ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी तर िौपयडय आनण 

कोपरी रे्रे् ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस ची कमयि एकयग्रतय २९ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळिी. िौपयडय र्ेर्े पी.एम.१० ची नकमयि 

एकयग्रतय ६५ मयर्िोग्रॅम प्रनत घिमीटर आढळूि आिी तर बयिकुम/ग्िॅक्सो रे्रे् पी.एम.१० ची कमयि एकयग्रतय ७४ मयर्िोग्रॅम 

प्रनत घिमीटर आढळिी. 

कोष्क ५.२३. ठािे णवभाग - पी.एम.१० चे अणतरिक्त घटक. 

अणतरिक्त घटक– ठािे 

नकमयि ०.६५ 

कमयि ०.७४ 

 

५.२. महािाष्ट्र िाज्यातील हवा गुिवत्ता: णनष्ट्कर्य 

 

महाराष्ट्रातील व्र्यपक हवय गणुवत्तय परीक्षण कें द्रयंमध्रे् िोंदवण्र्यत आिेल्र्य निरीक्षणयंच्र्य हवय गणुवत्तय निदिेयंकयच्र्य आढयव्र्यची 

तीि मयपदडें (सल्र्र डयर्ॉक्सयईड, ियर्ट्रोजि ऑक्सयइडदस व आरएसपीएम) वयपरूि ऑक्टोबर २०१४ रोजी कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण 

मंडळ आनण आर्.आर्.टी. कयिपरुिे प्रनसद्ध केिेल्र्य गणिेच्र्य पद्धतीप्रमयणे आनण हवय गणुवत्तय निदिेयंकयच्र्य शे्रणींप्रमयणे गणिय 

केिेिी आह.े एखयद्यय क्षेत्यसयठी उप-निदिेयंक ठरवल्र्यिंतर त्र्य परीक्षण कें द्रयमधीि उच्च उप-निदिेयंक त्र्य कें द्रयद्वयरे प्रनतनिनधत्व 

केिेल्र्य क्षेत्यसयठी हवय गणुवत्तय निदिेयंक मयििय गेिय आह.े 

 

सि २०२०-२१ मध्र्े महयरयष्ट्रयच्र्य नवनवध भयगयत स्र्यनपत ६९ चयि ूव्र्यपक हवय सनिरं्त्ण कें द्रयंच्र्य गणुवत्तेचे परीक्षण केिे गेिे. 

आकृती क्र.५.२ मध्ये दशणनवल्याप्रमार्,े मागील वर्ण २०१९-२० मधील ७५.७% च्या तलुनेत समुारे ८३% ननरीक्षर्े 'चांगली' आनर् 
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'समाधानकारक' श्रेर्ींमध्ये आली आहते. अशा प्रकारे, प्रदनूर्त नसलेल्या नदवसांच्या टक्केवारीत जवळपास ७.३% वाढ नोंदवली 

गेली. 'मध्यम' श्रेर्ीमध्य,े गेल्या वर्ीच्या २३.६८% च्या तलुनेत यावर्ी १६% ननरीक्षर् ेनोंदवली गेली. २०१९-२० मधील ०.६४% 

च्या तलुनेत २०२०-२१ मध्ये १%, 'खरयब' श्रेर्ीमध्ये वाढता कल नदसनू आला. ‘अनतशय खरयब'’ आनर् ‘तीव्र’ श्रेर्ीमध्ये 

कोर्तीही ननरीक्षर्े आढळली नाहीत, तर अगदी नमननटाचा भाग ‘डेटा नाही’ अंतगणत आला. तक्ता ५.२४. हवय गणुवत्तय 

निदिेयंकयच्र्य नवनवध शे्रणींसयठी निनित केिेिे रंग दिावते. 

 

कोष्क ५.२४. हवा गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या शे्रिींनुसाि णनणित केलेले िांग. 

हवा गुिवत्ता णनदेिाांक ०-५० ५१-१०० 
१०१-

२०० 

२०१-

३०० 
३०१-४०० 

४०१-

५०० 

वियन चाांगला समाधानकािक मध्यम खिाब अती खिाब तीव्र 

 

हवा गरु्वत्ता ननदशेांक (एक्यआूय) एक व्र्यपक दिाक मलू्य आह ेजो वैयनक्तक वाय ूप्रदरू्कांच्या पररर्ामाच्या भाररत मलू्यांचे 

(उदा. एसओ २, सीओ, एनओएक्स,) एकल संययेने नकंवा संययांच्या संचामध्ये रूपांतररत करून मोजला जातो. ह ेलोकसंययेवरील 

आरोग्यावर होर्ार् या पररर्ामांच्या दृष्टीन ेक्षेत्रातील हवेची गरु्वत्ता प्रनतनबंनबत करते.  यामळेु हवेच्या गरु्वत्तेचे मापदडं समजर्े 

सोप ेहोत ेजे सवणसामानयांपयंत पोहोच ूशकते आनर् हवा प्रदरू्र् कमी करण्याच्या दृष्टीन ेधोरर् ेआखण्यासाठी ननर्णय घेर्ारे वापरू 

शकतात. भारतातील मानक हवा गरु्वत्ता ननदशेांक मलू्ये खालील आठ प्रदरू्क-सीओ, एनओ २, एसओ २, पीएम १०, पीएम 

२.५, ओ ३, पीबी आनर् एनएच ३ साठी आरोग्य बे्रकपॉईट्ंसवर आधाररत आहते. धोरर्कते, संशोधक आनर् लोकांसाठी हवा 

गरु्वत्ता ननदशेांकचे नवनवध उपयोग आनर् अनपु्रयोग आहते. हवेची गरु्वत्ता दखेरेख आनर् ननयमन करण्याचे ह ेएक प्रमखु साधन 

आह.े त्यानंतरचे नवभाग वर्णभरात महाराष्ट्रात हवा गरु्वत्ता ननदशेांकच्या नवस्ताराचे तपशीलवार वर्णन करतात 

 

५.२.१. हवा गुिवत्ता णनदेिकाांच्या णवशे्लर्िाचा ५ वर्ाांचा कल. 

 

२०१६ ते २०२१ या वर्ाणतील हवा गरु्वत्ता ननदशेांकाच्या वाटाच्या कलमाचे नवशे्लर्र् या वर्ाणत प्रत्येक हवा गरु्वत्ता ननदशेांक 

श्रेर्ीतील योगदानाची तलुना आनर् अभ्यास करण्यासाठी केला गेला. आकृती ५.३ मध्ये वर्ण २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-

१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२१ या वर्ाणत हवा गरु्वत्ता ननदशेांकाच्या श्रेर्ीतील भागांचा कल दशणनवला गेला आह.े 

 

आकृती ५.३ वरून ह ेलक्षात येऊ शकते की, २०२०-२१ मधील सवाणनधक नहस्सा ‘समाधानकारक’ प्रकारातील आह,े जो मागील 

रेंडप्रमार्ेच आह.े २०१९-२०२० मध्ये अशी नस्थती नसलेली 'समाधानकारक' शे्रर्ीनंतर चांगली' श्रेर्ी दसुर्या क्रमांकावर आह.े 

गेल्या वर्ी ‘मध्यम’ श्रेर्ी समाधानकारक शे्रर्ीनंतर दसुर्या क्रमांकावर होती. २०१६-२०२० पासनू, 'चांगल्या' श्रेर्ीचा वाटा 

नतसर्या क्रमांकावर असल्याचे आढळले. या वर्ी, म्हर्ज े २०२०-२०२१ मध्ये, 'चांगल्या' श्रेर्ीचा वाटा दसुर्या क्रमांकावर 

असल्याचे आढळले. ‘खराब’, ‘अती खराब’ आनर् ‘गंभीर’ या हवा गरु्वत्ता ननदशेांक प्रकारातील भाग सवण वर्ांमध्य ेनगण्य होता. 
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आकृती . ५.२ महाराष्ट्रातील सर्व एएक्रू्यएमएस (२०२०-२१) मध्रे्य परीक्षण केलेल्र्या शनरीक्षणाच्र्या हर्ा गुणर्ते्तसाठी 

एक्रू्यआर्य प्रर्गावचा र्ाटा. 

 

 
 

आकृती ५.३. हवा गुिवत्ता णनदेिकाांच्या शे्रणीतील र्र्ावनसुार भागातील कल. 

 

 

 

 

 

३२%

५१%

१६ %
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०%
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चयगंिय (०-५०)

समयधयिकयरक (५१-१००)

मध्र्म (१०१-२००)
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५.३. महािाष्ट्र िाज्यातील णवणवध णवभागाांमधील व्यापक ध्वनी गुिवत्ता 

 

अनेक शहरी भागात ध्वनी प्रदरू्र् ही एक महत्त्वपरू्ण पयाणवरर्ीय समस्या आह.े नवकसनशील दशेांमध्ये ही समस्या सातत्याने वाढत 

असनूही ही समस्या योग्यररत्या ओळखली गेली नाही. ननिःसंशयपरे्, शहरी भागातील ध्वनी प्रदरू्र्ाचा सवाणत महत्त्वाचा स्त्रोत 

रस्त्यावरील वाहनांशी संबंनधत आह.े श्रवर् ह े मानवी संवेदनांपैकी एक सवाणत महत्वाचे आह.े धोक्याची चेतावर्ी दरे्ार् या 

आवाजांचे स्थान आवश्यक आह े तसेच संगीत आनर् नैसनगणक वातावरर्ासारयया आनंददायी आवाजांचा आनंद आनर्, 

मानवांसाठी सवाणत महत्त्वाचे म्हर्जे संवादासाठी भार्र् आनर् भार्ेचा नवकास. जयगतीक आरोग्र् संघटिय (डब्लल्यएूचओ) म्हर्ते 

की रात्रीच्या वेळी आवाजामळेु झोपेचा त्रास होतो असे परेुसे परुावे आहते आनर् आवाजामळेु झोपेत अडथळा येर् ेही आरोग्य 

समस्या म्हर्नू पानहली जाते. जयगतीक आरोग्र् संघटिय असेही म्हर्ते की असे परुावे आहते, जरी मयाणनदत असले तरी, नवस्कळीत 

झोपेमळेु थकवा, अपघात आनर् कायणक्षमता कमी होते. जास्त आवाजामळेु होर्ार्या नवनवध शारीररक नवकारांमध्ये तात्परुता 

बनहरेपर्ा, डोकेदखुी आनर् रक्तदाब वाढरे् यांचा समावेश होतो. कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढल्याने रक्तवानहनया आकंुचन पावतात 

ज्यामळेु हृदयनवकाराचा झटका वाढतो. गभणधारर्ेदरम्यान जास्त आवाजाच्या संपकाणत येण्याचा पररर्ाम हानीकारक अस ूशकतो. 

महामागाणवरील वाहतकू ध्वनी प्रदरू्र्ाच्या ननयनमत संपकाणमळेु श्रवर्शक्ती कमी होत.े कान नाक घसा तज्ञ आनर् मानसोपचार तज्ञांनी 

नदलेली मानहती असे दशणवते की श्रवर्शक्ती कमी होरे्, माननसक नवकार आनर् नचंता यांच् या घटना दनंैनदन जीवनात वाढत आहते. 

भारतात, समारंभ, सर्, लग्न नकंवा धानमणक समारंभ र्य मध्र्े ध्वनी प्रदरू्र्ामळेु होर्ारी समस्या अनधक उग्र रूप धारर् करते. महाराष्ट्र 

राज्यात, फटाक्यांचा आवाज ही सवाणत महत्त्वाची पयाणवरर्ीय समस्या आह,े नवशेर्त: नदवाळीसारयया सर्ासदुीच्या वेळी. ध्वनी 

प्रदरू्र् ननयंनत्रत करण्यासाठी पयाणवरर् संरक्षर् कायदा, १९९६ अंतगणत ध्वनी प्रदरू्र् ननयंत्रर् ननयम, २००० सारखे नवनवध ननयम 

तयार करण्यात आले आहते. ध्वनी प्रदरू्र्ाच्या वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी ध्वनी प्रदरू्र् (ननयमन आनर् ननयंत्रर्) 

ननयम, २००० अनधकृत करण्यात आले आहते. 

 

आवाजाचे एकक डेनसबल आह,े घंटाचा एक दशांश आनर् नड(बी) म्हर्नू दशणनवले जाते, तथानप    नडबी(ए) एिईक्र् ूम्हर्नू गर्ले 

जार्ारे मॉननटररंग यनुनट ए स्केलवरील डेनसबलमधील आवाजाच्या पातळीच्या वेळेचे भाररत सरासरी 'ए' दशणवते आनर् ते मानवी 

श्रवर्ाशी संबंनधत असल्याचे आढळले आह.े म्हर्नू नडबी(ए) एिईक्र्,ू आवाजाच्या मोजमापातील २६ वारंवारता वजन दशणवते 

आनर् मानवी कानाच्या वारंवारता प्रनतसाद वैनशष््टयांशी संबंनधत आह.े वारंवारतेचे एकक हट्णझ (एचझेड) आह ेआनर् प्रनत यनुनट 

वेळ (सेकंद) कॉम्प्रेशनस आनर् दनुमणळतेची संयया म्हर्नू पररभानर्त केले आह.े समुारे २०-२०,००० हट्णझ (श्रार्व्य नकंवा ध्वनन 

वारंवारता श्रेर्ी) च्या श्रेर्ीतील वारंवारते साठी मानवी श्रवर्शक्ती संवेदनशील असते. एखाद्या क्षेत्राची जागा अशा प्रकारे ननवडली 

जाते की ती मानकांमध्ये नवनहत केलेल्या जनमनीच्या वापराच्या पद्धतीची पतूणता करते उदा. औद्योनगक, र्व्यावसानयक आनर् ननवासी 

आनर् शांतता क्षेत्र. हवा प्रदरू्र् ननयंत्रर् कायदा (१९८१) अंतगणत, कें द्ीय प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळाने (सीपीसीबी) वेगवेगळ्या ध्वनी 

पातळी ननधाणररत केल्या आहते. 

 

तक्ता ५.२५ कें द्रीर्य प्रदूर्ण शनरं्यत्रण मंडळाद्वारे ध्र्नी मानके 

के्षि शे्रिी 
डीबी(ए) एलईक्यू पातळी मयायदा 

णदवसाची वेळ िािीची वेळ 

औद्योनगक क्षेत् ७५ ७० 

व्र्यवसयनर्क क्षेत् ६५ ५५ 

निवयसी क्षेत् ५५ ४५ 

ियंततय क्षेत् ५० ४० 

 

उच्च नभननता आनर् पयाणवरर् आनर् लोकांवर त्र्यचय कयर् प्रभाव पडतो र्यसयठी म.प्र.नि. मंडळयिे वेळोवेळी आनर् सर्-

उत्सवांदरम्यान आवाजाचे ननरीक्षर् करते. नकमान ७५% ननरीक्षर् ह ेनदवसाच्या नवनहत वेळेच्या (सकयळी ०६.०० ते रात्री ११.००) 

आनर् रात्रीच्या वेळेसाठी (रात्री ११.०० ते सकयळी ६.००) केले जाते. ह ेननरीक्षर् नदवस आनर् रात्रीच्या ननधाणररत वेळेत ६ ते ८ 

तास चालतो. ध्वनी प्रदरू्र् ननरीक्षर् आनर् प्रत्रे्क नवभयगयिसुयर नवशे्लर्र्ाच्या तपशीलांची खालील भागांमध्ये तपशीलवार चचाण 

केली आह.े 
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५.३.१ मंुबई 

 

मुंबईत एकूर् १५ नठकाणी ननरीक्षर् करण्यात आले. २१ आनर् २२ फेब्रवुारी २०२१ रोजी नदवसा सवाणत जास्त ध्वनी पातळी 

अनकु्रम े७६.८ नडबी(ए) सांताकू्रझ नवमानतळावर आनर् ७७.९ नडबी(ए) गोरेगाव पवूण येथ ेआढळून आली. रात्रीच्या वेळी २१ 

फेब्रवुारी रोजी अँटॉप नहल येथे ६५.० नडबी(ए) सह सवाणनधक ध्वनी पातळी आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी सांताकू्रझ नवमानतळावर 

६९.७ नडबी(ए) सह ध्वनी पातळी नोंदवली गेली. 

 

  

 

५.३.२ नर्ी मंुबई 

नवी मुंबईत एकूर् ३ नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. एपीएमसी माकेट वाशी येथ े२१ आनर् २२ फेब्रवुारी २०२१ या दोनही 

नदविी नदवसाच्या वेळी सवाणनधक ध्वनी पातळी ७०.८ नडबी(ए) आनर् ७०.५ नडबी(ए) नोंदवली गेली.  २१ फेब्रवुारी रोजी रात्रीच्या 

वेळी रायन इटंरनॅशनल स्कूल, उरर् फाटा, नेरूळ  येथ े५४.४ डीबी (ए) आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी एपीएमसी माकेट वाशी येथ े६६.३ 

डीबी (ए) सह सवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली. 

 

 

 

०.
२०.
४०.
६०.
८०.
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ल 

-…ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

म ुंबई दिवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.१०.२०.३०.४०.५०.६०.७०.८०.
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ए)

म ुंबई रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ

 
 

०.०
१०.०
२०.०
३०.०
४०.०
५०.०
६०.०
७०.०
८०.०

एपीएमसी माकेट महापे शशळ रोड रयन इांटरनॅशनल
शाळा

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

नवी मुांबई हर्दवसाची वेळ 

२१ फेब्रुवारी २१ सकाळची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ सकाळची वेळ

०.०
१०.०
२०.०
३०.०
४०.०
५०.०
६०.०
७०.०

एपीएमसी माकेट महापे शशळ रोड रयन 
इांटरनॅशनल 

शाळा

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

नवी मुांबई रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
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५.३.३ ठाणे   

ठाण्यात एकूर् ५ नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आल.े २१ आनर् २२  फेब्रवुारी  २०२१  रोजी नदवसा  सवाणत जास्त ध्वनी पातळी 

पोखरर् येथ ेअनुक्रमे ७५.१ नडबी(ए) आनर् मेन रोड- गांवदवेी मंनदर येथ े  ७६.९ नडबी(ए)  आनर् रात्रीच्या वेळी दोनही नदवशी 

सवाणत जास्त ध्वनी पातळी वागळे इस्टेट येथ े६२.९ नडबी(ए) आनर् मेन रोड- गावदवेी मंनदर, नौपाडा येथ े७४.० नडबी(ए) नोंदवली 

गेली. 

 

५.३.४ पुणे 

परेु् नवभागातील पाच नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. २१ आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी हडपसर येथे नदवसा आनर् रात्री दोनही वेळेस 

सवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली.  

 

  
 

५.३.५ नाशिक 

नानशक नवभागातही पाच नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले २१ आनर् २२ फेब्रवुारी २०२१ रोजी दोनही णदविी नबटको येथे 

नदवसाच्या वेळी सवाणनधक ध्वनी पातळी अनुक्रमे  ७४.२ णडबी(ए) आनर् ७५.२ णडबी(ए) नोंदवली गेली.  रात्रीच्या वेळी २१ 

फेब्रवुारी रोजी द्वारका सकण ल येथ े ६४.८ णडबी(ए)  सह सवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली.आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी नबटको 

येथ े ६८.२ नडबी(ए) ध्वनी पातळी नोंदवली गेली. 

 

  

 

 

 

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

पुणे हर्दवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

पुणे रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

नाशशक हर्दवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

नाशशक हर्दवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
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५.३.६ औरंगाबाद 

औरंगाबाद नवभागासाठी पाच नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. २१ फेब्रवुारी रोजी ननराला बाजार येथ ेनदवसा आनर् रात्री दोनही 

वेळेस सवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली.  २२ फेब्रवुारी रोजी ननराला बाजार येथ ेनदवसा सवाणत जास्त ध्वनी पातळी ४७.३ 

णडबी(ए)  आनर् रात्रीच्या वेळी सवाणत जास्त ध्वनी पातळी घाटी हॉनस्पटलमध्ये ४६.७ नडबी(ए) नोंदवली गेली. 

  
 

५.३.७ नागपूर 

नागपरू नवभागातील पाच नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. २१ आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी  नदवसा ध्वनी पातळी सीताबडी पोनलस 

स्टेशन येथे ७१.४ नडबी(ए) आनर् नशवाजी नगर येथ े७३ नडबी(ए) सह  सवाणनधक असल्याचे नदसनू आले. दोनही नदवशी रात्रीच्या 

वेळी सीताबडी पोलीस ठाण्यात सवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली. 

 

  
 

५.३.८ कल्र्याण 

कल्यार् नवभागातील तीन नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले २१ आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी बैल बाजार येथ ेनदवसा सवाणनधक ध्वनी 

पातळी नोंदवली गेली आनर् रात्रीच्या वेळी नबलाण कॉलेज येथ े ६०.५ नडबी(ए) आनर् बैल बाजार येथ े६३.९ नडबी(ए) सवाणनधक 

ध्वनी पातळी नोंदवली गेली. 

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.

शसडको एन-9 घाटी हॉस्पपटल ननराला बाजार

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

औरांगाबार्द हर्दवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.

शसडको एन-9 घाटी 
हॉस्पपटल

ननराला बाजार

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

औरांगाबार्द रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

नागपूर हर्दवसाची वेळ

२१ फेबु्रवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.
८०.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

नागपूर रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
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५.३.९ अमरार्ती  

अमरावती नवभागासाठी तीन नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. २१ आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी नदवसा बधुवारा येथ े६०.१ नडबी(ए) 

आनर् राजकमल चौक येथ े७४ नडबी(ए)  सवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली. रात्रीच्या वेळी दोनही नदवस राजकमल चौकात 

सवाणनधक ध्वनी पातळी नदसनू आली.  

  
 

५.३.१० कोल्हापूर 

कोल्हापरू नवभागात चार नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. ननरीक्षर्ाच्या दोनही नदवशी, गोखले महानवद्यालयात नदवसा दोनही 

वेळेस सवाणनधक ध्वनी पातळी  ७७.१ नडबी(ए) आनर् ८०.७ नडबी(ए) नोंदवली गेली.  रात्रीच्या वेळी शंभाजी नगर येथ े५७.८ 

नडबी(ए) आनर् गोखले महानवद्यालयात ७१ नडबी(ए)  नोंदवली गेली. 

  

०.

२०.

४०.

६०.

८०.
ध्व

नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)
कल्याण हर्दवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.

५०.

१००.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

कल्याण रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

बुधवारा एववकन हॉस्पपटल 
प्वेअर

राजकमल चौक

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

अमरावती हर्दवसाची वेळ 

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

बुधवारा एववकन 
हॉस्पपटल 
प्वेअर

राजकमल चौक

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)
अमरावती रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

१००.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

कोल् हापूर दिवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

कोल् हापूर रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
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५.३.११ चंद्रपूर 

चंद्परू नवभागातही तीन नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. २१ आनर् २२ फेब्रवुारी दरम्यान, जेतपरुा गेट येथ ेनदवसा आनर् रात्री 

दोनही वेळेस सवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली.  

 

  
 

५.३.१२ पनरे्ल (रार्यगड) 

पनवेल महापानलकेकडून तीन नठकार्ी ननरीक्षर् करण्यात आले. २१ आनर् २२ फेब्रवुारी रोजी नदवसा सवाणनधक ध्वनी पातळी 

खांदा कॉलनी येथ े७४ नडबी(ए) आनर् उत्सव चौक, खारघर येथ े७५ नडबी(ए) सह नोंदवली गेली. दोनही नदवशी रात्रीच्या वेळी, 

उत्सव चौक, खारघर येथ ेसवाणनधक ध्वनी पातळी नोंदवली गेली. 

 

  
 

शनष्ट्कर्व 

महाराष्ट्र प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळाने महाराष्ट्रातील २७ महानगरपानलकांकडून निवयसी, व्र्यवसयनर्क आनण ियंततय क्षेत्यचय समयवेि 

असिेल्र्य प्रत्र्ेक ठीकयणी २ नदवसांच्या कालावधीसाठी १०४ नठकार्ी २४तासांचा कयियवधीसयठी ध्वनी ननरीक्षर् केले आह े

ज्यात एक कामकाजाचा आनर् एक सटुटीचय नदवस म्हर्ज े२१ फेब्रवुारी २०२१ (सटुटीचय नदवस) आनर् २२ फेब्रवुारी २०२१  

(कामाचा नदवस) र्ोचय समयवेष आह.े संबंनधत झोन (औद्योनगक, र्व्यावसानयक, ननवासी नकंवा शांतता) साठी ननधाणररत केलेल्या 

ध्वनी मानदडंांची तलुना करताना अभ्यासात अनेक नठकार्ी आवाज पातळी ओलांडली गेली आह.े वाहनांचा सतत वाढर्ारा 

वापर ह ेया प्रदरू्र्ाचे प्रमखु कारर् आह.े लोक रॅनफकमध्ये नवनाकारर् हॉनण वाजवतात आनर् वाटेत मोठ्या आवाजात संगीत 

ऐकतात ज्यामळेु उच्च पातळीचा आवाज ननमाणर् होतो. 

 

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

गाांधी चौक जटपुरा गेट वरोरा नाका

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

चांद्रपूर हर्दवसाची वेळ 

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

गाांधी चौक जटपुरा गेट वरोरा नाका

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

चांद्रपूर रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

जनेु पनवेल, 
पनवेल कॉपोरेशन 

इमारत

खाांर्दा वसाहत उत्सव चौक, 
खारघर

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

पनवेल हर्दवसाची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ हर्दवसाची वेळ

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.

जनेु पनवेल, 
पनवेल 

कॉपोरेशन 
इमारत

खाांर्दा वसाहत उत्सव चौक, 
खारघर

ध्व
नी
 प

ात
ळी

 ड
ीब
ी (

ए)

पनवेल रात्रीची वेळ

२१ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
२२ फेब्रुवारी २१ रात्रीची वेळ
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ध्वनी प्रदरू्र् ही मानवांना भेडसावर्ारी सवाणत सामानय समस्या आह,े नवनवध कारर्ांमळेु अनेक  लोकांना आरोग्य समस्यांना सामोरे 

जावे लागते. मानव आनर् पयाणवरर् या दोघांसाठीही दीघणकालीन मानक उपायांचे पालन करर्े उपयकु्त ठरू शकते. चांगल्या 

पयाणवरर्ासाठी ध्वनी प्रदरू्र् कमी करर्े ह ेअंनतम उनिष्ट आह.े 

 

ध्वनी प्रदरू्र्ाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकार आनर् लोकांकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहते. आता अनेक घरांमध्ये 

ध्वनीरोधक नभंती आनर् नखडक्या बसवल्या जात आहते. शहरांमधील अनेक उड्डार्पलुांवर ध्वनीरोधक नभंती आहते ज्यामळेु 

धावत्या वाहनांपासनू जवळच्या रनहवाशाचा आवाज कमी होतो. एक जबाबदार नागररक म्हर्नू आपर् ध्वनी प्रदरू्र् कमी 

करण्यासाठी योगदान नदल ेपानहजे. अनावश्यक हॉनण वाजवरे् बंद केले पानहजे आनर् अनधका-यांनी ह ेकरर्ार् यांना मोठ्या प्रमार्ात 

दडं करावा. रुग्र्ालये आनर् शाळा सायलेंट झोनमध्ये बांधल्या जातात. ननवासी आनर् संवेदनशील भागात आवाज टाळण्यासाठी 

ननयम असावेत. ध्वनी प्रदरू्र्ापासनू आरोग्याच्या धोक्याबाबत लोकांनी जागरूक राहर् े महत्त्वाचे आह.े ध्वनी प्रदरू्र् कमी 

करण्याचा एक उत्तम मागण म्हर्जे अनधकानधक झाडे लावर्.े झाडे लावण्याची ही प्रनक्रया एका नठकार्ाहून दसुर्या नठकार्ी 

आवाजाचा प्रवास कमी करण्यास मदत करू शकते. 

 

५.४. महािाष्ट्र िाज्यातील जल गुिवत्ता 

पयण्र्यच्र्य भौनतक, रयसयर्निक आनण जैनवक गणुधमयांमधीि कोणतयही बदि ज्र्यचय सनजवयंवर घयतक पररणयम होतो अिय 

बदििय जि प्रदषूण म्हणतयत, असे १९९७ र्य वषी जयगनतक आरोग्र् संस्रे्िे (डब्लल्र्.ूएच.ओ.) जि प्रदषूणयस पररभयनषत केिे 

आह.े औद्योनगक सयंडपयणी आनण घरगतुी टयकयऊ पदयर्ा र्यंसयरखे प्रत्र्क्ष स्रोत आनण ग्रयमीण पररसरयंच्र्य िेतींमधीि खते व 

कीटकियिकयंचय निचरय अिय अप्रत्र्क्ष स्रोतयंद्वयरे जि प्रदषूण होते. मयिवी कृतींबरोबरच नवनवध सकू्ष्मजीवही जि प्रदषूणयस 

जबयबदयर आहते ज्र्यमळेु पयण्र्यद्वयरे होणयरे नवनवध रोग होऊ िकतयत. तियव, झरे, समदु्र आनण इतर जियिर्यंमध्रे् नवषमर् पदयर्ा 

नमसळतयत तेव्हय ते नवरघळतयत अर्वय अधयंतरी रयहतयत अर्वय तळयिी जमय होतयत. ह्ययमळेु जि प्रदषूण होऊि जि गणुवत्तेमध्रे् 

नबघयड होतो आनण जि पररसंस्रे्वर दषु्पररणयम होतो. ह ेप्रदषूक नझरपिू भजूियचे जियिर् आनण झर्र्यंवर पररणयम करू िकतयत. 

मयणसयसयठीच ियही, तर विस्पती व प्रयनणमयत्यंसयठीही जि प्रदषूणयचे पररणयम घयतक ठरतयत. जि प्रदषूणयमळेु िेवयळ्र्यच्र्य 

वयढीच्र्य प्रमयणयमध्रे् वयढ होते ज्र्यमळेु पयण्र्यतीि  प्रयणवयर् ूकमी होऊि जिचरयंवर दषु्पररणयम होतो. कीटकियिकयंमळेु दनूषत 

झयिेल्र्य पयण्र्यचे सेवि केल्र्यिे मयसे आनण इतर प्रयण्र्यंमध्रे् डी.एि.ए.िय हयिी, रोगप्रनतकयरिक्ती खयियवणे, कका रोग, 

कका रोगयच्र्य गयठी आनण नवक्षनत उद्भव ूिकतयत. पक्ष्र्यंमध्रे् चोच वि होणे आनण अंडदर्यंचे कवच पयतळ होणे अिय ियरीररक 

नवरूपतयसदु्धय उद्भव ूिकतयत. प्रदनूषत पयण्र्यच्र्य वयपरयमळेु केवळ  मिषु्र्, प्रयणी आनण पक्ष्र्यंमधेच नवषबयधय ियही, तर संवेदििीि 

जिपररसंस्र्य आनण िदीतटीर् पररसंस्र्यंचय कयर्यामध्रे्ही व्र्त्र्र् रे्तो. 

 

घिकचर्र्यची अर्ोग्र् नवल्हवेयट हीदखेीि भजूियची गणुवत्तय खयियवण्र्यस जबयबदयर आह.े व्र्यवसयनर्क, महयिगरपयनिकय, 

औद्योनगक आनण िेतीसंबंधी उपिमयंमधीि टयकयऊ पदयर्यांचय समयवेि घिकचर्र्यमध्रे् होतो. पयवसयचे प्रमयण, 

पयवसयळ्र्यदरम्र्यिचे सौम्र्, उन्हयळ्र्यदरम्र्यिच्र्य बयष्पीभवियचे उच्च प्रमयण, नवनवध मयिवनिनमात कृतींद्वयरे अधिूमधिू निमयाण 

होणयरे प्रदषूण, पयणी वयहण्र्यचे प्रमयण, इत्र्यदी कयरणयंमळेु जि गणुवत्तेवर पररणयम होतो. तर्यनप मयपियच्र्य त्र्यच नठकयणी जि 

गणुवत्तेमध्रे् बदि आनण तर्यवती रे्ऊि ऋतूंप्रमयणे बदि होऊ िकतयत. कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयच्र्य रयष्ट्रीर् जि सनिरं्त्ण 

उपिमयंतगात महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ (एमपीसीबी) २५० जि गणुवत्तय सनिरं्त्ण कें द्रयंद्वयरे (भतूि जियसयठी २०० आनण 

भजूियसयठी ५०) भतूि जि आनण भजूियची गणुवत्तेची दखेरेख म. प्र. नि. मंडळ निर्नमतपणे करते. भतूि जियच्र्य िमनु्र्यंचे 

सनिरं्त्ण दर मनहन्र्यिय तर भजूियच्र्य िमनु्र्यंचे सनिरं्त्ण दर सहय मनहन्र्यंिी केिे जयते. 

 

५.४.१. जल गुिवत्ता णनदेिाांक 

ठरयनवक जि िमनु्र्यच्र्य (स्र्ळ व कयिबयधीत) अिेक जि गणुवत्तय मयपदडंयंसयठी एकूण जि गणुवत्तय एकय आकडदर्यमध्रे् व्र्क्त 

करण्र्यची सोर् (शे्रणीप्रमयणे) जि गणुवत्तय निदिेयंक करतो. जि गणुवत्तेची मयपदडंयंची जनटि मयनहती समजण्र्यस सोपी करूि 

सवासमयवेिक मयनहती उपिब्लध करूि दणेे हय निदिेयंक नवकनसत करण्र्यचय उद्दिे आह.े महत्त्वपणूा मयपदडंयंवर आधयरिेिय जि 

गणुवत्तय निदिेयंक हय जि गणुवत्तेसयठी एकय सोप्र्य निदिेयंकयची सोर् करतो आनण त्र्य पररसरयतीि पयण्र्यच्र्य भनवष्र्यतीि 

समस्र्यंबद्दि सयधयरण कल्पियही दतेो. जि गणुवत्तय निदिेयंक निनित केल्र्यिंतर जि गणुवत्तेचे वणाि सोप्र्य अर्ाबोर्यसयठी आनण 
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आकिियसयठी करण्र्यत रे्ते. कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयिे निनित केिेिी तिुियत्मक वजिे कोष्टक ५.२६. मध्रे् दिाविी आहते 

आनण उप- निदिेयंक निनित करण्र्यसयठी वयपरण्र्यत आिेिी समीकरणे कोष्टक ५.२७. मध्रे् नदिेिी आहते. 

 

१९७० र्य वषी रयष्ट्रीर् स्वच्ितय संस्र्य, र्.ुएस.ए. रे्रे् जि गणुवत्तय निदिेयंक (एि.एस.एर्.डब्लल्र्.ूक्र्.ूआर्.) नवकनसत करण्र्यत 

आिय. नवनवध जियिर्यंच्र्य जि गणुवत्तेची तिुिय करण्र्यसयठी ही प्रमयनणत पद्धत आह.े अमेररकेत एि.एस.एर्.डब्लल्र्.ूक्र्.ूआर्. 

ही सवयानधक वयपरल्र्य जयणयर्र्य जि गणुवत्तय निदिेयंकयंपैकी एक आह.े निदिेयंक निनित करण्र्यसयठी वयपरण्र्यत रे्णयर्र्य ९ 

मयपदडंयंमध्रे् डी.ओ., एर्.सी., पी.एच., बी.ओ.डी., तयपमयि बदि, एकूण र्ॉस्रे्ट, ियर्टे्रट, गढुळतय आनण टोटि सॉनिडदस र्यंचय 

समयवेि होतो. 

 

५.४.१.१. भूतल जलसाठी जल गुिवत्ता णनदेिाांक 

भयरतयमध्रे् रयष्ट्रीर् जि गणुवत्तय उपिमयंतगात मयपि करण्र्यत रे्त असणयर्र्य मयपदडंयंिुसयर आनण रयष्ट्रभरयतीि जि गणुवत्तय 

निदिेयंकयंची तिुिय करतयिय एकसयरखेपणय रयखण्र्यसयठी एि.एस.एर्. डब्लल्र्.ूक्र्.ूआर्. मध्रे् सधुयरणय करण्र्यत आिी असिू 

कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयिे सयपेक्ष वजिे िेमिी आहते. कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयिे निनित केिेिी तिुियत्मक वजिे कोष्टक 

५.२६. मध्र्े दिाविी आहते आनण उप-निदिेयंक निनित करण्र्यसयठी वयपरण्र्यत आिेिी समीकरणे कोष्टक ५.२७. मध्रे् नदिेिी 

आहते. जि गणुवत्तय निदिेयंक निनित केल्र्यिंतर जि गणुवत्तेचे वणाि सोप्र्य अर्ाबोर्यसयठी आनण आकिियसयठी करण्र्यत रे्ते. 

अहवयियमध्रे् भतूि जियच्र्य जि गणुवत्तय निदिेयंकयच्र्य वगीकरणयची वयपरिेिे रंग कोष्टक ५.२८. मध्रे् नदिे आहते. 

 

कोष्क ५.२६. डीओ, एफसी, पीएच व बीओडी वि आधारित जल गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या च्या गिनेसाठी सुधारित 

वजने. 

मापदांडे 
एन.एस.एफ. जल गुिवत्ता णनदेिाांकाांची 

मूळ वजने 

कें द्रीय प्रदूर्ि णनयांिि मांडळाची 

सुधारित वजने 

नडझॉल्व्हड ऑनक्सजि (डीओ) ०.१७ ०.३१ 

र्ीकि कोनिर्ॉम्सा (एर्सी) ०.१५ ०.२८ 

पीएच ०.१२ ०.२२ 

बीओडी ०.१ ०.१९ 

एकूण ०.५४ १ 

 

कोष्क ५.२७. डीओ, एफसी, पीएच व बीओडी साठी एन.एस.एफ. जल गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या गिनेसाठी वापिलेली 

उप-समीकििे. 

जल गुिवत्ता मापदांडे (एकके) लागू शे्रिी समीकिि 

नडझॉल्व्हड ऑनक्सजि (डीओ (% 

व्र्यपकतय) 

० - ४० ०. १८ + ०.६६ X % व्र्यपकतय डीओ 

४०-१०० (-१३.५५) + १.१७ X % व्र्यपकतय डीओ 

१०० - १४० १६३.३४ - ०.६२ X % व्र्यपकतय डीओ 

र्ीकि कोनिर्ॉम्सा (एर्सी) 

(गणिय/१०० मी.िी.) 

१ - १०३ ९७.२ - २६.६ X िॉग एर्सी 

१०३ - १०५ ४२.३३ - ७.७५ X िॉग एर्सी 

> १०५ २ 

पीएच 

०२ - ०५ १६.१ + ७.३५ X (पीएच) 

०५ - ७.३ (-१४२.६७) + ३३.५ X (पीएच) 

७.३ - १० ३१६.९६ - २९.८५ X (पीएच) 

१० – १२ ९६.१७ - ८.० X (पीएच) 

< २, > १२ ० 
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बीओडी (नमनिग्रॅम/िी.) 

० – १० ९६.६७ - ७ X (बीओडी) 

१० – ३० ३८.९ - १.२३ X (बीओडी) 

> ३० २ 

 

कोष्क ५.२८. जल गुिवत्ता णनदेिाांकावि आधारित भूतल जलाचे वगीकिि. 

जि गणुवत्तय 

निदिेयंक मलू्र् 
जि गणुवत्तय 

कें द्रीर् प्रदषूण 

निरं्त्ण 

मंडळयिुसयर वगा 

म. प्र. नि. 

मंडळयिुसयर वगा 
अनभप्रयर् 

अहवयियत 

वयपरयत आणिेिे  

रंग वगा 

६३ – १०० उत्कृष्ट ए ए-१ प्रदनूषत ियही  

५० – ६३ चयंगिे पयणी बी नवनहत ि केिेिे प्रदनूषत ियही  

३८ - ५० खरयब पयणी सी ए-२ प्रदनूषत  

३८ आनण कमी 
अती खरयब 

पयणी 
डी, इ ए-३, ए-४ अनतप्रदनूषत  

 

५. ४.१.२. भूजलाची जल गुिवत्ता णनदेिाांक 

 

पी.एच., टोटि हयडािेस, कॅनल्िर्म, मॅग्िेनिर्म, क्िोरयईड, एकूण नवसनजात घिपदयर्ा, फ्िोरयईड, मँगॅिीज, ियर्टे्रटदस, सल्रे्टदस, 

इत्र्यदींसयठी भजूियचे मयपि म. प्र. नि. मंडळ सहय मनहन्र्यंमधिू एकदय करते.  पेर्जियच्र्य एकूण गणुवत्तेमध्रे् मयपदडंयंची अचकूतय 

आनण सयपेक्ष महत्त्व र्यंवर आधयरीत प्रत्रे्क मयपदडंयिय कें . प्र. नि. मंडळयिे नवनिष्ट वजि निर्कु्त केिे गेिे आह.े पयण्र्यमध्र्े असिे 

तर त्र्यंची सयपेक्ष हयिीकयरकतय ही वजिे दिावतयत. २०१९-२० र्य वषी म. प्र. नि. मंडळयिे मयपि केिेल्र्य जि िमनु्र्यंसयठीच्र्य 

िऊ मयपदडंयंची (पी.एच., एकूण हयडािेस, कॅनल्िर्म हयडािेस, मॅग्िेनिर्म हयडािेस, क्िोरयईड, एकूण नडझॉल्व्हड सॉनिडदस, 

फ्िोरयईड, ियर्टे्रट, सल्रे्ट) सयपेक्ष वजिे निनित करूि कोष्टक ५.२९. मध्र्े दिाविी आहते. निदिेयंकयच्र्य पणूा मलू्र्यवर आधयररत 

अहवयियमध्रे् भजूियच्र्य जि गणुवत्तय निदिेयंकयच्र्य वगीकरणयसयठी वयपरिेिे रंग कोष्टक ५.३०. मध्रे् नदिे आहते. 

 

कोष्क ५.२९. भूजलाच्या जल गुिवत्ता णनदेिाांकासाठीच्या प्रत्येक मापदांडाचे सापेक्ष वजन. 

िासायणनक 

मापदांडे 

णपण्याच्या पाण्याची 

भाितीय मानकाांनुसाि 

गुिवत्ता 

वजन (डब्लल्यू.आय.) 

स्वीकािाहय 

मयायदा 

अनुजे्ञय 

मयायदा 
वजन सापेक्ष वजन 

लोह, मँगॅनीज, 

बायकाबोनेट 

वगळून वजने 

लोह, मँगॅनीज, 

बायकाबोनेट 

वगळून सापेक्ष 

वजने 

पीएच ६.५ - ८.५ सवित ियही ४ ०.०९७५६ ४ ०.१३३३३ 

एकूण हयडािेस 

(टीएच) 
३०० ६०० 

२ ०.०४८७८ 
२ 

०.०६६६७ 

कॅनल्िर्म ७५ २०० २ ०.०४८७८ २ ०.०६६६७ 

मॅग्िेनिर्म ३० सवित ियही २ ०.०४८७८ २ ०.०६६६७ 

बयर्कयबोिेट २४४ ७३२ ३ ०.०७३१७ - - 

क्िोरयईड २५० १००० ३ ०.०७३१७ ३ ०.१०००० 
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एकूण नवसनजात 

घिपदयर्ा (टीडीएस) 
५०० २००० ४ 

०.०९७५६ 
४ 

०.१३३३३ 

फ्िोरयईड १ १.५ ४ ०.०९७५६ ४ ०.१३३३३ 

मँगॅिीज ०.१ ०.३ ४ ०.०९७५६ - - 

ियर्टे्रटदस ४५ सवित ियही ५ ०.१२१९५ ५ ०.१६६६७ 

सल्रे्टदस २०० ४०० ४ ०.०९७५६ ४ ०.१३३३३ 

एकूण ४१ १ ३० १ 

 

कोष्क ५.३०. जल गुिवत्ता णनदेिाांकावि आधारित भूजल वगीकिि. 

जि गणुवत्तय निदिेयंक संख्र्य जि गणुवत्तय अहवयियत वयपरिेिे रंग वगा 

< ५० उत्कृष्ट  

५० – १०० चयंगिे पयणी  

१०० – २०० खरयब पयणी  

२०० – ३०० अती खरयब पयणी  

> ३०० नपण्र्यस अर्ोग्र् पयणी  

 

५.४.२. भूतल जल गुिवते्तचे साांणख्यकी तपिीलासह णवशे्लर्ि 

 

पर्यावरण (संरक्षण) अनधनिर्म, १९८६ (१९८६ चय अनधनिर्म २९) च्र्य किम ३ च्र्य उपकिम (१) आनण (३) अन्वर्े गनठत 

केिेल्र्य पयणी गणुवत्तय निधयारण प्रयनधकरणयिे केिेल्र्य तरतदुीिसुयर नवनवध व्र्यवसयनर्क प्रनतनिधी संस्र्यंद्वयरे महयरयष्ट्रयतीि 

पयण्र्यचय दजया निनित केिय जयतो. ह्ययमध्रे् जिनवज्ञयि प्रकल्प (एस.डब्लल्र्.ू), भजूि सवेक्षण आनण नवकयस संस्र्य (जी.एस.डी.ए.), 

कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ, महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ, कें द्रीर् जि आर्ोग (सी.डब्लल्र्.ूसी.) आनण कें द्रीर् भजूि आर्ोग 

(सी.जी.डब्लल्र्.ूबी.) ह्ययंचय समयवेि होतो. म. प्र. नि. मंडळ (रयज्र् िोडि व्र्यवसयनर्क प्रनतनिधी  संस्र्य) कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण 

मंडळयच्र्य रयष्ट्रीर् जि गणुवत्तय सनिरं्त्ण प्रकल्पयच्र्य मयध्र्मयतूि रयज्र्यतीि पयण्र्यच्र्य चयचण्र्यंचे निरीक्षण करते. महयरयष्ट्र 

रयज्र्यत रयष्ट्रीर् जि गणुवत्तय सनिरं्त्ण प्रकल्पयच्र्य अंतगात भयरतयतीि इतर रयज्र्यंपेक्षय सवयानधक परीक्षण कें द्र आहते. क्षेत् 

निरीक्षण,े सयमयन्र् मयपदडें, महत्त्वयची मयपदडें आनण टे्रस धयत ूह्यय घटकयंचय समयवेि असिेल्र्य ४४ मयपदडंयंचे मयपि करण्र्यची 

तरतदू म. प्र. नि. मंडळयकडे आह.े भतूि जि परीक्षण कें द्रयंमध्रे् जि िमनु्र्यंचे मयपि दर मनहन्र्यिय तर भजूि परीक्षण कें द्रयंमध्रे् 

जि िमनु्र्यंचे मयपि दर सहय मनहन्र्यिय करण्र्यत रे्ते. रयज्र्यत सवात् जि गणुवत्तेवर सतत दक्षतय रयखण्र्यसयठी म. प्र. नि. मंडळयिे 

संपणूा रयज्र्यत जि गणुवत्तय परीक्षण कें द्र े(डब्लल्र्.ूक्र्.ूएम.एस.) स्र्यनपत केिी आहते. 

 

सवा कें द्रयंमध्रे् भतूि जि गणुवत्तय दरमहय तपयसिी जयते. खयिीि पररच्िेदयंमध्रे् खोर्र्यंिसुयर अििुमे ह्यय कें द्रयंची स्र्यिे दिाविी 

आहते. तयपी, कृष्णय, गोदयवरी, आनण नकियरपट्टी ह्यय खोर्र्यंिुसयर जि गणुवत्तय निदिेयंकयचय उहयपोह खयिीि पररच्िेदयंमध्रे् केिय 

आह.े 

 

५.४.२.१ तापी खोरे 

महाराष्ट्रातील सहा नजल््ांमधील तापी खोर्यातील आंतर-खोर्याची कामनगरी आकृती ५.४.२.१ मध्ये दशणनवली आह.े असे नदसनू 

येते की एनप्रल २०२०, ऑगस्ट २०२०, सप्टेंबर २०२०, ऑक्टोबर २०२०, नोर्व्हेंबर २०२०, नडसेंबर २०२०, जानेवारी २०२१, 

फेब्रवुारी २०२१ आनर् माचण २०२१ या मनहनयांमध्ये धळेु नजल््ातील जल गरु्वत्ता ननदशेांक (डब्ललकू्यआुय) 'चांगला ते उत्कृष्ट' 

होता. या सवण मनहनयात जल गरु्वत्ता प्रदनूर्त झाली नाही. म े२०२०, जनू २०२० आनर् जलुै २०२० मध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची 

नोंद झाली नाही कारर् नठकार् ेकोरडी होती आनर् नमनुा गोळा करता आला नाही. 
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अमरावती नजल््ात, जलुै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर, २०२० या मनहनयांमध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते 

उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली. पाण्याची गरु्वत्ता प्रदनूर्त नर्व्हती. एनप्रल, म,े जनू, नडसेंबर २०२० आनर् जानेवारी, फेब्रवुारी, माचण 

२०२१ या मनहनयांमध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद करण्यात आली नाही कारर् पाण्याचे नमनेु गोळा केले गेले नाहीत. 

 

अकोला नजल््ात एनप्रल, जलु,ै ऑक्टोबर आनर् नोर्व्हेंबर २०२० मध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांक ‘उत्तम ते उत्कृष्ट’ होता आनर् जल 

प्रदरू्र् नर्व्हते. ऑगस्ट २०२० आनर् सप्टेंबर २०२० मध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'चांगली' म्हर्नू करण्यात आली आनर् 

जल प्रदनूर्त नर्व्हते. म,े जनू, नडसेंबर २०२० आनर् जानेवारी, फेब्रवुारी, माचण २०२१ या मनहनयांत, नठकार्े कोरडी असल्यान ेजल 

गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद झाली नाही. 

 

जळगाव नजल््ात, एनप्रल, म,े जलुै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर, नडसेंबर २०२० आनर् जानेवारी, फेब्रवुारी आनर् माचण 

२०२१ या मनहनयांत जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले आनर् या मनहनयांत जल प्रदरू्र् झाले नाही.  

 

नंदरुबार नजल््ात, एनप्रल २०२० आनर् जलु ै२०२० ते माचण २०२१ या मनहनयांमध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते 

उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली आनर् या मनहनयांत पाण्याची गरु्वत्ता प्रदनूर्त झाली नाही. म ेआनर् जनू २०२० मध्ये, जल गरु्वत्ता 

ननदशेांकाची नोंद करण्यात आली नाही कारर् नठकार् ेकोरडी होती आनर् नमनुा गोळा करता आला नाही. 

 

नानशक नजल््ात, एनप्रल, जनू, ऑगस्ट, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर, नडसेंबर २०२० आनर् जानेवारी २०२१ या मनहनयांत जल गरु्वत्ता 

ननदशेांकाची 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंद करण्यात आली. म,े जलुै, सप्टेंबर २०२० आनर् फेब्रवुारी, माचण २०२१ मध्ये जल गरु्वत्ता 

ननदशेांकाची नोंद झाली नाही. नठकार् कोरडे असल्यान ेनमनुा गोळा करता आला नाही. 
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५.४.२.२. गोदाविी खोिे १ 

आकृती ५.४.२.२. मध्ये गोदावरी खोरे १ मधील ७ नजल््ांचा वर्ण २०२० -२०२१ दरम्यानचा जल गरु्वत्ता ननदशेांकाचा मानसक 

कल दशणवला आह.े आकृतीमधनू असे स्पष्ट होत ेकी २०२० -२०२१ या वर्ी सवण नजल््ांमधील जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगला 

ते उत्कृष्ट' या श्रेर्ीतील असनू वर्णभर पार्ी प्रदरू्र्-नवरनहत होत.े तथानप, औरंगाबाद, बीड, जालना, नांदडे आनर् परभर्ी येथ े

ऑक्टोबर २०२० ते माचण २०२१ या कालावधीत जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद झाली नाही. जालना आनर् बीड नजल््ाच्या 

बाबतीत, जल गरु्वत्ता ननदशेांक सप्टेंबर २०२० ते मयचा २०२१ मध्ये नोंदवले गेले नाही. लातरू नजल््ात वर्णभरात जल गरु्वत्ता 

ननदशेांकाची नोंद झाली नाही. कारर् नठकार् ेकोरडी असल्याने नमनेु गोळा करर्े शक्य नर्व्हत.े 

 

 
 

 

५.४.२.३ गोदार्री खोरे २ 

आकृती ५.४.२.३ मध्ये गोदावरी खोरे १ मधील ७ नजल््ांचा वर्ण २०२०-२१ दरम्यानचा जल गरु्वत्ता ननदशेांकाचा मानसक कल 

दशणवला आह.े  भंडारा नजल््ात एनप्रल २०२० आनर् जनू २०२० ते माचण २०२१ या कालावधीत जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 

'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली. 

 

चंद्परू नजल््ात २०२०-२१ या संपरू्ण वर्ाणत जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली आनर् जल 

प्रदनूर्त नर्व्हते. नागपरू नजल््ात जल गरु्वत्ता ननदशेांक सवण मनहनयांत ‘उत्तम ते उत्कृष्ट’ असल्याचे आढळून आले आनर् वर्णभर 

जल प्रदनूर्त नर्व्हते. वधाण नजल््ात एनप्रल, जलुै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर, नडसेंबर २०२० आनर् जानेवारी, फेब्रवुारी 

आनर् माचण २०२१ या मनहनयांत जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली. या मनहनयांत जल प्रदनूर्त 

नर्व्हत.े म ेआनर् जनू २०२० मध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांक नोंदवला गेला नाही कारर् नठकार्े कोरडी होती आनर् नमनुा गोळा करता 

आला नाही. 

 

यवतमाळ नजल््ात २०२०-२१ या संपरू्ण वर्ाणतजल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली आनर् जल 

प्रदनूर्त नर्व्हते. 
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५.४.२.४. कृष्ट्णा खोरे 

आकृती ५.४.२.४. मध्ये कृष्ट्र्ा खोर्यामधील ५ नजल््ांतील २०२०-२१ या वर्ाणतील जल गरु्वत्ता ननदशेांकाचा मानसक कल 

दशणवण्यात आला आह.े   

कोल्हापरू नजल््ात २०२०-२१ या वर्ाणतील सवण मनहनयांत जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात 

आली. पाण्याची गरु्वत्ता वर्णभर प्रदनूर्त नर्व्हती. परेु् तसेच सातारा नजल््ात, एनप्रल २०२० ते माचण २०२१ या सवण मनहनयांसाठी 

जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली होती. या मनहनयांत जल प्रदनूर्त नर्व्हत.े सांगली आनर् 

सोलापरू नजल््ांमध्ये, म े२०२० वगळता संपरू्ण वर्णभर जल गरु्वत्ता ननदशेांक ‘उत्तम ते उत्कृष्ट’ असल्याचे आढळून आले, जेर्व्हा 

जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद झाली नर्व्हती. ह ेमनहर् ेजल प्रदनूर्त नर्व्हत.े 
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५.४.२.५. शकनारपट्टी खोरे 

५.४.२.५.१. पशिमेकडे र्ाहणाऱ्र्या नद्या 

 

आकृती ५.४.२.५.१. मध्ये पनिमेकडे वाहर्ार्या नद्यांच्या खोर्यामधील २०२०-२१ या वर्ाणतील महाराष्ट्रातील ४ नजल््ांमधील 

जल गरु्वत्ता ननदशेांकाचा मानसक कल दशणवला आह.े  रायगड, रत्नानगरी आनर् ठार् ेनजल््ात जल गरु्वत्ता ननदशेांक २०२०-

२१ च्या सवण मनहनयांत ‘चांगला ते उत्कृष्ट’ श्रेर्ीत नोंद झाली आनर् वर्णभर पाण्याची गरु्वत्ता प्रदनूर्त न झाल्याची नोंद झाली. 

मुंबईमध्ये, एनप्रल, म,े नडसेंबर २०२० आनर् माचण २०२१ या मनहनयांमध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'अत्यंत खराब' म्हर्नू 

करण्यात आली होती. या मनहनयांत जल मोठ्या प्रमार्ावर प्रदनूर्त होत.े जनू २०२० आनर् फेब्रवुारी २०२१ मध्ये, जल गरु्वत्ता 

ननदशेांक 'खराब' आनर् जल प्रदनूर्त असल्याचे आढळून आले. जलुै, ऑगस्ट, ऑक्टोबर आनर् नोर्व्हेंबर २०२० मध्ये जल गरु्वत्ता 

ननदशेांक 'चांगले' असल्याची नोंद करण्यात आली होती आनर् यावेळी जल प्रदनूर्त नर्व्हत.े जल स्वच्छ होत ेआनर् जल गरु्वत्ता 

ननदशेांक फक्त सप्टेंबर २०२१ मध्ये 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदनवले गेले. 

 

 
 

५.४.२.५.२. खारे पाणी (समुद्र र् खाडी) 

खारे पार्ी (समदु् व खाडी) या खोर्यातील पाच नजल्यांमधील जल गरु्वत्ता ननदशेांकाचा २०२०-२१ या वर्ाणदरम्यानचा मानसक 

कल आकृती ५.४.२.५.२. मध्ये दशणवला आह.े 

 

कल्यार्मध्ये, जनू, जलु,ै ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर आनर् नडसेंबर २०२० या मनहनयांमध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची 

'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंद करण्यात आली. म ेआनर् एनप्रल २०२० आनर् जानेवारी आनर् माचण २०२१ मध्ये, जल गरु्वत्ता 

ननदशेांकाची 'चांगले' म्हर्नू नोंद झाली. फेब्रवुारी २०२२ महीना वगळता संपरू्ण वर्णभर जल प्रदनूर्त नर्व्हत,े जेर्व्हा जल गरु्वत्ता 

ननदशेांक खराब म्हर्नू नोंदवला गेला होता. 

 

मुंबईत, एनप्रल, मे, जनू, जलुै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर, नडसेंबर २०२० आनर् जानेवारी, माचण २०२१ या मनहनयांमध्ये 

जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'चांगली' म्हर्नू करण्यात आली होती आनर् या मनहनयांत जल प्रदनूर्त नर्व्हत.े फेब्रवुारी २०२१ 

मध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'खराब' म्हर्नू करण्यात आली होती आनर् या मनहनयात जल प्रदनूर्त होत.े 

 

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०
१००
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िेश
ाुंक

पश्चचमेकडे वाहणाऱ्या िद्या

अनतशय खराब पाणी खराब पाणी चाुंगले पाणी उत्तम-उत्कृष्ट

म ुंबई रायगड रत्िागगरी ठाणे
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रायगड नजल््ात जलुै २०२० वगळता जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू संपरू्ण वर्णभर झाली, जेर्व्हा जल 

गरु्वत्ता ननदशेांकाची 'चांगले' म्हर्नू नोंद झाली. ह ेजल वर्णभर प्रदनूर्त नर्व्हते. 

 

रत्नानगरी नजल््ात, २०२०-२१ या वर्ाणतील सवण मनहनयांत जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली 

आनर् वर्णभर जल प्रदनूर्त नर्व्हत.े ठार्े नजल््ात, जलुै ते नोर्व्हेंबर २०२० या कालावधीत जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले ते उत्कृष्ट' 

म्हर्नू नोंदवले गेले. एनप्रल, म,े जनू, नडसेंबर २०२० आनर् जानेवारी, फेब्रवुारी आनर् माचण २०२१ या मनहनयांत, जल गरु्वत्ता 

ननदशेांकाची नोंद 'चांगल'े म्हर्नू करण्यात आली आनर् जल गरु्वत्ता वर्णभर प्रदनूर्त झाली नाही. 

 

 
 

 

५.४.३. भूजल गुणर्ते्तचे सांशयर्यकी तपिीलासह शर्शे्लर्ण 

 

कें द्ीय भजूल मंडळ (सी.जी.डब्लल्य.ूबी.), भजूल सवेक्षर् आनर् नवकास संस्था (जी.एस.डी.ए.) आनर् महाराष्ट्र प्रदरू्र् ननयंत्रर् 

मंडळ राज्यातील नवनवध नजल््ांमधील भजूल गरु्वत्तेची चाचर्ी करतात. म. प्र. नन. मंडळाची ६६ भजूल परीक्षर् कें द् ेपी.एच., 

नायरेट, टी.डी.एस., हाडणनेस, फ्लोराईड, फीकल कोनलफॉम्सण आनर् सल्फेट्स ्ा मापदडंांच्या चाचण्या वर्ाणतनू दोन वेळा करतात. 

कोष्टक ५.३१. मध्ये राज्यातील नवनवध नवभागांमधील भजूल गरु्वत्ता दशणवली आह.े 

 

णवणवध णवभागाांमधील भूजल गुिवत्ता णनदेिाांकाचे अथय 

 

उत्कृष् चाांगले खिाब अती खिाब णपण्यास अयोग्य िुष्ट्क नोंद नाही 
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कोष्क ५.३१. णवणवध णवभागाांमधील भूजल गुिवत्ता 

 

एणप्रल - 

२०२० 
   

२८७.

६९ 

२७७.

३३ 

४५.

३ 
  

२९४.

९४ 
 

४८.

२६ 

३१८.

२१ 
 

ऑक्टोबि - 

२०२० 

१५०.

७५ 

७०.

०५ 

१५२.

०१ 

८०.८

५ 

८६.६

६ 
 

७४.

६४ 

१५

६.१ 

८१.३

७ 

२२.

०४ 
२४.४ 

३२.९

८ 

२२.

०५ 

कें द्र क्रमाांक 
२००

४ 

२०

०५ 

२००

६ 

२००

७ 

२००

८ 

२२

०२ 

२८

२९ 

२८

३० 

२८३

१ 

२८

३२ 

२८३

३ 

२८३

४ 

२८

३५ 

णवभाग कोल्हापूर 

 

एणप्रल - २०२० २७६.३३ २०९.१९ ३८.५ २०९.१९ २८.८६ १९८.९३  

ऑक्टोबि - २०२० २३९.८६ १४५.६२ ७८.८५  ७८.२१ ६१.७७  

कें द्र क्रमाांक १९९० १९९१ २२०४ २८१६ २८१७ २८१८ १९८९ 

णवभाग नाशिक नर्ी मंुबई 

 

५.४.४. भूजल आणि भूतल जल गुिवत्ता णनदेिाांक: णनष्ट्कर्य 

 

तापी खोरे, कृष्ट्र्ा खोरे, गोदावरी खोरे १ आनर् २ आनर् पनिमेकडे वाहर्ार्या नद्यांच्या बाबतीत, नोंदलेली सवण ननरीक्षर्े २०२०-

२०२१ या वर्ाणत 'उत्कृष्ट' श्रेर्ीतील होती. तथानप, खारे पार्ी (समदु् आनर् खाडी) उप-खोर्याच्या बाबतीत, २५% ननरीक्षर् े'उत्कृष्ट' 

श्रेर्ीत नोंदवली गेली आनर् उवणररत ७५% ननरीक्षर्ांची 'चांगल्या' श्रेर्ीत नोंद केली गेली. गेल्या वर्ीच्या तलुनेत प्रदरू्र् श्रेर्ीमध्ये 

आढळलेल्या नमनुयाच्या दृष्टीने एकूर् खोर्यांमध्ये सधुारर्ा नदसनू येते जी या उप-खोर्यातील प्रदरू्र्ाच्या प्रमार्ात सधुारर्ा दशणवते. 

२०२०-२१ दरम्यान, डब्ललकू्यएुमएस ने फक्त १ भजूलाच े'पार्ी नपण्यासाठी अयोग्य' (२८३४) या श्रेर्ीमध्ये जल गरु्वत्ता ननदशेांक 

नोंदवले गेले. गेल्या वर्ीपासनू ही संयया कमी झाली आह.े २०१९-२०२० या वर्ाणत कोल्हापरूमधील २ आनर् ठाण्यातील २ क्षेत्रे 

एणप्रल - २०२० 

   

१०६. 

९१ १०९.०८ 

१११.

०१  ११०.५६   

ऑक्टोबि - 

२०२० 
  

५९.३

२ 
७८.१४ ४३.८७   ६९.७९ ६३.९७ ६२.८९ 

कें द्र क्रमाांक २००

१ 

२००

२ 
२००३ १९९३ २२०० २२०१ २८२४ २८२५ १९९४ २८२८ 

णवभाग अमरार्ती औरंगाबाद चंद्रपूर 

एणप्रल - 

२०२० 
 ७४.६१     ८०.५३  १०६.२७  

ऑक्टोबि - 

२०२० 
८२.९४ ६४.६९     १२७.१६  ६३.९९  

कें द्र क्रमाांक १९९२ २८१९ २८२१ २८२२ २८२३ १९८४ १९८५ १९८६ १९८७ १९८८ 

णवभाग पुणे ठाणे 

एणप्रल - २०२० ९१.३१      ६१.१५ ५५.८२  

ऑक्टोबि - २०२० ५५.५३  ५६.२१    ५४.२ ५५.८७  

कें द्र क्रमाांक १९९५ १९९६ १९९७ १९९८  १९९९ २००० २२०३ २८२६ २८२७ 

णवभाग नागपूर 
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पार्ी नपण्यासाठी अयोग्य’ या श्रेर्ीमध्ये नोंदवले गेले. ह ेटीडीएस, कडकपर्ा, कॅनल्शयम आनर् क्लोराईड्सच्या उच्च पातळीमळेु 

घडून येते. 

 

५.४.५ वर्ाांहून अणधक खोऱ्यातील जल गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या कला चे णवशे्लर्ि 

२०१६ ते २०२१ या ५ वर्ांच्या कालावधीत जल गरु्वत्ता ननदशेांका मधील नस्थती आनर् बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी 

खोर्यामधील जल गरु्वत्ता ननदशेांका च्या कालाचे नवशे्लर्र् करण्यात आले. आकृती ५.४, ५.५, ५.६, ५.७, ५.८ आनर् ५.९ 

मध्ये प्रत्येक नदीच्या खोर्यात ४ वर्ाणतील जल गरु्वत्ता ननदशेांका मधील कालाचे आलेख दशणनवले आहते. 

 

५.४.५.१. तापी खोऱ्यासाठी जल गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या कलाचे णवशे्लर्ि 

आकृती ५.४ तापी खोर्यासाठी २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२०२१ या वर्ांतील जल 

गरु्वत्ता ननदशेांकाचा कल दशणवते. 

 

 
आकृती ५.४ तापी खोऱ्र्यासाठी कलाचे शर्शे्लर्ण 

 

्ा आकृतीवरून असे नदसनू येते की २०१६-१७ या वर्ाणत सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक सवण मनहनयांत ‘चांगले ते उत्कृष्ट’ श्रेर्ीत 

नोंदवले गेले होते आनर् जल गरु्वत्ता वर्णभर 'प्रदनूर्त’ नहवती. 

 

म,े जनू, सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०१७ आनर् जानेवारी आनर् माचण २०१८ मध्ये सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगला ते उत्कृष्ट' 

म्हर्नू नोंदवले गेले. एनप्रल, जलु,ै ऑगस्ट, नोर्व्हेंबर आनर् नडसेंबर २०१७ आनर् फेब्रवुारी २०१८ दरम्यान सरासरी जल गरु्वत्ता 

ननदशेांक 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. त्यामळेु पाण्याची गरु्वत्ता वर्णभर ‘प्रदनूर्त’ नहवती. 

 

२०१८-१९ या वर्ाणत, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक म,े जनू आनर् जलुै २०१८ या मनहनयांत 'चांगले' आनर् उवणररत मनहनयांत 

'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. पाण्याची गरु्वत्ता वर्णभर ‘प्रदनूर्त’ नहवती. 

 

०
१०
२०
३०
४०
५०
६०
७०
८०
९०
१००

जल
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वत्त
ानि

िेश
ाुंक

तापी खोरे

उत्तम-उत्कृष्ट चाुंगले पाणी खराब पाणी
अनतशय खराब पाणी २०१६-१७ २०१७-१८
२०१८-१९ २०१९-२० २०२०-२१
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२०२०-२०२१ मध्ये, एनप्रल २०२० ते माचण २०२१ या वर्णभरात जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात 

आली आनर् या दरम्यान जल स्वच्छ होत ेआनर् प्रदनूर्त नर्व्हते. त्यामळेु तापी खोर्यातील एकूर् पाच वर्ांत जल गरु्वत्ता प्रदनूर्त 

नर्व्हती असा अंदाज लावता येतो. 

 

५.४.५.२. गोदाविी खोिे १ साठी जल गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या कलाचे णवशे्लर्ि  

 

आकृती ५.५ गोदावरी खोरे १ साठी २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२०२१ या वर्ांतील जल 

गरु्वत्ता ननदशेांकाचा कल दशणवते. 

 

 
आकृती ५.५ गोदार्री खोरे १ साठी कलाचे शर्शे्लर्ण 

 

आकृती ५.५ मधनू असे नदसनू येते नक २०१६-१७ आनर् २०१७-१८ या वर्ांमध्ये, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक सवण मनहनयांत 

'चांगला ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवला गेला. २०१८-१९ या वर्ाणत म,े जनू आनर् जलुै २०१८ या मनहनयांत सरासरी जल गरु्वत्ता 

ननदशेांकाची नोंद 'चांगली' म्हर्नू केली गेली, तर उवणररत मनहनयांत 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंद झाली. २०१९-२० तसेच २०२०-

२०२१ या वर्ाणत, सवण मनहनयांसाठी ते 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. 

 

५.४.५.३. गोदाविी खोिे २ साठी जल गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या कलाचे णवशे्लर्ि 

आकृती ५.६ गोदावरी खोरे २ साठी २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२०२१ या वर्ांतील जल 

गरु्वत्ता ननदशेांकाचा कल दशणवते. आकृती ५.६ वरून असे नदसनू येते की २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० 

आनर् २०२०-२०२१ या वर्ांमध्ये जल गरु्वत्ता प्रदनूर्त नर्व्हती. 

 

२०१६-१७ दरम्यान, म ेआनर् जनू २०१६ आनर् जानेवारी २०१७ वगळता सवण मनहनयांत सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले 

ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले, जेर्व्हा ते 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. २०१७-१८ या वर्ाणत, नोर्व्हेंबर २०१७ आनर् माचण २०१८ 

मध्ये सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. एनप्रल ते ऑक्टोबर २०१७ दरम्यान, नडसेंबर २०१७ आनर् 

जानेवारी आनर् फेब्रवुारी २०१८ दरम्यान सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. 
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आकृती ५.६ गोदार्री खोरे २ साठी कलाचे शर्शे्लर्ण 

 

२०१८-१९ मध्ये म,े जनू आनर् जलुै २०१८ मध्ये सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. वर्ाणच्या उवणररत 

मनहनयांत सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. २०१९-२० मध्ये, सरासरी डब्लल्यकू्यआूय सवण 

मनहनयांत ‘चांगले ते उत्कृष्ट’ श्रेर्ीमध्ये नोंदवले गेले आनर् वर्णभर पाण्याची गरु्वत्ता ‘प्रदनूर्त’ नहवती. गेल्या वर्ीप्रमार्ेच या वर्ीही 

(२०२०-२०२१) जल गरु्वत्ता ननदशेांक वर्णभर ‘उत्तम ते उत्कृष्ट’ म्हर्नू नोंदवले गेले. 

 

५.४.५.४. कृष्ट्िा खोिे साठी जल गुिवत्ता णनदेिाांकाच्या कलाचे णवशे्लर्ि 

 

आकृती ५.७ कृष्ट्र्ा खोर्यासाठी २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२०२१ या वर्ांतील जल 

गरु्वत्ता ननदशेांकाचा कल दशणवते. आकृती ५.७ वरून असे स्पष्ट होत ेकी, संपरू्ण ५ वर्ांच्या कालावधीत पाण्याची एकूर् गरु्वत्ता 

प्रदनूर्त नर्व्हती. २०१६-१७ या वर्ाणत, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक एनप्रल, ऑगस्ट, सप्टेंबर आनर् नोर्व्हेंबर २०१६ या मनहनयांत 

'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. म,े जनू, जलुै, ऑक्टोबर, नडसेंबर २०१६ आनर् जानेवारी, फेब्रवुारी आनर् माचण २०१७ मध्ये 

सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. २०१७-१८ दरम्यान, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक एनप्रल, म ेआनर् 

जनू २०१७ वगळता इतर सवण मनहनयांत ‘चांगले ते उत्कृष्ट’ म्हर्नू नोंदवले गेले. २०१८-१९ या वर्ाणत, सरासरी जल गरु्वत्ता 

ननदशेांक सवण मनहनयांत ‘चांगले ते उत्कृष्ट’ म्हर्नू नोंदवले गेले. 

 

२०१९-२० दरम्यान, सप्टेंबर २०१९ ते माचण २०२० या कालावधीत सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगल ेते उत्कृष्ट' श्रेर्ीमध्ये 

नोंदवले गेले आनर् या मनहनयांत पाण्याची गरु्वत्ता 'प्रदनूर्त' नहवती. तथानप, वर्ाणच्या सरुुवातीला, म्हर्ज ेम े२०१९ ते ऑगस्ट 

२०२० पयंत, जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'चांगली' म्हर्नू करण्यात आली. २०२०-२०२१ मधील सवण मनहनयांमध्ये जल 

गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'चांगली ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली. 
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आकृती ५.७ कृष्ट्णा खोऱ्र्यासाठी कलाचे शर्शे्लर्ण 

 

५.४.५.५. पणिमेकडे वाहिाऱ्या नद्ाांसाठी जल गुिवत्ता णनदेिाांक कलाचे णवशे्लर्ि 

 

आकृती ५.८. पनिमेकडे वाहर्ार्या नद्यांच्या खोर्यात २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनर् २०१९-२० 

वर्ाणतील जल गरु्वत्ता ननदशेांकाचा कल दशणवते. आकृती ५.८ वरून असे लक्षात येते की २०१५-१६, २०१६-१७, २०१८-१९ 

आनर् २०१९-२० या वर्ांमध्ये सवण मनहनयांत सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. २०१७-१८ 

या वर्ाणत, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक एनप्रल ते जनू २०१७ वगळता सवण मनहनयांत 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले, जेथ ेसरासरी 

जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. 

 
आकृती ५.८ पणिम वाहिाऱ्या नद्ाांचे कलाचे णवशे्लर्ि 
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वरील आकृतीवरून असे लक्षात येते की २०१६-१७, २०१८-१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२०२१ या वर्ांतील सरासरी जल 

गरु्वत्ता ननदशेांक वर्ाणच्या सवण मनहनयांत 'चांगले ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवले गेले. 

 

२०१७-१८ या वर्ाणत, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक एनप्रल आनर् जनू २०१७ वगळता सवण मनहनयांत 'चांगला' म्हर्नू नोंदवला 

गेला, जेथ ेसरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगला ते उत्कृष्ट' म्हर्नू नोंदवला गेला. 

 

५.४.५.६. खािे पािी (समुद्र व खाडी) उप-खोिे या साठी जल गुिवत्ता णनदेिाांक कलाचे णवशे्लर्ि 

 

आकृती ५.९ मधनू २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२०२१ मध्ये खारे पार्ी (समदु् आनर् खाडी) 

च्या उप-खोर्यासाठी जल गरु्वत्ता ननदशेांकाचा कल दशणवते. 

 

 
आकृती ५.९ खािट (समुद्र आणि खाडी) उप-खोऱ्यासाठी रेंड णवशे्लर्ि. 

 

आकृती ५.९ वरून २०१६-१७ या वर्ाणत, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक एनप्रल ते नडसेंबर २०१६ आनर् फेब्रवुारी २०१७ मध्ये 

'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. पाण्याची गरु्वत्ता प्रदनूर्त नर्व्हती. जानेवारी आनर् माचण २०१७ मध्ये, सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 

'खराब' म्हर्नू नोंदवले गेले आनर् त्यामळेु पाण्याची गरु्वत्ता प्रदनूर्त झाली. 

 

२०१७-१८ या वर्ाणत, जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली; जलुै, ऑगस्ट आनर् सप्टेंबर २०१७ 

या मनहनयांत. सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक एनप्रल, म,े जनू, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर आनर् नडसेंबर २०१७ आनर् जानेवारी, फेब्रवुारी 

आनर् माचण २०१८ या मनहनयांमध्ये 'चांगला' म्हर्नू नोंदवला गेला. पाण्याची गरु्वत्ता वर्णभर प्रदनूर्त नहवती. 

 

२०१८-१९ या वर्ाणत जलुै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोर्व्हेंबर आनर् नडसेंबर २०१८ आनर् फेब्रवुारी २०१९ या मनहनयांमध्ये 

सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद 'उत्तम ते उत्कृष्ट' म्हर्नू करण्यात आली. एनप्रल, म,े जनू २०१८ आनर् जानेवारी आनर् 

माचण २०१९ या मनहनयांत सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. वर्णभर पाण्याची गरु्वत्ता प्रदनूर्त नर्व्हती. 

 

२०१९-२० या वर्ाणत, जल गरु्वत्ता ननदशेांकाची नोंद ‘उत्तम ते उत्कृष्ट’ म्हर्नू करण्यात आली; जलुै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आनर् 

ऑक्टोबर मनहनयात. सरासरी जल गरु्वत्ता ननदशेांक उवणररत वर्ाणसाठी 'चांगले' म्हर्नू नोंदवले गेले. पाण्याची गरु्वत्ता वर्णभर 

‘प्रदनूर्त’ नहवती. 
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५.५. औद्योशगक प्रदूर्ण 

 

वन, पयाणवरर् आनर् हवामान बदल पररवतणन मंत्रालयाने पररसंस्थेशी ननगनडत संवेदनशील भागांच े रक्षर् करण्यासाठी काही 

उद्योगांच्या कायणवाहीवर प्रनतबंध करण्याच्या उिशेाने १९८९ मध्ये अनधसचूना जारी केली होती. या उद्योगांच्या स्थानाशी संबंनधत 

ननर्णय घेण्यासाठी ्ा सचूनेमाफण त उद्योगांच ेवगीकरर् “लाल”, “केशरी”, “नहरव”े व “पांढरे” असे करण्यात आले. तथानप ्ा 

संकल्पनेचा उपयोग दशेाच्या अनय भागांमध्ये केवळ उद्योगांच्या स्थानाच्या उिशेानेच केला गेला नाही तर संमती र्व्यवस्थापन आनर् 

उद्योगांच्या सवेक्षर्/ ननरीक्षर्ाशी संबंनधत ननयमन करण्यासाठी करण्यात आला. अशा प्रकारे वगीकरर् करण्याची प्रनक्रया ही 

उद्योगांचा आकार आनर् संसाधनांचा वापर यांच्यावर आधाररत होती. औद्योनगक वायरुूप प्रदरू्क आनर् सांडपाण्याच्या 

उत्सजणनामळेु मानवी आरोग्यावर होर्ारा पररर्ाम हा प्रमखु ननकर् मानला जात नर्व्हता. 

 

कें द्ीय प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळ, राज्य प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळे आनर् वन, पयाणवरर् आनर् जलवाय ूपररवतणन मंत्रालय ्ा संस्थांमध्ये 

झालेल्या चचाणसत्रांमध्ये औद्योनगक क्षेत्राच्या वगीकरर्ाच्या प्रदरू्र् ननदशेांकाच्या श्रेर्ीचे ननकर् पढुीलप्रमारे् नननित करण्यात 

आले आहते. 

 

- प्रदरू्र् ननदशेांक मलू्य ६० आनर् त्याहून अनधक असलेले उद्योग - लाल श्रेर्ी 

- प्रदरू्र् ननदशेांक मलू्य ४१ आनर् ५९ दरम्यान असलेले उद्योग - केशरी श्रेर्ी 

- प्रदरू्र् ननदशेांक मलू्य २१ आनर् ४० दरम्यान असलेले उद्योग - नहरवी श्रेर्ी 

- प्रदरू्र् ननदशेांक मलू्य २० पेक्षा कमी आनर् २० असलेले उद्योग - पांढरी श्रेर्ी 

 

महाराष्ट्र ह ेभारतातील सवाणनधक औद्योनगकरर् झालेल्या राज्यांपैकी एक आह.े औद्योनगक वसाहतींमध्ये वाढ झालेली असल्याने 

मुंबई, ठार्,े नवी मुंबई, कल्यार्, नानशक, परेु् आनर् नपंपरी-नचंचवड भागात मोठ्या प्रमार्ात प्रदरू्र् असर्ारे उद्योगांना तीव्र 

औद्योनगक प्रदरू्र्ाचा सामना करावा लागत आह.े औद्योनगक संस्था आनर् नद्यांमध्ये सरुनक्षत अंतर राखण्यासाठी आनर् औद्योनगक 

सांडपाण्याचे जलाशयांमध्ये होर्ारे उत्सजणन रोखण्यासाठी राज्याने नद्यांच्या नकनार्यांवर उद्योग स्थानपत करण्याची परवानगी न 

दणे्याचे धोरर् अवलंबले आह.े उद्योगांना कचयाणचे पनुचणक्रर् व पनुवाणपर करण्यास प्रोत्सानहत केले जात आह.े 

 

मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठार्,े कल्यार्, परेु्, नानशक, औरंगाबाद, नागपरू, अमरावती, कोल्हापरू आनर् चंद्परू असे राज्याचे १२ 

नवभाग महाराष्ट्र प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळाने केले आहते. राज्यातील उद्योगांची एकूर् संयया १,०६,०१४ इतकी आह.े  ्ा उद्योगांचे 

नवभाजन लाल, केशरी, नहरव ेव पांढरे ्ा श्रेर्ींमध्ये केले आह ेआनर् प्रदरू्र् ननदशेांकांनसुार लहान, मध्यम आनर् मोठे असेही 

नवभाजन केले आह.े राज्यातील २३,७४४ उद्योग लाल श्रेर्ीमध्य ेमोडतात, २९, ९१७ उद्योग केशरी श्रेर्ीमध्य ेमोडतात आनर् 

४८,४३२ उद्योग नहरर्व्या श्रेर्ीमध्ये मोडतात. मोठ्या उद्योगांची एकूर् संयया ११,९४२ मध्यम उद्योगांची एकूर् संयया २,८३९ 

आनर् लहान उद्योगांची एकूर् संयया ८६,३१२ अशी आह.े राज्यातील पांढर्या श्रेर्ीतील उद्योगांची एकूर् संयया ३,९२१ एवढी 

आह.े राज्यातील उद्योगांच ेआकार आनर् शे्रर्ीनुसार नवभाजन कोष्टक ५.३२. मध्ये नदलेले आह.े 

 

कोष्क ५.३२. महािाष्ट्र िाज्यातील उद्ोगाांचे णवभाजन. 

 मोठे मध्यम लहान 

लाल ५,५१२ १,३३८ १६,८९४ 

केििी ३,९५० १,७७३ २४,१९४ 

णहिवे २,४८० ७२८ ४५,२२४ 

पाांढिे ३,९२१ 
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५.५.१. सशनरं्यशत्रत सांडपाणी प्रशिर्या कें द्रांच्र्या कामशगरीचे आकडेर्ारीसह शर्शे्लर्ण. 

 

सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् े उद्योगांच े प्रदरू्र् ननयंत्रर् सकुर करतात. पयाणवरर् स्वच्छ ठेवर् े आनर् सामानजक सेवा 

करण्यासाठीची ही पनहली पायरी आह.े सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या संकल्पनेचे अनेक फायद ेआहते. काही उद्योगांमधनू 

उत्सनजणत होर्ार्या सांडपाण्यामध्ये लक्षर्ीय प्रमार्ात प्रदरू्क अस ूशकतात आनर् इनच्छत पातळीपयंत त्यांचे प्रमार् आर्र्े तांनत्रक 

आनर् आनथणक दृष््टया जनटल होऊ शकते. 

 

➢ सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची संयया आनर् एकूर् क्षमता (नवद्यमान / अंतगणत बांधकाम / प्रस्तानवत तपशील) - 

२४४.८५ एमएलडी क्षमता असलेल्या २६ सीईटीपी. 

➢ महाराष्ट्रातील एकूर् कायणरत सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची संयया २६ आह.े 

➢ सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या अनपुालनाची आनर् कायाणची नस्थतीिः    २५ सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच े

अनपुालन केले जाते, १ कें द्ांच ेअनपुालन केले नाही आनर् एक सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् बंद आह.े 

➢ राज्यातील उद्योगांची संयया      : १,०६,०१४ 

➢ राज्यातील जल प्रदरू्र् करर्ार्या उद्योगांची संयया   : १६, ५९७ 

➢ उद्योगांमधनू तयार होर्ार् या सांडपाण्याच ेप्रमार्   : २,१०० एमएलडी 

➢ उद्योगांमधनू ननमाणर् होर्ार्या घातक गाळाचे प्रमार्   : २,७३८.५३ टीपीडी 

➢ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् असर्ार् या औद्योनगक यनुनट्सची संयया  : १६,५९७ 

➢ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाशी जोडलेल्या औद्योनगक यनुनट्सची संयया   : ७,८५६ 

➢ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची संयया आनर् एकूर् क्षमता (नवद्यमान / ननमाणर्ाधीन बांधकामांचा तपशील): २१०० एमएलडी 

क्षमतेसह सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची संयया -१६,५९७ 

➢ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची अनपुालन नस्थतीिः १६,४५१ चे अनपुालन केले आनर् १४६ कें द्ांचे अनपुालन केले गेले नाही.    

प्रत्येक श्रेर्ीमधील उद्योगांची राज्यातील नवभागांनसुार संयया, ननमाणर् झालेल्या आनर् प्रनक्रया करण्यात आलेल्या 

सांडपाण्यानवर्यीचा तपशील आनर् सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या कामनगरीचे नवशे्लर्र् पढुीलप्रमारे् नदल ेआह.े 

कें द्ीय प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळाने नननित केलेल्या मानक मयाणदा मलू्यमापनासाठी लक्षात घेतल्या आहते, ज्या बी.ओ.डी 

साठी १०० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर आनर् सी.ओ.डी साठी २५० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर अशा आहते. पढुील कोष्टकांमध्ये 

प्रत्येक प्रनक्रया कें द्ामध्ये नोंदवली गेलेली बी.ओ.डी आनर् सी.ओ.डी.ची नकमान आनर् सवाणनधक मलू्ये २०२०-२०२१ 

च्या वानर्णक सरासरी आनर् प्रमानर्त नवचलनासह दशणवली आहते. 

 

अमरावती 

मोठे मध्र्म िहयि 

४६५० ४ ५८४ 

१०४ २१ २१०६ 

९७ ४४ ३५० 

एकूण पांढरे - ३५५ 
 

 

औरंगाबाद 

मोठे मध्र्म िहयि 

२८५ ४५ ५८९७ 

१६९ १११ २४७५ 

३९५ १४२ ९८८ 

एकूण पांढरे - ११७ 
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कोल्हापरू 

मोठे मध्र्म िहयि 

३५८  ४७ ९८६५ 

१६४   ९१  ४३१० 

४२४ १२२ १८८५ 

एकूण पांढरे - ८२० 

 

नवी मुंबई 

मोठे मध्र्म िहयि 

१८० ७० १६५५ 

१९० २०० १०५७ 

२६२ ४८ १२२८ 

एकूण पांढरे - २८६ 

मुंबई 

मोठे मध्र्म िहयि 

६० ४३ २१४९ 

६४७ २८१ ७७३ 

४९४ ९६ ६९९ 

एकूण पांढरे - ३५ 
  

परेु् 

मोठे मध्र्म िहयि 

५३० ३३६ ७६७७ 

१६०६ ७१२ ५२७९ 

१६२२ ४०१ ४०४१ 

एकूण पांढरे - ८५२ 

चंद्परू 

मोठे मध्र्म िहयि 

४४ ४ ५८४ 

४७ ८ ५२३ 

२२८ ९ २९५ 

एकूण पांढरे - ९० 
 

 

नागपरू 

मोठे मध्र्म िहयि 

१३४ २४ २१३० 

१६४ ६३ २५३९ 

५२९ ६० १३७९ 

एकूण पांढरे - १४० 
 

रायगड 

मोठे मध्र्म िहयि 

६७ २८ ५३३ 

१४७ ४७ ४८४ 

३०१ ६१ ५०३ 

एकूण पांढरे - ३१ 

 

ठार्े 

मोठे मध्र्म िहयि 

१०१ २५ १४९१ 

३५९ ६५ ६२१ 

२९३ ५७ ११४१ 

एकूण पांढरे - ६१ 

नानशक 

मोठे मध्र्म िहयि 

३४४ ६२ ६९३३ 

२१६ ९५ २९१८ 

५९६ १४८ २३४३ 

एकूण पांढरे - ८५६ 
 

कल्यार् 

मोठे मध्र्म िहयि 

१५५ ३४ १६६० 

१३७ ७९ ११०९ 

२७१ १५० २०४२ 

एकूण पांढरे - २७८ 
 

 

आकृती ५.१६ महािाष्ट्रातील उदयोगाांची सांख्या  
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५.५.१.१. अमरार्ती 

 
 

अमरावती नवभागामध्ये एक सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् (सीईटीपी) आह.े या कें द्ाची प्रनक्रया क्षमता ५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन 

एवढी आह.े या सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांद्वारे प्राप्त झालेले एकूर् औद्योनगक सांडपार्ी १.७ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन एवढे 

होत े आनर् २०२०-२०२१ मध्ये प्राप्त झालेल्या सवण सांडपाण्यावर प्रनक्रया करण्यात आली. २०२०-२०२१ या वर्ाणतील या 

सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाची वानर्णक कामनगरी कोष्टक ५.३३ मध्ये नदलेली आह.े आकृती ५.१६ मध्ये अमरावती येथील 

प्रत्येक श्रेर्ीतील उद्योगांची एकूर् संयया दशणवलेली आह.े 

 

कोष्टक ५.३३ अमरार्ती शर्भागातील सशनरं्यशत्रत सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राच्र्या कामशगरीची सांशयर्यकी शर्शे्लर्णासह 

माशहती. 

मापदांडे  
 

णठकाि 

अणतरिक्त अमिावती औद्ोणगक के्षि 

इििेट 
 

बी.ओ.डी. (नमनिग्रमॅ प्रनतनिटर) 
 

नकमयि ११० 

कमयि २८२ 

सरयसरी २३०.३७ 

प्रमयनणत नवचिि ३८.५७ 

सी.ओ.डी. (नमनिग्रॅम प्रनतनिटर) 
 

नकमयि ४१२ 

कमयि ८९६ 

सरयसरी ६१४.०६ 

प्रमयनणत नवचिि ८७.७५ 

आउटिेट 
 

बी.ओ.डी. (नमनिग्रमॅ प्रनतनिटर) 
 

नकमयि ४ 

कमयि ५.५ 

सरयसरी ४.५५ 

प्रमयनणत नवचिि ०.३७ 

सी.ओ.डी. (नमनिग्रॅम प्रनतनिटर) 
 

नकमयि १६ 

कमयि २८ 

सरयसरी २२.४६ 

प्रमयनणत नवचिि २.८७ 

 

कोष्टक ५.३३ मधनू असे नदसनू येते की अनतररक्त अमरावती औद्योनगक क्षेत्र येथील सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये 

बी.ओ.डी. ९८% एवढी होती तर ९६% एवढ्या कायणक्षमतेने सी.ओ.डी. मध्ये घट झाली होती. 

 

 

 

 

०.
२००.
४००.
६००.
८००.

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल

ग्रम
 प्र

नत
शल

टर
) अमरावती

अनतरर्त अमरावती औद्योगगक क्षेत्र
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५.५.१.२. औरंगाबाद 

 

 
 

म.औ.नव.म. क्षेत्र येथे नस्थत सवणश्री वळूज सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् खाजगी मयाणनदत यांनी तरतदू केलेल्या सननयंनत्रत 

सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाची प्रनक्रया क्षमता १० दशलक्ष नलटर प्रनतनदन एवढी आह.े सन २०२०-२१ दरम्यान उद्योगांद्वारे ननमाणर् 

झालेल्या सांडपाण्याचे एकनत्रत प्रमार् ४-५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन एवढे आह.े  औरंगाबाद येथील प्रत्येक श्रेर्ीतील उद्योगांची 

एकूर् संयया आकृती ५.१६ दशणवलेली आह ेआनर् प्रनक्रया कें द्ाची कामनगरी कोष्टक ५.३४ मध्ये दशणवली आह.े 

 

कोष्टक ५.३४ औरंगाबाद शर्भागातील सशनरं्यशत्रत सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राच्र्या कामशगरीची सांशयर्यकी शर्शे्लर्णासह 

माशहती. 

मापदांडे (णमणलगॅ्रम प्रणतणलटि) 

णठकाि 

एस.एम.एस. वळूज सणनयांणित साांडपािी प्रणक्रया कें द्र खाजगी 

मयायणदत 

इििेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि १० 

कमयि १२४० 

सरयसरी ३१०.२५ 

प्रमयनणत नवचिि २३६.७७ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ७२ 

कमयि ३६०० 

सरयसरी १०५५.१७ 

प्रमयनणत नवचिि ६३१.५८ 

आउटिेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ७ 

कमयि ४४ 

सरयसरी २२.६४ 

प्रमयनणत नवचिि ५.७६१२ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ४४ 

कमयि २८० 

सरयसरी ११६.६२ 

प्रमयनणत नवचिि ४३.४९ 

 

कोष्टक ५.३४ मधनू असे स्पष्ट होते की औरंगाबाद येथील ह ेसननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् बी.ओ.डी. कमी करण्यात ९३% 

कायणक्षमतेवर कायणरत असनू आनर् सी.ओ.डी. कमी करण्यात ८९% कायणक्षमतेवर कायणरत आह.े प्रनक्रयेनंतरच्या बी.ओ.डी. व 

सी.ओ.डी.च्या पातळ्या अनकु्रमे १०० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर आनर् २५० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर या नननित केलेल्या उत्सजणनाच्या 

मानक मयाणदांपेक्षा कमी होत्या. 

 

०.
२००.
४००.
६००.
८००.

१०००.
१२००.

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता
 (श

मश
लग्र

म 
प्रन
तश
लट

र) औरुंगाबाि
एस.एम.एस. वळूज सननयांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रक्रया कें द्र खाजगी मयाकहर्दत
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५.५.१.३. कल्र्याण 

 

 
 

या नव भागात ५ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् कायणरत आहते, ज्याची सामनूहक प्रक्रीया क्षमता २६.५५ एमएलडी आह.े सन २०२०-२१ 

दरम्यान या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये प्राप्त झालेले एकूर् घरगतुी सांडपार्ी २३.७ एमएलडी होते,  या सवण सांडपाण्यावर या 

सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाद्वारे प्रक्रीया करण्यात आली. कल्यार् नवभागातील प्रत्येक प्रवगाणतील एकूर् उद्योगांची संयया आकृती ५.१६ 

मध्ये दशणनवली गेली आह े आनर् सन २०२०-२१ मधील सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् 

नवशे्लर्र् कोष्टक क्र. ५.३५ मध्ये दशणनवले आह.े 

 

कोष्टक ५.३५ कल्र्याण शर्भागातील सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राच्र्या र्ाशर्वक कामशगरीची सरासरी 

मापदांडे  

णठकाि 

ए.सी.एम.ए.-

सणनयांणित सहकािी 

सांस्था मयायणदत 

बदलापूि 

सणनयांणित 

सांस्था 

डोंणबवली बेटि 

एन्व्हायनयमेंट 

णसस्टीम 

असोणसएिन 

णचखलोली- 

मोरिवली  

डोंणबवली 

(िासायणन

क) (फेज-

२) 

इनलेट 

बी.ओ.डी. 

(णमणलग्रॅम 

प्रणतणलटि) 

णकमान २४ २२० १६० ८० ६५ 

कमाल ८०० १६०० १०२५ ६२५ ४००० 

सिासिी २१२ ६७५ ५५६ २८९ ८७८ 

प्रमाणित 

णवचलन 

१६४ ३३३ २१५ ११५ ८१६ 

सी.ओ.डी. 

(णमणलग्रॅम 

प्रणतणलटि) 

णकमान ९२ ७६० १९० २९६ २२४ 

कमाल २३५२ ४५६० ३०५६ १६०० १२५६० 

सिासिी ६२७ २००० १४४० ८२२ २६२१ 

प्रमाणित 

णवचलन 

४८१ ९७० ६३२ २६० २२४८ 

आउट

िेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ४ ११ १२ ८ १४ 

कमयि ४२ ४५० ११५ ८० ८५० 

सरयसरी २० ८६ ५१ ३४ ७२ 

प्रमयनणत 

नवचिि 

१२ ८२ २३ १५ १३६ 

नकमयि २० ५६ ३० ४४ २० 

०
५००

१०००
१५००
२०००
२५००
३०००

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल

ग्रम
 प्र

नत
शल

टर
) कल्याण

ए.सी.एम.ए.-सननयांत्रत्रत साांडपाणी
प्रक्रक्रया कें द्र सहकारी सांपथा मयाकहर्दत
बर्दलापूर सननयांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रक्रया 
कें द्र सांपथा
गचखलोली- मोररवली साांडपाणी प्रक्रक्रया 
कें द्र
डोंत्रबवली बेटर एन््हायनकमेंट शसपटीम 
असोशसएशन
डोंत्रबवली सननयांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रक्रया 
कें द्र (रासायननक) (फेज-२)
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सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

कमयि १५२ १२३२ ३१२ ३१६ १६८० 

सरयसरी ७९ २६४ १६९ १२३ २०२ 

प्रमयनणत 

नवचिि 

३९ २१९ ६७ ४७ २६० 

 

कोष्टक ५.३५ मधनू असे स्पष्ट होते की सवण सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये बीओडी आनर् सीओडी कपात ८५% पेक्षा 

जास्त होती. तसेच, सवण सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमधील आउटलेट मलू्ये बदलापरू सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् संस्था 

वगळता बीओडीसाठी १०० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर आनर् सीओडीसाठी २०० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर च्या ननधाणररत केलेल्या उत्सजणन 

मानक मयाणदमेध्ये होती. 

 

५.५.१.४. कोल्हापूर 

 
 

या नवभागामध्ये ५ सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेकायणरत आहते. या कें द्ांची एकनत्रत प्रनक्रया क्षमता २९.८ दशलक्ष नलटर 

प्रनतनदन एवढी आह.े या नवभागातील उद्योगांद्वारे ननमाणर् झालेले आनर् प्रनक्रया करण्यात आलेल्या सांडपाण्याचे प्रमार् १५.४ 

दशलक्ष नलटर प्रनतनदन एवढे होत.े कोल्हापरू येथील प्रत्येक श्रेर्ीतील उद्योगांची संयया आकृती ५.१६ मध्ये नदलेली आह ेआनर् 

कोष्टक ५.३६ मध्ये सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची कामनगरी दशणवली आह.े 

 

कोष्टक ५.३६ कोल्हापूर शर्भागातील सशनरं्यशत्रत सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राच्र्या कामशगरीची सांयर्यकी शर्शे्लर्णासह 

माशहती. 

मापदांडे  

णठकाि 

इचलकिांजी 

कापड 

णवकास समूह 

मयायणदत  
 

इचलकिांजी 

कापड णवकास 

समूह मयायणदत  

 

कागल-

हातकिांगले  

एल. के. 

अणकवते 

सहकािी 

औद्ोणगक 

इस्टेट  

लोटे 

पििुिाम 

पयायविि 

सांिक्षि  

इनलेट 

बी.ओ.डी. 

(णमणलग्रॅम 

प्रणतणलटि) 

णकमान ९० १० २६ १२ ५६ 

कमाल ३२५० १५५० ३४० १६५० २७५० 

सिासिी ७१८ ८३७ ८५ ५६७ ३३३ 

प्रमाणित 

णवचलन 

५६२ ३५३ ५४ ४२७ ३८२ 

सी.ओ.डी. 

(णमणलग्रॅम 

प्रणतणलटि) 

णकमान २४० २८ ९६ ४० १७२ 

कमाल ७९३६ ३६६६ ९१२ ३७६० १२४८० 

सिासिी १८३२ २०८९ २५६ १४४८ १०१० 

प्रमाणित 

णवचलन 

१३४० ८३१ १४७ १०७५ १७३५ 

०
५००

१०००
१५००
२०००
२५००

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल
ग्रम

प्रन
तश
लट

र)

कोल्हापूर इचलकरांजी कापड ववकास समूह 
मयाकहर्दत (१ र्दशलक्ष शलटर प्रनतहर्दन)
इचलकरांजी कापड ववकास समूह 
मयाकहर्दत (१२ र्दशलक्ष शलटर प्रनतहर्दन)
कागल-हातकणांगले सननयांत्रत्रत साांडपाणी 
प्रक्रक्रया कें द्र
एल. के. अक्रकवत ेसहकारी औद्योगगक 
इपटेट मयाकहर्दत
लोटे परशुराम पयाकवरण सांरक्षण सहकारी 
सांपथा
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आउटलेट 

बी.ओ.डी. 

(णमणलग्रॅम 

प्रणतणलटि) 

णकमान १० ५ ४ १२ १२ 

कमाल ६७५ ११० ३९० २३५ ९८ 

सिासिी २२४ ३७ ४१ ७१ ४६ 

प्रमाणित 

णवचलन 

१५३ २७ ६५ ४५ २४ 

सी.ओ.डी. 

(णमणलग्रॅम 

प्रणतणलटि) 

णकमान ३२ ४४ १६ ९२ ४८ 

कमाल १८०८ २८४ ९६० ६६० २६४ 

सिासिी ६१२ १३२ १३५ २२३ १४५ 

प्रमाणित 

णवचलन 

३९० ६५ १५५ १२० ५६ 

 

कोष्टक ५.३६ मधनू असे स्पष्ट होते की बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करण्यामध्ये कागल-हातकरं्गल ेसननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया 

कें द् बी.ओ.डी. ५१% आनर् सी.ओ.डी ४७% एवढी कपात करीत कमीतकमी कायणक्षमता दशणवते.  एल. के. अनकवते सहकारी 

औद्योनगक इस्टेट मयाणनदत येथील सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाद्वारे बी.ओ.डी. कमी करण्यासाठी ८७% कायणक्षमता आनर् 

सी.ओ.डी. कमी करण्यात ८५% कायणक्षमता दशणवते. लोटे परशरुाम पयाणवरर् संरक्षर् सहकारी संस्था बी.ओ.डी. कमी करण्याच्या 

८६% कायणक्षमतेसह आनर् सी.ओ.डी. कमी करण्याच्या ८६% कायणक्षमतेसह कामनगरी केली. इचलकरंजी टेक्सटाईल डेर्व्हलपमेंट 

क्लस्टर नलनमटेड येथ े१२ एमएलडी क्षमतेचे सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् बीओडीमध्ये ९०% पेक्षा जास्त कायणक्षमतेने कायणरत 

आह े आनर् सीओडी मध्ये कपात करीत कमीतकमी कायणक्षमता दशणवते. तथानप, इचलकरंजी टेक्सटाईल डेर्व्हलपमेंट क्लस्टर 

नलनमटेड येथ े१ एमएलडी क्षमतेच्या सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाने बीओडी कमी करण्यासाठी समुारे ६९% आनर् सीओडी 

कमी करण्यासाठी ६७% च्या कायणक्षमतेसह कामनगरी केली. इचलकरंजी टेक्सटाईल डेर्व्हलपमेंट क्लस्टर नलनमटेड (१ एमएलडी) 

वगळता सवण सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये नवनहत उत्सजणन मानक मयाणदा परू्ण केल्या गेल्या. 

 

५.५.१.५. नागपूर  

 
 

नागपरू नवभागामध्ये एक सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् उपलब्लध आह.े या कें द्ाची प्रनक्रया क्षमता ५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन 

एवढी आह.े २०२०-२०२१ मध्ये सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाद्वारे एकूर् औद्योनगक सांडपाण्याचे प्रमार् ४.५ दशलक्ष नलटर 

प्रनतनदन एवढे होते, या सवांवर या सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ा मध्ये प्रनक्रया करण्यात आली. आकृती ५.१६ मध्ये नागपरू 

येथील प्रत्येक श्रेर्ीमधील उद्योगांची संयया नदलेली आह ेआनर् सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाची कामनगरी कोष्टक ५.३७ मध्य े

दशणवली आह.े 

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल
ग्रम

प्रन
तश
लट

र)

िागपूर

बुटीबोरी सननयांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रक्रया 
कें द्र खाजगी मयाकहर्दत



            
 

54 

 

कोष्टक ५.३७ नागपूर शर्भागातील सशनरं्यशत्रत सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राच्र्या कामशगरीची सांयर्यकी शर्शे्लर्णासह 

माशहती 

मयपदडें (नमनिग्रॅम प्रनतनिटर) 
णठकाि 

बुटीबोिी सणनयांणित साांडपािी प्रणक्रया कें द्र खाजगी मयायणदत 

इििेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ११० 

कमयि २९० 

सरयसरी २१८ 

प्रमयनणत नवचिि ४८ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि २६४ 

कमयि ७३६ 

सरयसरी ५३६ 

प्रमयनणत नवचिि १२२ 

आउटिेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि १० 

कमयि ३० 

सरयसरी २६ 

प्रमयनणत नवचिि ४ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि २६ 

कमयि ९६ 

सरयसरी ७७ 

प्रमयनणत नवचिि १५ 

 

कोष्टकावरून असे स्पष्ट होते की बटुीबोरी येथील सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् बी.ओ.डी. कमी करण्यात ८८% कायणक्षमता 

दशणवत होते तर सी.ओ.डी. कमी करण्यात ८६% कायणक्षमता दशणवत होत.े प्रनक्रयेनंतरच्या बी.ओ.डी. आनर् सी.ओ.डी.ची ननगणम 

मलू्ये उत्सजणन मानक मयाणदते आहते. 

 

५.५.१.६. नर्ी मंुबई 

 

 
 

या नव भागामध्ये दोन सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् े कायणरत आहते ज्यांची एकनत्रत प्रक्रीया क्षमता ४९.५ दशलक्ष नल टर 

प्रनत नद नआह.े या नव भागातील प्रत्येक श्रेर्ी अंतगणत उद्योगांची एकूर् संयया आकृती ५.१६ मध्ये दशणनवली आह.े आनर् या प्रक्रीया 

कें द्ाची कामनगरी कोष्टक ५.३८ मध्ये दशणनवली आह.े 

 

०
५००

१०००
१५००
२०००
२५००
३०००
३५००

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल
ग्रम

प्रन
तश
लट

र)

िवी म ुंबई

तळोजा सनन यांत्रत्रत साांडपाणी 
प्रक्रीया कें दे्र सहकारी सांपथा

ठाणे बेलापूर असोशसएशन
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कोष्टक ५.३८ नर्ी मंुबई शर्िभागातील सशनिरं्यशत्रत सांडपाणी प्रिीर्या कें द्राच्र्या कामशगरीची सांशयर्यकी शर्शे्लर्णासह 

माहीती 

मापदांडे  

णठ काि 

तळोजा सणन यांणित साांडपािी 

प्रक्रीया कें दे्र सहकािी सांस्था 
ठािे बेलापूि असोणसएिन 

इििेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि १३० ८० 

कमयि ३८०० १०७५ 

सरयसरी ११३५ ३५७ 

प्रमयनण त नव चिि ७८५ २३८ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ३९२ १८४ 

कमयि ११८४० ३४०० 

सरयसरी ३१०८ ११४३ 

प्रमयनण त नव चिि २२९९ ७७७ 

आउटिेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि २८ १६ 

कमयि ४८० १७० 

सरयसरी १४६ ४८ 

प्रमयनण त नव चिि १२९ ३३ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि १०० ६० 

कमयि १९५२ ५२० 

सरयसरी ४३१ १६० 

प्रमयनण त नव चिि ४३९ ९३ 

 

कोष्टक ५.३८ मधनू असे नद सनू येते की, ठार्-ेबेलापरू संस्थामधील सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द्ाची कामनग री बी.ओ.डी कमी 

करण्यात ८७% पेक्षा अनधक कायणक्षमता आनर् सीओडी कमी करण्याची कायणक्षमता ८६% इतकी असनू येथ ेउत्तम कामनगरी करत 

आह.े तळोजा सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् ेसहकारी संस्थेची बीओडी कमी करण्यास ८७% आनर् सीओडी कमी करण्यात 

८६% कायणक्षमता आह.े तथानप, दोनही सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द्ामध्ये बीओडी आनर् सीओडीची नंतरच्या प्रक्रीयेची 

आउटलेट मलू्ये अनकु्रमे १०० नमलीग्राम प्रनतलीटर आनर् २५० नमलीग्राम प्रनतलीटरच्या ननधाणररत मानक मयाणदपेेक्षा जास्त होती. 

 

५.५.१.७. पुणे 

 

परेु् नवभागात ५ सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् ेकायणरत आहते. त्यांची सामनूहक प्रक्रीया क्षमता १२.५ दशलक्ष नल टर प्रनत नद न 

आह.े सन २०२०-२०२१ या वर्ी या नव भागामध्ये नन माणर् झालेले एकूर् औद्योनगक सांडपार्ी ६.३७ दशलक्ष नल टर प्रनत नद न होत.े  

या नव भागातील प्रत्येक श्रेर्ी अंतगणत उद्योगांची एकूर् संयया आकृती ५.१६ मध्ये दशणनवली आह.े आनर् सनन यंनत्रत सांडपार्ी 

प्रक्रीया कें द्ांची कामनगरी कोष्टक ५.३९ मध्ये दशणनवली आह.े 

 

कोष्टक ५.३९ मधनू असे स्पष्ट हाेते की कुरकंुभ पयाणवरर् संरक्षर् सहकारी संस्था जवळपास ६९% कायणक्षमतेवर बीओडी आनर् 

सीओडी कमी करण्यासाठी कामनगरी करत आह.े हायड्रो एअर टेक्टोननक्स (पीसीडी) मधील सांडपार्ी प्रक्रीया कें द्ाची बीओडी 

कमी करण्यात समुारे ५१% आनर् सीओडी कमी करण्यासाठी ५२% कामनगरी करत आह.े अक्कलकोट सनन यंनत्रत सांडपार्ी 

प्रक्रीया कें द्, बीओडी आनर् सीओडी कमी करण्याच्या ७०% कायणक्षमतेसह कायण करीत होती. ग्रीननफल्ड सनन यंनत्रत सांडपार्ी 

प्रक्रीया कें द् प्रा. ली. येथ ेबीओडी कमी करण्यात ५१% कायणक्षमता आनर् सीओडी कमी करण्याच्या ५२% कायणक्षमतेवर कायणरत 

होत.े रांजर्गाव सीईटीपी येथ े१४% बीओडी कमी करण्यात आनर् १२% सीओडी कमी करण्याच्या कायणक्षमतेसह कामनगरी करत 

हाेते. सवण सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द्ामध्ये बीओडीसाठी उत्सजणन मानक मयाणदा परू्ण केली जात होती. 
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कोष्टक ५.३९ पुणे शर्िभागातील सशनिरं्यशत्रत सांडपाणी प्रिीर्या कें द्राच्र्या कामशगरीची सांशयर्यकी शर्शे्लर्णासह माहीती 

मापदांडे  

णठ काि 

कुिकुां भ पयायविि 

सांिक्षि सहकािी 

सोसायटी 

अक्कलकोट 

सणन यांणित 

साांडपािी 

प्रक्रीया कें दे्र 

ग्रीनणफल्ड 

सणन यांणित 

साांडपािी 

प्रक्रीया कें दे्र 

हायड्रो एअि 

टेक्टोणनक्स 

(पीसीडी) 

िाांजिगाव 

सणन यांणित 

साांडपािी 

प्रक्रीया कें दे्र 

इििेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ४२ १०५ ८० ७ १० 

कमयि १६५० ९७५ ३८० ४८० १३०० 

सरयसरी ३१७ ३१९ १९३ ९८ १५६ 

प्रमयनण त 

नव चिि 

२७१ १८२ ७९ ८१ १८८ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि १०० २३२ २१६ ४० २४ 

कमयि ३९२० १९६० ८९६ १२८० ३१०४ 

सरयसरी ७८६ ७९४ ४७९ २५४ ३८५ 

प्रमयनण त 

नव चिि 

६५४ ४२८ १८१ २११ ४४८ 

आउटिेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि २० ४२ २४ १० २४ 

कमयि ३६० १४० २७५ १२५ ४५० 

सरयसरी ९७ ९५ ९४ ६२ १३५ 

प्रमयनण त 

नव चिि 

५३ २७ ४५ ३७ १०१ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ४८ ९२ ५६ २४ ५६ 

कमयि ४८ ३८८ ६५६ ३१६ १२८० 

सरयसरी २४१ २३८ २३१ १५० ३३९ 

प्रमयनण त 

नव चिि 

१२७ ७० १०३ ९२ २६४ 

 

 

 

०
१००
२००
३००
४००
५००
६००
७००
८००
९००

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल

ग्रम
प्रन
तश
लट

र)
पुणे

अ्कलकोट सनन यांत्रत्रत साांडपाणी 
प्रक्रीया कें दे्र
ग्रीनक्रफल्ड सनन यांत्रत्रत साांडपाणी 
प्रक्रीया कें दे्र
हायड्रो एअर टे्टोनन्स (पीसीडी)

कुरकुां भ पयाकवरण सांरक्षण सहकारी 
सोसायटी
राांजणगाव सनन यांत्रत्रत साांडपाणी 
प्रक्रीया कें दे्र
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५.५.१.८. िायगड 

 

 
 

या नवभागात ३ सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् ेकायणरत आहते ज्यांची एकनत्रतपर्े प्रक्रीया क्षमता ३२.५ दशलक्ष नल टर प्रनत नद न 

आह.े सन २०२०-२१ या वर्ाणत या नव भागातील उद्योगांद्वारे नन माणर् झालेल्या सांडपाण्याचे एकूर् प्रमार् ३३ दशलक्ष नल टर प्रनत नद न 

होत,े त्या सवण सांडपाण्यावर या सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द्ाद्वारे प्रक्रीया केली गेली.  या नवभागातील प्रत्येक श्रेर्ी अंतगणत 

उद्योगांची एकूर् संयया आकृती ५.१६ मध्ये दशणनवली आह.े आनर् सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द्ांची कामनगरी कोष्टक ५.४० 

मध्ये दशणनवली आह.े 

 

कोष्टक ५.४० रार्यगड शर्िभागातील सशनिरं्यशत्रत सांडपाणी प्रिीर्या कें द्राच्र्या कामशगरीची सांशयर्यकी शर्शे्लर्णासह 

माहीती 

मापदांडे  

णठ काि 

एमएमए-सणन यांणित 

साांडपािी प्रक्रीया 

कें द्र सहकािी सांस्था 

मयायणद त 

पी. आि.आय.ए. 

सणन यांणित साांडपािी 

प्रक्रीया कें द्र (इां)  

मयायणद त  

आिआयए सणन यांणित 

साांडपािी प्रक्रीया कें द्र 

सहकािी सांस्था 

मयायणद त को-ऑप. 

सोसायटी णल. 

इििेट 

बी.ओ.डी. 

(नम िीग्रॅम 

प्रनत नि टर) 

नकमयि ८ २८ १९० 

कमयि १२५० ९२५ ३१०० 

सरयसरी १४५ २९१ ७९४ 

प्रमयनण त नव चिि ३६८ १८५ ५१८ 

सी.ओ.डी. 

(नम िीग्रॅम 

प्रनत नि टर) 

नकमयि ३२ ८० ५९२ 

कमयि ४०४० १६९६ ९६८० 

सरयसरी ४८१ ७५४ २६०७ 

प्रमयनण त नव चिि ११८९ ४३४ १६२१ 

आउटिेट 

बी.ओ.डी. 

(नम िीग्रॅम 

प्रनत नि टर) 

नकमयि ६ १२ ४६ 

कमयि २९ ३२० ८२५ 

सरयसरी १३ ५९ २२७ 

प्रमयनण त नव चिि ७ ४४ १७० 

सी.ओ.डी. 

(नम िीग्रॅम 

प्रनत नि टर) 

नकमयि २० ४४ १६० 

कमयि ८० ८३२ २६४० 

सरयसरी ४५ १८३ ७११ 

प्रमयनण त नव चिि २० १०७ ५३६ 

०

५००

१०००

१५००

२०००

२५००

३०००

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल
ग्रम

प्रन
तश
लट

र)

रायगड

पी. आर.आय.ए. सनन यांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रीया 
कें द्र (इां)  मयाकहर्द त 

एमएमए-सनन यांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रीया कें द्र 
सहकारी सांपथा मयाकहर्द त

आरआयए सनन यांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रीया कें द्र 
सहकारी सांपथा मयाकहर्द त को-ऑप. सोसायटी 
शल.
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कोष्टक ५.४० मधनू ह े स्पष्ट हाेते की पीआरआयए सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् (इ)ं बीओडी कमी करण्याच्या ९१% 

कायणक्षमतेसह आनर् सीओडी कमी करण्यात ९१% कायणक्षमतेसह उत्कृष्ट कामनगरी करीत आह.े बीओडी कमी करण्यात ७१% 

कायणक्षमता आनर् सीओडी कमी करण्याच्या ७३% कायणक्षमतेसह आरआयए सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् सहकारी संस्था 

मयाणनद त को-ऑप. सोसायटी नल. कमीतकमी कायणक्षमतेने काम करत आह.े  एमएमए- सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् सहकारी 

संस्था मयाणनद त ८०% कायणक्षमतेवर आनर् बीओडी आनर् सीओडी कमी करण्यात ७६% कायणक्षमतेवर कायणरत होती.  आरआयए 

सनन यंनत्रत सांडपार्ी प्रक्रीया कें द् सहकारी संस्था मयाणनद त को-ऑप. सोसायटी नल. वगळता इतर स्थानकांवर अनकु्रमे १०० 

नमलीग्राम प्रनतलीटर बीओडी आनर् सीओडीसाठी अनकु्रमे २५० नमलीग्राम प्रनतलीटर हया उत्सजणनाच्या मानक मयाणदा गाठल्या 

जात होत्या. 

 

५.५.१.९. ठािे 

 

 
 

ठयणे नवभयगयत २५ दशलक्ष नल टर क्षमतेचय एक सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् आह.े २०२०-२०२१ र्य वषयात निमयाण झयिेिे 

एकूण औद्योनगक सयंडपयणी २० दशलक्ष नल टर होते, र्य सवा सयंडपयण्र्यवर र्य सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्रय मध्र्े प्रनिर्य 

करण्र्यत आिी. र्य नवभागातीि प्रत्र्ेक श्रेणीतीि उद्योगयंची एकूण संख्र्य आकृती ५.१६ मध्र्े दिानविी आह.े आनण सननयंनत्रत 

सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्रयची कयमनगरी तक्तय ५.४१ मध्र्े दिानविी आह े

 

कोष्क ५.४१. ठािे णवभागातील सणनयांणित साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या कामणगिीची साांणख्यकी णवशे्लर्िासह माणहती 

मापदांडे  

णठकाि 

तािापूि पयायविि सांिक्षि सोसायटी सणनयांणित साांडपािी 

प्रणक्रया कें द्र 

इििेट 

बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ४८० 

कमयि २८००.० 

सरयसरी १४४६.६७ 

प्रमयनणत नवचिि ७९८.९ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि ७७५.० 

कमयि ६६००.० 

सरयसरी ४९१९.७५ 

प्रमयनणत नवचिि १७३५.०१ 

आउटिेट 
नकमयि ११०.० 

कमयि ९५०.० 

०.

१०००.

२०००.

३०००.

४०००.

५०००.

६०००.

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट

बी.ओ.डी. सी.ओ.डी.

एक
ाग्र
ता

(शम
शल
ग्रम

प्रन
तश
लट

र)

ठाणे
तारापूर पयाकवरण सांरक्षण सोसायटी सननयांत्रत्रत साांडपाणी प्रक्रक्रया कें द्र
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बी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

सरयसरी ६९७.५ 

प्रमयनणत नवचिि ३१३.४ 

सी.ओ.डी. 

(नमनिग्रॅम 

प्रनतनिटर) 

नकमयि २८८.० 

कमयि ४२४०.० 

सरयसरी ३२०४.० 

प्रमयनणत नवचिि ९८०.०२ 

 

कोष्टक ५.४१ मधनू असे नदसनू येते की तारापरू पयाणवरर् संरक्षर् सोसयर्टी सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाची बीओडी कमी 

करण्याच्या ४९% कायणक्षमतेसह आनर् सीओडी कमी करण्यात ६५% कायणक्षमतेसह उत्कृष्ट कामनगरी करीत आह.े तथानप 

बी.ओ.डी. आनर् सी.ओ.डी.ची आउटलेट मलू्ये अनकु्रमे १०० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर आनर् २५० नमनलग्रॅम प्रनतनलटर ्ा 

उत्सजणनाच्या मानक मयाणदांपेक्षा अनधक होती. 

 

५.५.१.१०. मंुबई 

या नवभागामध्ये अद्याप कोर्तेही सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् नाही. या नवभागातील उद्योगांचे वगीकरर् आकृती ५.१६ मध्ये 

नदलेले आह.े 

 

५.५.१.११. नाशिक 

या नवभागामध्ये सध्या सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् अनस्तत्त्वात नाही. प्रत्येक श्रेर्ीतील नानशक येथील उद्योगांची संयया 

आकृती ५.१६ मध्ये दशणनवली गेली आह.े 

 

५.५.१.१२. चंद्रपूर 

या नवभागामध्ये सननयंनत्रत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाची सोय नाही. तथानप ननमाणर् झालेल्या सांडपाण्यावर उद्योग आपापल्या 

पररसरामध्ये प्रनक्रया करत आहते. म्हर्नू २०२०-२१ या वर्ी ननमाणर् झालेल्या सवण सांडपाण्यावर प्रनक्रया करण्यात आली. चंद्परू 

येथील प्रत्येक श्रेर्ींमधील उद्योगांची एकूर् संयया आकृती ५.१६ मध्ये दशणवली आह.े 

 

५.६. घरगुती सांडपाणी प्रशिर्या 

५.६.१. सांनययकीय तपशीलांसह सांडपार्ी प्रनक्रया संयंत्रांच्या कामनगरीचे नवशे्लर्र् 

महाराष्ट्र राज्यातील नवभागानुसार सांडपार्ी प्रनक्रया संयंत्रांचा तपशील खालील नवभागांमध्ये सादर केला आह ेआनर् पयाणवरर् 

(संरक्षर्) ननयम १९८६ मधील अनसुचूी – ६ मध्ये के. प्र. नन . मंडळाने नवनहत केलेल्या मानकांवर आधाररत सांडपार्ी प्रनक्रया 

संयंत्रांच्या कामनगरीचे नवशे्लर्र् बायोकेनमकल ऑनक्सजन नडमांड (बीओडी) साठी १० नमग्रॅ / नल . आनर् टोटल सस्पेंडेबल सॉलीड 

(टीएसएस) साठी २० नमग्रॅ / नल . आह.े 

 

२०२०-२०२१ दरम्र्यान राज्र्यातील िहरी स्थाशनक संस्थांमध्रे्य सांडपाणी शनशमवती र् प्रशिर्या केले गेले 

 

➢ अंदाजे सांडपाणी शनशमवती : ७५४१.२ दिलक्ष शलटर प्रशतशदन 

➢ प्रशिर्या क्षमता   : ६७४०.८४ दिलक्ष शलटर प्रशतशदन 

 

 

५.६.१.१. पुणे 

 

या प्रदशेात ४१ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते आनर् त्यापैकी २०२०-२०२१ या वर्ाणत ३९ कायणरत आहते. जनेु नायडू सांडपार्ी 

प्रनक्रया कें द् सध्या कायाणननवत नाही. लोर्ावळ्यातील सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् सध्या कायाणननवत नाही आनर् पररर्दनेे सांडपार्ी 
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प्रनक्रया कें द्ाची क्षमता ३.६९ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन वरून ६ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन पयंत वाढवण्याचे काम सरुू केले आह.े 

नशरूर येथ े६ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन प्रक्रीया क्षमता असर्ारी सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् कायणरत आह,े तथानप संकनलत नमनुयांचा 

ननकाल नमळाला नाही. तसेच मलकापरू येथ ेअसलेल्या दोनही सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामधनू नमनेु गोळा करण्यात आले नाहीत. 

म्हर्नू, सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेकामनगरीचे ननकाल वरील सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ासाठी उपलब्लध नर्व्हते. सन २०२०-२०२१ मध्ये 

या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये एकूर् घरगतुी सांडपार्ी ९६१ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन नमळालेले होत ेत्यापैकी ८०३ दशलक्ष नलटर 

प्रनतनदन सांडपार्ी प्रनक्रया करण्यात आले. परेु् नवभागातील परुवठा केलेल्या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे 

सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र ५.४२ मध्ये दशणनवले आहते. 

 

कोष्क ५.४२ पुिे णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राची शठकाणे 

मापदडं (शमिलीग्रॅम प्रशतिशलिटर) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस. एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

एरंडवरे् एसटीपी,  

१८.४८७३७८/ ७३.८२८२०७ 

 

… 

 

७.६ 

 

… 

 

८.२ 

 

… 

 

१० 

बोपोडी एसटीपी,  

१८.५७२८६६ / ७३.८३४८०८ 

 

… 

 

७.५ 

 

… 

 

१४.८ 

 

… 

 

१५ 

तानाजीवाडी   

१८.३३८२२६/ ७३.८५३२९४ 

 

… 

 

७.५ 

 

… 

 

१२.३ 

 

… 

 

१२ 

भैरोबा एसटीपी,  

१८.५३८३९४/ ७३.९०२३०४ 

 

… 

 

७.६ 

 

… 

 

८.२ 

 

… 

 

३४ 

मुंढवा एसटीपी,  

१८.५४७६५०/ ७३.९५०४५५ 

 

… 

 

७.५ 

 

… 

 

८.६ 

 

… 

 

१४ 

नवठ्ठलवाडी एसटीपी, १८.४८३७८/ 

७३.०२८२०७ 

 

… 

 

७.८ 

 

… 

 

७.२ 

 

… 

 

१० 

जनुे नायडू एसटीपी,  

१८.५३२९/ ७३.८६८६ 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

बार्ेर एसटीपी,  

१८.५६४७४४/ ७३.७७६५७१ 

 

… 

 

७.६ 

 

… 

 

८.४ 

 

… 

 

८ 

खराडी एसटीपी,  

१८.५४६८४/ ७३.९५०५३३ 

 

… 

 

७.६ 

 

… 

 

५.७ 

 

… 

 

१२ 

नवीन नायडू एसटीपी, १ 

८.५३२९ / ७३.८६८६ 

 

… 

 

७.६ 

 

… 

 

९.५ 

 

… 

 

१२ 

नशरूर … ८.१ … ४४ … ३४ 

परेु् कॅनटोनमेंट बोडण … ८ … ५.५ … २८ 

खडकी कॅनटोनमेंट बोडण … ७.१ … २९.५ … ४४.५ 

नचखली टप्पा I  

 

 

 

इनलेट नमनुा 

नवशे्लर्र्ासाठी 

घेतलेला नाही 

७.३  

 

 

 

इनलेट नमनुा 

नवशे्लर्र्ासाठी 

घेतलेला नाही 

१९  

 

 

 

इनलेट नमनुा 

नवशे्लर्र्ासाठी 

घेतलेला नाही 

१०.५ 

नचखली टप्पा II ७.३ १७.३ ९.० 

आकुडी ७.२ ३५ २६.५ 

रावेत ७.४ ३२.० ११.५ 

नचंचवड टप्पा I (भटनागर) ७.३ २६ १५.५ 

नचंचवड टप्पा II ७.३ २६.५ ८.० 

कासारवाडी I ७.२ ३८.० २३.० 

कासारवाडी II ७.६ ३२.० १३.५ 

कासारवाडी III ७.३ २४.० १४.० 

चहरोली टप्पा I ७.३ ३६.५ ११.५ 

सांगवी टप्पा I ७.४ २५.५ १४.५ 
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सांगवी टप्पा II (दापोडी) ७.४ २३ १३.० 

नपंपळे ननलेख ७.४ ३२.५ २६.० 

चारोळी टप्पा II ७.२ २६.० १९.५ 

कराड नगरपररर्द, क्र. ३४२-ब, 

बारादबारी, शननवार पेठ, कराड, ता. 

कराड, नज. सातारा कराड, 

 

गोळा केले 

नाही 

 

७.७ 

 

गोळा केले 

नाही 

 

१७ 

 

गोळा केले 

नाही 

 

२२ 

महाबळेश्वर नगरपररर्द एसटीपी क्र.१- 

येथ ेकंपाटणमेंट क्र. ७९ (नसटी सर्व्ह ेक्र. 

२५७/१) कमणचारी वसाहतच्या मागे, 

महाबळेश्वर, ता.- महाबळेश्वर, नजल्हा-

सातारा 

 

 

गोळा केले 

नाही 

 

 

७.६ 

 

 

गोळा केले 

नाही 

 

 

२२५ 

 

 

गोळा केले 

नाही 

 

 

३९८ 

महाबळेश्वर नगरपररर्द एसटीपी क्र.२- 

सर्व्ह ेक्र.६२६, धोबीघाटाजवळ, 

महाबळेश्वर, ता.महाबळेश्वर, नजल्हा-

सातारा 

 

गोळा केले 

नाही 

 

७.५ 

 

गोळा केले 

नाही 

 

१७५ 

 

गोळा केले 

नाही 

 

९४ 

पाचगर्ी नगरपररर्द एसटीपी क्र.१- 

नसद्धाथणनगर जवळ सर्व्ह ेनंबर ८३/२ येथ,े 

पाचगर्ी, ता- महाबळेश्वर, नजल्हा-

सातारा 

 

गोळा केले 

नाही 

 

६.८ 

 

गोळा केले 

नाही 

 

५८ 

 

गोळा केले 

नाही 

 

१२६ 

पाचगर्ी नगरपररर्द एसटीपी क्र.२- 

येथील भखूंड क्र. ४९७/४ आनर् ५ 

नशवाजीनगर जवळ, पाचगर्ी, ता. 

महाबळेश्वर, नजल्हा- सातारा 

 

गोळा केले 

नाही 

 

६.७ 

 

गोळा केले 

नाही 

 

१३० 

 

गोळा केले 

नाही 

 

२६६ 

पाचगर्ी नगरपररर्द एसटीपी क्र.३- नहदं ू

स्मशानभमूी, पाचगर्ी,ता- महाबळेश्वर, 

नजल्हा- सातारा 

 

७.७ 

 

७.९ 

 

५२० 

 

३५ 

 

८३२ 

 

६० 

दगेाव एसटीपी ७.८ ७.६८ ८० ६.०७ १५१ १५.८८ 

कुमठे एसटीपी … ७.६ … ६ … ९.३ 

प्रताप नगर एसटीपी … ७.८ … ५ … ११.९ 

गोपाळपरू एसटीपी … ८.११ … २४ … ११.८३ 

एसटीपी, ६५ एकर, पंढरपरू ७.३ ७.८५ १३५ ४६.६६ ९ ९ 

 

कोष्टक ५.४२ मधनू असे नदसनू येते की बोपोडी, तानाजीवाडी, नशरूर, खडकी कॅनटोनमेंट बोडण, नचखली टप्पा १ आनर् २, आकुडी, 

रावेत, नचंचवड टप्पा I आनर् II, कासारवाडी टप्पा I, II, III, चारोली टप्पा I, सांगवी टप्पा I आनर् II, नपंपळे ननकेश, चारोली 

टप्पा II, एसटीपी ६५ एकर पंढरपरू आनर् सातारा नवभागातील सवण एसटीपी मध्ये १० नमलीग्राम / प्रनत नल टर च्या ननधाणररत 

मानकपेक्षा बीओडीची आउटलेट मलू्ये जास्त होती. भैरोबा एसटीपी, नशरूर, आकुडी, कासारवाडी I, नपंपळे ननकेश, परेु् कॅनटोनमेंट 

बोडण, खडकी कॅनटोनमेंट बोडण, चारोळी टप्पा II आनर् सातारा नवभागातील सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये सस्पेंडेबल सॉलीडचे 

आउटलेट मलू्य २० नमलीग्राम / प्रनत नल टर च्या ननधाणररत मानक मयाणदपेेक्षा जास्त होते. 

 

५.६.१.२. चांद्रपूि 

या नव भागात चंद्परू महानगरपानलकेद्वारे परुनवल्या जार्ारे दोन सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् कायणरत आहते. या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची 

सामनूहक उपचार क्षमता ७० एमएलडी आह.े सन २०२०-२०२१ मध्ये या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये घरगतुी सांडपार्ी 

नमळालेल्या आनर् प्रक्रीया होर्ा-या एकूर् पाण्याचे प्रमार् ३५.५ एमएलडी होत.े चंद्परू नज ल्हयात प्रदान केलेल्या सवण सांडपार्ी 

प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र. ५.४३ मध्ये दशणनवलेले आहते. 
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कोष्क ५.४३ चांद्रपूि णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस.एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

पठयणपरुय ७.७४ ७.९ ४३.४ ६०.५ ३०.१ ३४.५ 

रेहमत िगर ७.९३ ८.०२ ६०.८ १७.३५ ४४.२ २९.८ 

 

कोष्टक ५.४३ मधनू असे नद सनू येते की कोर्त्याही सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमधील बीओडीची आउटलेट मलू्ये तसेच चंद्परू 

एसटीपीमधील ननलंनबत घन पदाथांची आउटलेट मलू्ये नवनहत स्त्राव मानकांनुसार नर्व्हती. 

 

५.६.१.३. नागपूर 

नागपरू महानगरपानलका (एनएमसी) द्वारे परुनवलेल्या या नवभागात सहा कायणरत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते. या सांडपार्ी प्रनक्रया 

कें द्ांची सामनूहक उपचार क्षमता ३४५.३ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आह.े या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये एकूर् ५२० दशलक्ष नलटर 

प्रनतनदन सांडपार्ी प्राप्त झाले असनू त्यापैकी सन २०२०-२०२१ मध्ये ३४५.३ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन प्रनक्रया करण्यात आले. 

नागपरू नवभागात परुनवल्या गेलेल्या सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र. ५.४४ 

मध्ये नमदू केले आह.े 

 

कोष्क ५.४४. नागपूि णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस. एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

भयंडेवयडी, ियगपरू ७.४ ते ७.८९ ७.५ ते ८.२८ ४० ७.१३       ३२  १४.६७ 

भयंडेवयडी, ियगपरू ७.६ ते ८.०५ ७.५ ते ८.०३ ३३ १२.४ २५.५ १५ 

घयट रोड ियगपरू ९.९८ ७.२६ ते ८.२६ १४    ८.१      २२    २१ 

मयणकयपरू मोखधाम, 

नागपरू 

७.९५ ७.७ ते ८.०७ ५२ १८ ४४ २१ 

कयचीमेन्ट, ियगपरू ७.८२ ७.४ ते ७.९३ ५८ ११ ४२ २२ 

सोिेगयव ७.६८ ७.४ ते ८.०४ ६८ २०.४ ३६ २४ 

 

कोष्टक ५.४४ वरून असे नदसनू येते की भांडेवाडी, मानकापरू आनर् सोनेगाव येथील बीओडी साठी आउटलेट मलू्ये १० नम लीग्रॅम 

प्रनत नल टर च्या मानक मयाणदपेेक्षा जास्त होती. त्याचप्रमार्े, मानकापरू एसटीपी, घाट रोड नागपरू एसटीपी, काचीमेंट नागपरू एसटीपी, 

सानेगाव एसटीपी येथ ेननलंनबत घन पदाथांची आउटलेट मलू्ये १० नम लीग्रॅम प्रनत नल टर च्या ननधाणररत मानक मयाणदपेेक्षा जास्त होती. 

 

५.६.१.४. नाणिक 

या नव भागात १४ कायणरत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् े आहते, त्यापैकी १० नानशक महानगरपानलकेने परुवले आहते, एक नशडी 

नगरपानलका, नज. अहमदनगर व एक नशरपरू नगरपररर्द, नज. धळेु, एक नंदरुबार नगरपररर्द, नज. नंदरुबार व एक नगरपररर्द त्र्यंबक 

यांनी उपलब्लध करून नदली आह.े या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची सामनूहक प्रनक्रया क्षमता ४०३.६ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आह.े सन 

२०२०-२०२१ मध्ये या भागातील एकूर् घरगतुी सांडपार्ी ३५५.६४ एवढे होत ेआनर् तयार होर्ा-या सवण सांडपाण्यावर या 

सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाद्वारे प्रनक्रया केली गेली. नानशक येथ ेप्रदान केलेल्या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये घरगतुी सांडपाण्याचे एकूर् 

प्रमार् ३२५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन. नशडी येथील सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये एकूर् सांडपार्ी ९ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन, नशरपरू 

येथील सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये एकूर् सांडपार्ी १२.५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन, नंदरुबार येथील सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये 
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एकूर् सांडपार्ी १३.५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आनर् नतं्रबक येथील सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाच्या बाबतीत १ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन 

होत.े नानशक क्षेत्रामध्ये परुनवल्या गेलेल्या सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र 

५.४५ मध्ये नमदू केले आह.े 

 

कोष्क ५. ४५. नाणिक णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राची 

शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस. एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

चेहडेी एसटीपी (२० 

एमएलडी) 

ियग ूियही ७.६ ियग ूियही १८.१३ ियग ूियही ५२.६६ 

चेहडेी एसटीपी (२२ 

एमएलडी) 

ियग ूियही ७.५४ ियग ूियही १७.८ ियग ूियही ५१.६६ 

पंचक (७.५ एमएलडी) ियग ूियही ७.४८ ियग ूियही १९.५ ियग ूियही ६३.७५ 

पंचक (२१ एमएलडी) ियग ूियही ७.४६ ियग ूियही १८.२५ ियग ूियही ५५.७५ 

पंचक (३२ एमएलडी) ियग ूियही ७.४ ियग ूियही १३ ियग ूियही २८.५ 

तपवन (७८ एमएलडी) ियग ूियही ७.२७ ियग ूियही २० ियग ूियही ४७ 

तपवन (५२ एमएलडी) ियग ूियही ७.२७ ियग ूियही २० ियग ूियही ४७ 

आगर टाकळी (७० 

एमएलडी) 

ियग ूियही ७.५ ियग ूियही २४.२ ियग ूियही ५२.८ 

आगर टाकळी (४० 

एमएलडी) 

ियग ूियही ६.४ ियग ूियही २०.६ ियग ूियही ५४.२ 

गंगापरू (१८ एमएलडी) ियग ूियही ७.२३ ियग ूियही १० ियग ूियही २८ 

नगरपररर्द नतं्रबक (१ 

एमएलडी) 

ियग ूियही ८ ियग ूियही ९२ ियग ूियही १७८ 

नशडी नगरपंचायत, नशडी, 

ता. राहाता नज. अहमदनगर 

 

८.५ 

 

७.४ 

 

२५० 

 

६ 

 

२०० 

 

१० 

नगर पररर्द - नशरपरू, ता. 

नशरपरू नज. धळेु 

… ७.७६ … ७.५ … 

 

३०.८ 

नगरपररर्द - नंदरुबार, ता. 

नज. नंदरुबार 

… ७.७४ … ५.५७ … २७ 

 

कोष्टक ५.४५ मधनू असे नदसनू येते की नशडी नगरपंचायत येथील ननलंनबत घन पदाथांचे आउटलेट मलू्य २० नमलीग्राम/ ली च्या 

ननधाणररत मानकाच्या प्रमार्ात होती आनर् बीओडी साठी आउटलेट मलू्ये नशडी नगरपंचायत, नशरूर नगरपररर्द आनर् नंदरबरू 

नगरपररर्द येथ े१० नमलीग्राम / ली च्या ननधाणररत मानकाच्या प्रमार्ात होती. 

 

५.६.१.५. नवी मुांबई 

नवी मुंबई नवभागात ८ कायणरत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते. या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची सामनूहक प्रक्रीया क्षमता ४६१ दशलक्ष 

नलटर प्रनतनदन आह.े या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये एकूर् प्राप्त सांडपार्ी ३२०.२ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन होते, सन २०२०-२०२१ 

या वर्ाणत त्या सवण पाण्यावर एकनत्रतपर् ेया सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाद्वारे प्रक्रीया केली गेली. नवी मुंबई क्षेत्रातील परुवठा केलेल्या 

सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र. ५.४६ मध्ये दशणनवले आहते. 
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कोष्क ५.४६ नवी मुांबई णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि)  

नमुनर्यांची 

संयर्या 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस. एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

सीबीडी बेियपरू सेक्टर - 

१२ 

 

… 

 

७.१३ 

 

… 

 

५.४ 

 

… 

 

१२ 

 

३ 

वयिी सेक्टर - १८ … ७.२ … ११.३ … ११.३ ३ 

िेरुळ सेक्टर - २ … ६.८५ … २४ … ३६ ३ 

सयिपयडय सेक्टर - २० … ७.२ … ४.६ … १२ ३ 

सीवडू सेक्टर - ५० … ७.१ … ५.३ … २५.३ ३ 

 

घणसोिी सेक्टर - १५ 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

७.०० 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

५.१ 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

१५.२० 

 

९ 

 

ऐरोिी सेक्टर - १८ 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

७.१० 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

५ 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

१३.५ 

 

९ 

 

कोपरखैरणे 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

७.३० 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

७.६० 

गोळय 

केिेिे 

ियही 

 

२०.०० 

 

९ 

निरंक 

(उरर् नगरपररर्दनेे 

एसटीपी नदलेला नाही) 

 

नवशे्लषण 

केिे ियही 

 

नवशे्लषण 

केिे ियही 

 

नवशे्लषण 

केिे ियही 

 

नवशे्लषण 

केिे ियही 

 

नवशे्लषण 

केिे ियही 

 

नवशे्लषण केिे 

ियही 

 

 

कोष्टक ५.४६ मधनू असे नदसनू येते की नेरुळ सेक्टर - २ येथील सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाच्या बीओडी आनर्  ननलंनबत घन पदाथांचे 

आउटलेट मलू्ये १० नमलीग्राम/ नल . व २० नमलीग्राम/ नल . च्या ननधाणररत मानकांपेक्षा जास्त होती. 

 

५.६.१.६. ठािे 

ठार् ेनवभागात १९ कायणरत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते ज्याची सामहुीक प्रक्रीया क्षमता ३५५.१ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आह.े 

या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाद्वारे प्रनक्रया केलेल्या घरगतुी सांडपाण्याच ेएकूर् प्रमार् २५७ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन एवढ ेआह.े ठार्े 

नवभागातील सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र ५.४७ मध्ये दशणनवले आहते. 

 

कोष्क ५.४७ ठािे णवभागातील एसटीपीच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या कें द्राची 

शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस.एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

टीएमसी एसटीपी कोपरी, ठार्े ५.६ ६.६ २२२ ८.१५ ३७.३३ १२.१३ 

टीएमसी एसटीपी मुंब्रा, ठार्े ६.७८ ६.९५ २८१ ८.८३ १४९ १६ 

टीएमसी एसटीपी वतणक नगर ६.२ ६.६ ३८० ८.६ १५९ २८.८ 

नवटावा ६.४ ६.९ ३८ ५.५ २०४ १६ 

एर्व्हरेस्ट वल्डण, कोलशेत ६.९ ७.५५ १०.५ ५ १३.५ १० 

लोढा ७.०५ ७.१५ ६.५ ५ ११.५ १०.५ 
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जेसल पाकण , भाईदंर (प)ू कोनवड १९ साथीच्या पररनस्थतीमळेु जेवीएस संकनलत केले गेले नाही 

सषृ्टी मीरा रोड (ई) कोनवड १९ साथीच्या पररनस्थतीमळेु जेवीएस संकनलत केले गेले नाही 

शांती नगर, मीरा रोड (ई), न. 

अयप्पा मंनदर 

… ७.१ … १८ … 

 

१२ 

शांती पाकण , संघवी, मीरा रोड 

(प)ू 

… ७.२ … ११० … ७२ 

कननकया, मीरा रोड (ई) … ७ … १४ … १२ 

स. क्र. २३३, घोडबंदर मीरा 

रोड हटकेश ते महामागण 

काशीगाव, मच्छपाडा, भाईदंर 

(प)ू 

 

 

… 

 

७.१ 

 

 

… 

 

१६ 

 

 

… 

 

११ 

गोल्डन नेस्ट रोड, भाईदंर (प)ू … ७ … 

 

५ … १२ 

गाडणन कोटण टॉवर जवळ भाईदंर 

(प.) 

… ६.७ … ४ … १३ 

नाझरेथ चचण जवळ भाईदंर (प.) कोनवड १९ साथीच्या पररनस्थतीमळेु जेवीएस संकनलत केले गेले नाही 

काशीगाव, भाईदंर (प)ू कोनवड १९ साथीच्या पररनस्थतीमळेु जेवीएस संकनलत केले गेले नाही 

म्हाडा कॉलनी कोनवड १९ साथीच्या पररनस्थतीमळेु जेवीएस संकनलत केले गेले नाही 

आरक्षर् क्र. १७०, कानगुो, 

मीरा रोड (प)ू 

कोनवड १९ साथीच्या पररनस्थतीमळेु जेवीएस संकनलत केले गेले नाही 

गाव: बोनलंज, स. क्र. ३९७ ए , 

नवनय यनुनक समोर, अग्रवाल 

मेडोज जवळ, गोकुळ 

टाऊननशप, नवरार (प.) 

 

 

… 

 

 

६.७ 

 

 

… 

 

 

४८ 

 

 

… 

 

 

२९ 

 

कोपरी, मुंब्रा, वतणक नगर, नवटावा, एर्व्हरेस्ट वल्डण, लोढा, गोल्डन नेस्ट रोड आनर् गाडणन कोटण जवळ बीओडी साठी १० नमलीग्राम/ 

नल . चे ननधाणररत मानकाचे ननरीक्षर् करण्यात आले. तथानप, वतणक नगर, शांती पाकण , संघवी, मीरा रोड आनर् बोनलंज, सर्व्ह ेक्रमांक 

३९७ ए, नवनय यनुनक समोर, अग्रवाल मेडोज जवळ, गोकुळ टाऊननशप, नवरार (प) येथ ेननलंनबत घन पदाथांचे आउटलेट मलू्य 

२० नमलीग्राम/ नल . च्या ननधाणररत मानकापेक्षा जास्त होत.े 

 

५.६.१.७. औिांगाबाद 

या नव भागात ७ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते, त्यापैकी ४ औरंगाबाद महानगरपानलकेने परुनवले आहते. नांदडे-वाघाळा शहर 

महानगरपानलकेने बोंदर, एनलचपरू आनर् सांगवी येथ ेसांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेपरुनवली आहते. या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची एकूर् 

प्रक्रीया क्षमता ३४३ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आह.े सन २०२०-२०२१ मध्ये या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये एकूर् १४८.० दशलक्ष 

नलटर प्रनतनदन घरगतुी सांडपार्ी प्राप्त झाले आनर् १४८.० दशलक्ष नलटर प्रनतनदन पाण्यावर या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाद्वारे प्रक्रीया 

केली गेली. औरंगाबाद नवभागातील सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी व नवशे्लर्र् कोष्टक ५.४८ मध्ये 

दशणनवलेले आह.े 

 

कोष्टक ५.४८ मधनू असे नदसनू येते की बीओडी ची आउटलेट मलू्ये तसेच ननलंनबत घन पदाथण सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये 

ननधाणररत मानकांमध्ये नाहीत. 
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कोष्क ५.४८. औिांगाबाद णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस. एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

कयंचिवयडी, औरंगयबयद … ७.८६ … ४८.८ … … 

पयडेगयव, औरंगयबयद … ७.९ … ५६.२६ … … 

सिीम अिी िेक, 

औरंगयबयद 

… ७.६ … ६०.७८ … … 

झल्टय, औरंगयबयद … ७.८ … २९.०७ … … 

बोंदर एसटीपी … ६.२ ते ८.५ … ४९.९ … ४४.२ 

एनिचपरू एसटीपी … ६.३ ते ८.६ … ४०.५ … ३६.९ 

सयंगवी एसटीपी … ६.२ ते ८.८ … ५२.६ … ४२.९ 

 

५.६.१.८. अमिावती 

या नव भागात ३ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते, त्यापैकी दोन अमरावती नजल््ात तर एक बलुडार्ा नजल््ात आह.े या सांडपार्ी 

प्रनक्रया कें द्ांची एकूर् प्रक्रीया क्षमता ८१.५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन असनू इतक्याच प्रमार्ात सांडपार्ी वर्ण २०२०-२१ मध्ये या 

सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाेमध्ये प्राप्त झाले आह.े प्राप्त झालेल्या सवण घरगतुी सांडपाण्यावर या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाेमध्ये प्रक्रीया 

करण्यात आली. अमरावती क्षेत्रामध्ये प्रदान केलेल्या सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् 

कोष्टक ५.४९ मध्ये दशणनवलेले आह.े 

 

कोष्क ५.४९ अमिावती णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस.एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

एसटीपी  -I लालखडी 

अमरावती 

८.४७ ७.७० १२५ १५ ७८ २४ 

एसटीपी  -II लालखडी 

अमरावती 

७.७६ ७.५६ १९० २० ९२ २६ 

शेगाव, नज. बलुडार्ा  … ८.१ … १८ … २० 

 

कोष्टक ५.४९ मधनू ह ेनद सनू येते की बीओडीसाठी आउटलेट मलू्ये तीनही सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये १० नमलीग्राम/ नल . च्या 

ननधाणररत मानकांपेक्षा अनधक होती. ननलंनबत घन पदाथांच ेआउटलेट मलू्य फक्त लालखाडी एसटीपी- लँड, अमरावती सांडपार्ी 

प्रनक्रया कें द् २ येथ े२० नमलीग्राम/ नल . च्या ननधाणररत मानकापेक्षा अनधक होती. 

 

५.६.१.९. कोल्हापूि 

या नव भागात ६ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् आहते, ज्याची सामनूहक प्रक्रीया क्षमता १७२.७ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आह.े या नव भागात 

एकूर् १९१.७ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन घरगतुी सांडपार्ी प्राप्त होत.े या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ामध्ये एकूर् घरगतुी सांडपार्ी नमळून 

१९१.७ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन होता, त्यापैकी सन २०२०-२०२१ मध्ये १६६.७ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन सांडपाण्यावर प्रक्रीया 

करण्यात आली. कोल्हापरू नव भागात परुवल्या गेलेल्या सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् 

कोष्टक क्र ५.५० मध्ये प्रस्ततु केले आह.े 
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कोष्क ५.५०. कोल्हापूि णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस. एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

कसयबय बयवडय … ७.४५ … ९.३२ … १६.३३ 

दधुयिी … ७.८ … ५.२ … १३.६१ 

इचिकरंजी … ७.६ … ६.०३ … १४.२१ 

धळुगयव … ७.२ … ४ … १३ 

नमरज … ७.५ … १८ … १६ 

१०० रू्ट रस्तय … ७.३ … ६.४ … १४ 

 

कोष्टका मधनू असे  नदसनू येते की नमरज वगळता सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये बीओडी साठी आउटलेट मलू्ये १० नमलीग्राम / 

नल . च्या ननधाणररत मानकांमध्ये होती. तथानप, सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांवर ननलंनबत घन पदाथांची आउटलेट मलू्ये अनकु्रम े२० 

नमलीग्राम / नल  च्या ननधाणररत मानकांमध्ये होती. 

 

५.६.१.१०. िायगड 

या नव भागात ९ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते ज्यांची एकनत्रत प्रक्रीया क्षमता ३३० दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आह.े या नव भागात 

एकूर् प्राप्त सांडपार्ी १८८.५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन होते. सन २०२०-२१ या वर्ाणत प्राप्त झालेले आनर् त्यावर प्रनक्रया केलेले 

घरगतुी सांडपाण्याचे प्रमार् समान होत े आनर् ते १४४.५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन होत.े रायगड नवभागातील परुवठा केलेल्या 

सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् तक्ता क्र. ५.५१ मध्ये दशणनवले आहते. 

 

कोष्क ५.५१. िायगड णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस.एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

नसडको एसटीपी, सेक्टर - 

१६, खारघर 

… ७.२४ … १६ … १८ 

नसडको एसटीपी, सेक्टर - 

१६, खारघर 

… ७.१८ … १० … २०.४ 

नसडको एसटीपी, सेक्टर - 

१२, कळंबोली 

… ७.४५ … ६.२५ … १६ 

नसडको एसटीपी, सेक्टर - 

३२, कामोठे 

… ७.०७ … ३१ … २८ 

पीएमसी एसटीपी, पनवेल … ७.२८ … ५.४ … १३ 

नसडको एसटीपी, सेक्टर- 

६, उलवे 

… ८ … ६ … १४ 

नसडको एसटीपी काळंुदरे … ७.४४ … २८ … २२ 

नसडको एसटीपी करंजाडे … ७.२ … ६ … १३ 

नसडको एसटीपी तळोजा 

टप्पा १ आनर् २ 

… ८ … ५.४ … १५ 
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कोष्टक ५.५१ मधनू असे नदसनू येते की सेक्टर -१६ खारघर, सेक्टर - ३२ कामोठे आनर् काळंुदरे येथे बीओडी आनर्  ननलंनबत 

घन पदाथांची आउटलेट मलू्ये १० नमलीग्राम/ नल . व २० नमलीग्राम/ नल . च्या ननधाणररत मानकांपेक्षा जास्त होती. 

 

५.६.१.११. कल्याि 

या नव भागात ११ सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् आहते, ज्याची सामनूहक प्रक्रीया क्षमता २४९ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन आह.े या सांडपार्ी 

प्रनक्रया कें द्ामध्ये प्राप्त झालेले एकूर् घरगतुी सांडपार्ी ४२९ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन होत,े त्यापैकी वर्ण २०२०-२०२१ मध्ये 

११५.५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदनवर प्रक्रीया करण्यात आली. कल्यार् नवभागातील सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ाच्या वानर्णक 

कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र. ५.५२ मध्ये दशणनवले आह.े 

 

कोष्क ५.५२. कल्याि णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस.एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

बव ेएसटीपी : मौजे - बव,े 

ता. कल्यार् 

… ७.२ … ९.५ … २१.७ 

आधारवाडी एसटीपी : ता. 

कल्यार् 

… ७.१ … ६.८ … १३.७ 

नचंचपाडा एसटीपी: मौजे- 

काटे माननवली 

… ७.२ … ६.७ … १६.३ 

डोंनबवली ठाकुली एसटीपी: 

मोटागाव, डोंनबवली 

 

कयर्ारत 

नटटवाळा (प)ू एसटीपी : 

मौजे- मांडा (प)ू, ता. 

कल्यार् 

 

… 

 

७.१ 

… ४ … १२.३ 

नटटवाळा (प.) एसटीपी : 

मौजे- मांडा (प)ू, ता. 

कल्यार्. 

 

… 

 

७.५ 

… ५.८ … १३ 

वडाळागाव ६.८ ७.४ ६० ६ ३० १४ 

नचकलोली ६.८ ७.१ ६४ २० २६ १२ 

बदलापरू ६.२ ६.७ १२ ४ १८ १२ 

उल्हासनगर वडोळगाव काही नाही 

नभवंडी ननजामपरू शहर 

महानगरपानलका, नभवंडी, 

ता.-नभवंडी, नज.-ठार्े 

 

७.३५ 

 

७.५५ 

 

१२५ 

 

१० 

 

१५३ 

 

२३ 

 

कोष्टक ५.५२ मधनू नदसनू येते की सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये, बीओडीची आउटलेट मलू्ये केवळ वडाळगाव येथील सांडपार्ी 

प्रनक्रया कें द्ांमध्ये १० नमलीग्राम/ नल . च्या ननधाणररत मानकापेक्षा जास्त होती.  वडाळगाव आनर् नभवंडी ननजामपरू शहर 

महानगरपानलका, नभवंडी, ता.-नभवंडी, नजल्हा-ठार् ेयेथ ेननलंनबत घन पदाथांचे आउटलेट मलू्ये १० नमलीग्राम/ नल . च्या ननधाणररत 

मानकापेक्षा जास्त होत.े 
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५.६.१.१२  मुांबई 

मुंबई नवभागात ८ कायणरत सांडपार्ी प्रनक्रया कें द् ेआहते. या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांची सामनूहक प्रक्रीया क्षमता २७५८.५ दशलक्ष 

नलटर प्रनतनदन आह.े या सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये एकूर् प्राप्त सांडपार्ी नमळून १८२५.५ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन होत ेत्यापैकी 

सन २०२०-२१ दरम्यान १८२३ दशलक्ष नलटर प्रनतनदन सांडपार्ी या प्रनक्रया कें द्ाद्वारे एकनत्रतपर्े प्रक्रीया केले गेले. मुंबई क्षेत्रामध्ये 

परुनवल्या गेलेल्या सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांच्या वानर्णक कामनगरीचे सरासरी आनर् नवशे्लर्र् कोष्टक क्र ५.५३ मध्ये दशणनवलेले 

आहते.   

 

कोष्क ५.४८. मुांबई णवभागातील साांडपािी प्रणक्रया कें द्राच्या वाणर्यक कामणगिीची सिासिी 

 

सांडपाणी प्रशिर्या 

कें द्राची शठकाणे 

मापदांड (णम लीग्रॅम प्रणत णल टि) 

पी. एच. बीओडी (सिासिी) एस.एस. (सिासिी) 

इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट इनलेट आउटलेट 

कुियबय ७.६ ७.०३ १२४ ८९.६ ८२ ६४ 

वरळी ७.२ ६.९८ ११८ ७१.५ ६५ ४१.६ 

वयंद्र े ७.७ ७.६ १९० ३५ ११० २४ 

वसोवय ७.३ ७.१ १७२ ४२ ९० ३८ 

भयंडुप … ७.३ … १५ … २२ 

घयटकोपर … ६.८ … ४० … ३० 

मयियड ६.९ ७ २५० ९० ३५ १८ 

चयरकोप ७.५ ७.३ ८० ७८ ११५ १६ 

 

कोष्टक ५.५३ वरून असे आढळले आह ेकी सवण सांडपार्ी प्रनक्रया कें द्ांमध्ये बीओडीसाठी आउटलेट मलू्ये १० नमलीग्राम/ नल च्या 

ननधाणररत मानकांपेक्षा जास्त होत ेतर ननलंनबत घन पदाथांच ेआउटलेट मलू्ये २० नमलीग्राम/ नल . ननधाणररत मानकापेक्षा कुलाबा, 

वरळी, वसोवा, घाटकोपर आनर् मालाड येथ ेजास्त होत.े 

 

५.७  महािाष्ट्रातील घनकचिा व्यवस्थापन 

पयाणवरर् व वन मंत्रालय, नवी नदल्ली यांनी नद. २५.०९.२००० रोजी प्रनसद्ध केलेल्या अनधसचूनेनसुार घनकचरा र्व्यवस्थापन ननयम, 

२०१६ मध्ये नगरपानलका घनकचरा (र्व्यवस्थापन व हाताळर्ी) ननयम, २००० अनस्तत्त्वात आला आह.े 

 

सन २०२० मध्ये राज्यातील घनकचरा नननमणती व नवल्हवेाट लावण्याची यादी पढुील भागात सादर केली आह.े  तक्ता ५.५४ मध्ये 

कचरा तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या राज्यातील स्थाननक संस्था व छावर्ी मंडळाची एकूर् संयया दशणनवली आह.े तक्ता 

५.५५ या स्थाननक संस्थामधनू ननमाणर् होर्ा-या घनकच-याचे प्रमार् दशणनवते, तर कोष्टक ५.५६ उत्पनन कच-यावरील प्रक्रीया (%) 

दशणनवतात. 

 

कोष्क ५.५४ स्थाणनक स्विाज्य सांस्थाांची एकूि सांख्या: - ३९६ आणि णजल्हा मांडळ – ०७ 

१. महयिगरपयनिकय २७ 

२ . ‘अ’ वगा िगरपररषद १८ 

३ . ‘ब’ वगा िगरपररषद ७१ 

४ . ‘क’ वगा िगर पररषद १४९ 

५ . िगर पंचयर्त १३१ 

६. नजल्हय मंडळ ०७ 
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कोष्क ५.५५ घनकचिा णनणमयती 

स्थाणनक सांस्था 
यूएलबीची सांख्या सांख्या (मेणरक टन / णदवस) टक्केवािी (%) 

महयिगरपयनिकय २७ १८७२०.९६ ८२.७२ 

अ वगा िगरपयनिकय १८ ९९२.८८ ४.३९ 

ब वगा िगरपयनिकय ७१ १२७५.६५ ५.६४ 

सी वगा िगरपयनिकय १४९ १०३४.७४ ४.५७ 

िगरपंचयर्ती १३१ ४८०.४७ २.१२ 

एकूि ३९६ २२५०४.७  

नजल्हय मंडळ ०७ १२८.०१ ०.५७ 

एकूि ४०३ २२६३२.७१ १०० 
 

कोष्क ५.५६. घनकचिा प्रक्रीया 

स्थाणनक सांस्था यूएलबीची सांख्या सांख्या (मेणरक टन / णदवस) टक्केवािी (%) 

महयिगरपयनिकय २७ १३३४९.४५ ८१.३४ 

अ वगा िगरपयनिकय १८ ५९३.३१५ ३.६२ 

ब वगा िगरपयनिकय ७१ ११२१.११ ६.८३ 

सी वगा िगरपयनिकय १४९ ८८८.१७५ ५.४१ 

िगरपंचयर्ती १३१ ३५४.५५३ २.१६ 

एकूि ३९६ १६३०६.६  

नजल्हय मंडळ ०७ १०४.८६ ०.६४ 

एकूि ४०३ १६४११.४६ १०० 

 

५.७.१ नगिपाणलका घनकचिा व्यवस्थापनाचे साांणख्यकीय तपणिलासह णवशे्लर्ि (णवभागणनहाय) 

सन २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्रातील सवण नवभागात तयार झालेल्या आनर् प्रक्रीया केलेल्या नगरपानलका घनकच-याच्या नवनवध 

प्रकारांच्या प्रमार्ांचा सनवस्तर अहवाल कोष्टक ५.५७ मध्ये दणे्यात आला आह.े 
 

कोष्क ५.५७ नगिपाणलका घनकच-याचे के्षिणनहाय साांणख्यकीय णवशे्लर्ि (णनणमयती व प्रक्रीया) 

अ. ि. णवभाग नगिपाणलका घनकच-

याची णनणमयती (एमटी) 

नगिपाणलका घनकच-

याची प्रक्रीया (एमटी) 

प्रक्रीया (%) 

१. मुंबई ६५३३ ४६३२ ७०.९० 

२. नवी मुंबई ७५७.०१ ७५५ ९९.७३ 

३. रायगड ५७४.९४ ५५६.१६ ९६.७३ 

४. ठार्े २१८१.६ ९९५.६ ४५.६४ 

५. कल्यार् १६३५ १००७.५ ६१.६२ 

६. परेु् ३६८८.३५ ३६१३.८३ ९७.९८ 

७. नानशक १९९४.३३ १७०५.२१ ८५.५० 

८. औरंगाबाद १७४८.६३ ११७०.६५३ ६६.९५ 

९. नागपरू १४०३.६६ ५५९.९२ ३९.८९ 

१०. अमरावती ८७५.३४ २८४.६६ ३२.५२ 

११. कोल्हापरू ७९३.२ ७२०.१८४ ९०.७९ 

१२. चंद्परू ४४७.६५ ४१०.७५ ९१.७६ 

एकूि २२६३२.७१ १६४११.४६ ७२.५१ 
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५.७.२  महानगिपाणलका घनकचिा णनणमयती आणि प्रक्रीयेचे ५ वर्ाांपासून कल णवशे्लर्ि 

सन २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८, २०१९ आनर् २०२० या वर्ाणतील सवण नवभागांतील महानगरपानलका घनकचरा नननमणती 

आनर् प्रक्रीयांच्या रेंडचे नवशे्लर्र् करण्यासाठी ४ वर्ांच्या कालावधीत महानगरपानलका घनकच-याच्या नननमणती आनर् प्रक्रीयांच्या 

रेंडचा अभ्यास आनर् तलुना करण्यासाठी केले गेले आह.े आकृती ५.११ आनर् ५.१२ सवण क्षेत्रांमध्ये महानगरपानलका घनकच-

याची सरासरी नननमणती आनर् प्रक्रीया ५ वर्ांच्या कालावधीत ग्रानफकररत्या दशणनवण्यात आले आह.े आकृती ५.११ मधनू ह ेनदसनू 

येते की महानगरपानलका घनकच-याची नननमणती राज्यातील सवण भागात ५ वर्ाणत वाढते कल दशणवते. औरंगाबाद, नानशक व ठार्े 

या नवभागांत सन २०१६ -१७ पासनूच्या महानगरपानलका घनकच-याच्या नननमणतीत सवाणनधक उल्लेखनीय वाढ नदसनू आली. 

तथानप ह ेलक्षात घ्याव ेलागेल की मुंबई आनर् कल्यार्मध्य े२०१६-१७ पासनू कचर्याची नननमणती कमी झाली आह,े कोल्हापरू, 

नवी-मुंबई आनर् परेु् येथ े२०१८ पासनू ननमाणर् होर्ार्या कचर्याच्या प्रमार्ात नकंनचत वाढ झाली आह,े तर नागपरूमध्ये २०१८ 

पासनू ननमाणर् होर्ार्या कचर्याच्या प्रमार्ात घट झाली आह.े अमरावती आनर् चंद्परूच्या उवणररत क्षेत्रांमध्ये २०१८ पासनू २०२० 

पयंत कचरा नननमणती नस्थर रानहली. 

 

 
 

आकृती ५.११ घनकचरा शनशमवतीच्र्या ५ र्र्ावतील कलाचे शर्शे्लर्ण 

 

५.७.३ महानगिपाणलका घनकचिा प्रक्रीयेचे ५ वर्ाांपासून कलाचे णवशे्लर्ि 

 

महाराष्ट्र राज्यात मागील ५ वर्ाणत महानगरपानलका घनकच-याच्या प्रक्रीयाच्या कल नवशे्लर्र्ावरून असे नदसनू आले आह ेकी, 

महानगरपानलका घनकच-याच्या प्रक्रीयेचे प्रमार् अत्यंत उच्च प्रमार्त वाढले आह ेआनर् बहुतेक क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमार्ात फरक 

आह.े २०२० च्या तलुनेत प्रनक्रया केलेल्या महानगरपानलका घनकच-याचे प्रमार् गेल्या वर्ीच्या म्हर्जेच २०१९ च्या तलुनेत 

मुंबई आनर् ठाण्यामध्ये नकंनचत कमी आह.े 

 

अमरावती, औरंगाबाद, चंद्परू, कोल्हापरू, नागपरू, नानशक, नवी-मुंबई, परेु् आनर् रायगड या भागांमध्ये महानगरपानलका घनकच-

याच्या प्रक्रीया करण् याच्या प्रमार्ात पाठोपाठच्या वर्ांमध्य े वाढत चालल्याचे नदसनू येते. प्रक्रीया केलेल्या महानगरपानलका 

घनकच-याच्या प्रमार्ातील सवाणत लक्षर्ीय वाढ कल्यार् येथ ेनदसनू येते. 

 

०

२०००

४०००

६०००

८०००

१००००
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१६-१७ १७-१८ २०१८ २०१९ २०२०
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आकृती ५.१२ महानगिपाणलका घनकचिा प्रक्रीयेचे ५ वर्ाांपासून कलाचे णवशे्लर्ि 

 

५.८  र्र्व २०२०-२१ मध्रे्य घातक घनकचरा शनशमवती 

कोष्टक ५.५८ र्र्व २०२० - २१ मध्रे्य एकूण घातक घनकच-र्यार्रील शनमीतीचा तपिील 

घातक कचिा यादी 

णजल्याचे 

नाव 

लँणडणफलेबल पुनवायपियोग्य जाळण्यायोग्य सदुपयोग प्रमाि एकूि 

अहमदनगर ४९८४.४६ ४१२९.९८ २३४५२.३५ १६२६६.४५ ४८८३३.२४ 

अकोला ८६२.१४ ४५७.७८ ४५५.८२ ३९१.५६ २१६७.३० 

अमरावती ३८८२.९२ १३४.५० १३०.०६ २८१.४० ४४२८.८७ 

औरंगाबाद ३९३१९.७३ १७१६५.८८ २९७९५.९१ ७५०७९.६० १६१३६१.१२ 

बीड ६२.४० १४२.२८ ८७३.९५ ३५.२० १११३.८३ 

भंडारा २०४०.३९ ९१.५७ ६०७२.९३ १९०.४८ ८३९५.३६ 

बलुढार्ा २०८०.७३ २१७.८० २३.३० २८०.८० २६०२.६३ 

चंद्परू ६५७.१० १६६७.७६ १८६३.९४ १८९३६७.५९ १९३५५६.३८ 

धळेु १५२१४.६२ ४९.३२ ४२६९.८८ ६२६.७२ २०१६०.५४ 

गडनचरोली ०.०० ०.०० २.०० ०.०० २.०० 

गोंनदया ०.०० २००.०० ४०३.०५ १२.०० ६१५.०५ 

नहगंोली ०.०० ७८.३८ १.५० ०.०० ७९.८८ 

जळगाव ४०६३.२३ १९३२.७० ३५२४.४२ ६८५७३.७५ ७८०९४.१० 

जालना १८५५६.३२ ७९०५.१६ १९४.७० १७.२० २६६७३.३८ 

कोल्हापरू ३४१२१.७८ १५२९६.३६ ४७७०.१६ १५९९.२७ ५५७८७.५७ 

लातरू ६६१.१८ ८९६.१३ १३.३६ ५.८४ १५७६.५१ 

मुंबई २३११९.६३ 

 

१४२४२.७४ 

 

१११७६४.९५ 

 

९८६४.०८ 

 

१५८९९१.३९ 

 मुंबई 

उपनगर 

नागपरू १७४७०.२७ ६१४४.५२ ३६५७४.०२ ८५५०.१२ ६८७३८.९२ 

नांदडे १२४.३४ १०.११ १३३.४४ ११०.४० ३७८.२८ 

नंदरुबार १७०.४२ १६२.०४ ३५३.४० ९.६० ६९५.४६ 

नानशक १४५७४.४० ९४३४.२५ २८४५५.०२ ५५८९७.९६ १०८३६१.६३ 

उस्मानाबाद २४७.७१ ११३०.८० ३२.२६ ८.७० १४१९.४६ 

पालघर ८३१३२.३६ १६३८७.४९ ६५५८०.६४ ४२९३३३.४९ ५९४४३३.९८ 

परभर्ी ०.०० २४.०८ ४.७० ०.०० २८.७७ 

०
१०००
२०००
३०००
४०००
५०००
६०००
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परेु् ९६११८.२७ ६३४१६.९० ७७२४२.१७ १५७७३०.३१ ३९४५०७.६५ 

रायगड १९५०४६.७० ६६८७३.४१ ३५१२५०.६० ६९७६२.७८ ६८२९३३.४९ 

रत्नानगरी २४५५९.७७ ४८२७.९९ १४४६०.३२ ६६५२९.०९ ११०३७७.१८ 

सांगली ४४८७.९७ १९३०६.६८ ५९९७.७२ १३७२.२६ ३११६४.६४ 

सातारा ४९१४.४५ ४८८८.७२ ५९१२.०४ ३९११.६१ १९६२६.८३ 

नसंधदुगुण १.५८ ३.८० २२.५६ १२.०० ३९.९५ 

सोलापरू ४७०५.३५ १४०८.८४ ७५७४.७३ ४७१.६२ १४१६०.५४ 

ठार्े १२७४०८.२४ २७७०७.२० १४४९५१.२६ ९५२०६.६३ ३९५२७३.३४ 

वधाण १९१५.२२ १४.८० २६४७.६४ ९८.४० ४६७६.०६ 

वानशम ६८.४० ०.९६ १०.५० ०.०० ७९.८६ 

यवतमाळ २५८०.०३ ६६१६.२७ ५४७.०२ १३.०० ९७५६.३१ 

 ७२७१५४.०८ २९२९७०.१७ ९२९३६६.३२ १२५१६१४.९० ३२०१०९१.४७ 

 

५.८.१. सामानर्य धोकादार्यक कचरा प्रिीर्या, साठर्ण आशण शर्ल्हेर्ाट सुशर्धेची शस्थती 

महाराष्ट्र राज्यात ४ सामानय घातक कचरा प्रक्रीया, साठवर् आनर् नवल्हवेाट सनुवधा उपलब्लध आनर् यशस्वीररत्या कायणरत आहते. 

मुंबई कचरा र्व्यवस्थापन (एमडब्लल्यएूम), तळोजा आनर् रानस ठार्े कचरा र्व्यवस्थापन संघटना (टीटीसीडब्लल्यएूमए), महापे या दोन 

सनुवधा नवी मुंबई नवभागांतगणतए महाराष्ट्र एननर्व्हरो पॉवर नलनमटेड (एमईपीएल), रांजर्गाव ही परेु् नवभागांतगणत आह े आनर् 

महाराष्ट्र एननर्व्हरो प्रोटेक्शन नल. (एमईपीएल), बटुीबोरी औद्योनगक क्षेत्र नागपरू नवभागांतगणत आह.े सध्या ७५५९ उद्योग या ४ 

सनुवधांचे सदस्य आहते आनर् त्यांचा धोकादायक कचरा नवल्हवेाट लावत आहते.  

 

कोष्क ५.५९. सीएचडब्लल्यूटीएसडीएफच्या वैयणक्तक क्षमतेचा सािाांि 

सुणवधेचे नाव मे. मुांबई कचिा व्यवस्थापन 

णलणमटेड, 

प्लॉट क्रमाांक पी -३२, 

एमआयडीसी, तळोजा 

मे. रान्स ठािे कचिा 

व्यवस्थापन सांघ, 

पी -१२८, णिल-महापे 

िोड, एल अँड टी 

इन्फोटेक णल. च्या पुढे. 

मे. महािाष्ट्र एणन्व्हिो 

पॉवि णल., िाांजनगाव 

 

मे. णवदभय एणन्व्हिो 

प्रोटेक्िन णल., 

(मेससय एसपीव्ही 

िक्तीकुमाि एम. सांचेती 

णल., बुटीबोिी) 

 

 

 

सनुवधेची क्षमतय 

एसएिएर् - १,२०,००० 

मेनट्रक टि / वषा 

एसएिएर् - २१,६०० 

मेनट्रक टि / वषा 

एसएिएर् – ६०,०००  

मेनट्रक टि / वषा 

एसएिएर् – ६०,००० 

मेनट्रक टि / वषा 

१. आर्एिसी – १.५ 

टीपीएच. 

आर्एिसी - सनुवधय ियही  

 

आर्एिसी – ३.० 

टीपीएच 

 

 

आर्एिसी – ३.०  

टीपीएच 

२. आर्एिसी- १.५ टीपीएच (अतिुिीर् घयतक कचरय 

तळोजयिय पयठनविय) 

 

कोष्क ५.६०. सन २०१९-२० मध्ये णवल्हेवाट लावलेल्या जागाांवि घातक कच-याचा सािाांि. 

खुली जागा 
एसएलएफ  

(एमटी / ए) 

आयएनसी * 

(एमटी / ए) 

एकूि  

(एमटी / ए) 

एमडब्लल्र्एूमएि, तळोजय १८६७७८ ३१९७९ २१८७५७ 

टीटीसीडब्लल्र्एूमए, महयपे १०८२९.०६ … १०८२९.०६ 

एमईपीएि, रयंजणगयव, पणेु ७११३१.३२ १९१९४.९ ९०३२५.३२ 

व्हीईपीएि, बटुीबोरी, ियगपरू १६४९० २८३६.२८ १९३२६.२८ 

एकूि २८५२२८.३८ ५४०१०.१८ ३३९२३८ 

 

घातक कचरा तयार करर्ारे ७,५५९ उद्योग आहते. घातक कच-याच्या प्रक्रीयेसाठी एसएलएफ, आयएनसी आनर् ऑनसाइट 

हायड्रोक्लेर्व्ह सारयया नवनवध पद्धती वापरल्या जातात. २८५२२८.३८ मेनरक टन / वर्ण घातक कच-यावर एसएलएफ पद्धतीन,े 
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५४०१०.१८ मेनरक टन / वर्ण भनस्म करर् पद्धतीन ेप्रक्रीया केली जाते तर ३३९२३८ मेनरक टन घातक कच-याचा पनुवाणपर केला 

जातो. 

महाराष्ट्र राज्यात १३८४९२५.६ मेनरक टन एकूर् अनधकृत क्षमता असलेल्या घातक आनर् इतर कचर्याच्या पनुवाणपरासाठी / 

उपयोगासाठी अनधकृत सनुवधांची एकूर् संयया ४३९ एवढी आह.े सन २०२०-२१ मध्ये, महाराष्ट्र राज्यात ४९४९१४.१३ मेनरक 

टन कचर्याचा पनुवाणपर करण्यात आला. 

 

कोष्क ५.६१. णजल्हाणनहाय अद्यावत माहीती 

अणधकृतता - ३१ माचय २०२० पयांत णजल्हाणनहाय अद्यावत 

अनु. क्र. णजल्हा युणनट्सची सांख्या 

१ अहमदनगर १३७ 

२ अकोला २८ 

३ अमरावती ४९ 

४ औरंगाबाद ३४३ 

५ बीड १३ 

६ भंडारा २५ 

७ बलुढार्ा १५ 

८ चंद्परू ८० 

९ धळेु ३५ 

१० गडनचरोली २ 

११ गोंनदया ४ 

१२ नहगंोली ५ 

१३ जळगाव ९९ 

१४ जालना २६ 

१५ कोल्हापरू २५६ 

१६ लातरू १९ 

१७ मुंबई  

मुंबई उपनगर 

४५६ 

१८ 

१९ नागपरू २९८ 

२० नांदडे १७ 

२१ नंदरुबार १४ 

२२ नानशक ३९८ 

२३ उस्मानाबाद १६ 

२४ पालघर ७२३ 

२५ परभर्ी ६ 

२६ परेु् १३३६ 

२७ रायगड ६७५ 

२८ रत्नानगरी १०६ 

२९ सांगली ८८ 

३० सातारा १७१ 

३१ नसंधदुगुण २ 

३२ सोलापरू १६१ 
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३३ ठार्े १५९८ 

३४ वधाण २७ 

३५ वानशम १ 

३६ यवतमाळ २८ 

एकुि ७५५९ 

 

५.८.२. शर्ल्हेर्ाट लार्लेल्र्या साइटर्र घातक कच-र्याचे रेंड शर्शे्लर्ण पाच र्र्ाांच्र्या र्र आहे 

 

सन २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आनर् २०२०-२१ या वर्ाणत राज्यातील सवण नवल्हवेाट 

लावण्यात आलेल्या घातक कच-याच्या कलमाचे नवशे्लर्र् केले गेले आह.े आकृती ५.१५. नवल्हवेाट लावर्ा-या साइटवर पाच 

वर्ांच्या कालावधीत प्राप्त झालेला सरासरी घातक कचरा हा ग्रानफकररत्या दशणनवतो. 

 

 
आकृती ५.१३ शर्ल्हेर्ाट लार्लेल्र्या साइटर्र प्राप्त झालेल्या घातक कच-र्याचे पाच र्र्ाांचे रेंड शर्शे्लर्ण  

 

आकृती ५.१३ मधनू असे नद सनू येते की, एमडब्लल्यएूमएल, तळोजा येथ ेघातक कच-याचे प्रमार् २०१७-१८ नंतर अनुक्रमे २०१८-

१९, २०१९-२० आनर् २०१६-१७ या वर्ाणत सवाणत कमी झाले. २०२०-२१ या वर्ाणत या साइटवर घातक कच-याचे प्रमार् 

सवाणनधक होते. टीटीसीडब्लल्यएूमएमध्ये २०१६-१७ आनर् २०१७-१८ या वर्ांमध्ये प्राप्त झालेल्या घातक कच-याचे प्रमार् २०१८-

१९ आनर् २०१९-२० या वर्ाणत नकंनचत वाढीसह जवळजवळ समान होत.े २०२०-२१ मध्ये घातक कच-र्यची प्रयप्ती पनुहा कमी 

झाली आनर् या वर्ाणत ती सवाणत कमी होती. 

 

एमईपीएल, रांजर्गाव (परेु्) येथ ेप्राप्त झालेल्या घातक कचर्याचे प्रमार् २०१६-१७ ते २०१९-२०२० मध्ये वाढल ेआह.े तथानप, 

२०२०-२०२१ या वर्ाणत ते ९०३२५.३२ मेनरक टन इतके कमी झाले. एमईपीएल, बटुीबोरी (नागपरू) येथ ेप्राप्त झालेल्या घातक 

कचर्याची संयया या ५ वर्ांच्या तलुनेने नस्थर आह ेआनर् २०१८-१९ या वर्ाणत थोडीशी वाढ झाली नदसनू येते. 

 

५.९. जैव-वैद्कीय कचिा 

५.९.१.  २०१६ च्या जैव-वैद्कीय कचिा व्यवस्थापन णनयमाची अांमलबजाविी 

➢ २८ मयचा २०१६  रोजी वि, पर्यावरण व जिवयर् ूपरर वताि मंत्यिर्यिे  २०१६ च्र्य  जैव-वैद्यकीर् कचरय व्र्वस्र्यपि 

निर्म अनधसनूचत केिे आह.े 

➢ िवीि जैव-वैद्यकीर् कचरय व्र्वस्र्यपि निर्म २०१६ िसुयर सवा रुग्णयिरे्, िनसांग होम, दवयखयि,े दवयखयि,े पिवैुद्यकीर् 

संस्र्य, प्रयणी घरे, पॅर्ॉिॉनजकि प्रर्ोगियळय, रक्तपेढी, नक्िनिकि आस्र्यपिे, संिोधि नकंवय िैक्षनणक संस्र्य, आरोग्र् 

निनबरे, वैद्यकीर् नकंवय िस्त्रनिर्य निनबरे, िसीकरण र्य निर्मयंच्र्य कयर्ाक्षेत्यत निनबरे, रक्तदयि निनबरे, ियळयंमध्रे् 

प्रर्मोपचयर कक्ष, न्र्यर्वैद्यक प्रर्ोगियळय आनण संिोधि प्रर्ोगियळयंचय समयवेि आह.े 

०

५००००

१०००००

१५००००

२०००००

२५००००

एमडब्लल्यूएमएल, 
तळोजा नवी मुांबई

टीटीसीडब्लल्यूएमए,
महापे नवी मुांबई

एमईपीएल, राांजणगाव, 
पुणे

्हीईपीएल, बुटीबोरी, 
नागपूर

घा
तक

 क
चर

ा  
प्रा
प्त
 झ

ाल
(मे
दि
क

टि
/ 
वर्

ि)

घातक कचरा प्राप्त झाला

१६-१७
१७-१८
१८-१९
१९-२०
२०-२१
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➢ सवा नबगर खयट आरोग्र् सेवय संस्र्यंिी म. प्र.नि . मंडळयकडूि एक वेळ जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रमयणपत् प्रयप्त करणे अनिवयर्ा 

आह.े 

➢ ‘ईझ ऑर् डूइगं नबनझिेस ’र्य ियसकीर् अनभर्यियंतगात आनण पयरदिाक कयरभयरयची खयत्ी करण्र्यसयठी घेतिेल्र्य 

प्रर्त्ियंमळेु र्य कयर्यािर्यिे ऑिियइि संमती व जैव-वैद्यकीर् कचरय अनधकृततेसयठी एक नि र्मयविी नवकनसत केिय 

आह.े अस्र्यर्ी प्रमयणीकरण नद िेल्र्य वेळेत प्रदयि करणे ह ेआवश्र्क कयगदपते् आनण िलु्कयसह ऑिियइि अजा सयदर 

करणे र्यवर अविंबिू आह.े 

➢ म. प्र.नि . मंडळयिे  रयज्र्यमध्रे् २०१६ च्र्य जैव-वैद्यकीर् कचरय व्र्वस्र्यपि निर्मयची अंमिबजयवणी केिी आह.े सध्र्य 

महयरयष्ट्र रयज्र्यत ३० सयमयनर् क कचरय प्रिीर्य  आनण नवल्हवेयट ियवण्र्यच्र्य सनुवधय कयर्ारत आहते. 

 

५.९.२. जैव-वैद्कीय कचिा प्रक्रीया सुणवधाांची णस्थतीीः 

(१) एकूण आरोग्र् सेवय सनुवधय / व्र्वसयर्: ६४,२६६ 

(२) बेडची एकूण संख्र्य: २,९७,५६५  

(३) अनधकृततेची नस्र्ती 

(i)  अनध कृत परवयिगीसयठी अजा केिेल्र्य व्र्यवसयर्ीकयंची एकूण संख्र्य : ८१८४ 

(ii) अनध कृत परवयिय नम ळयिेल्र्य व्र्यवसयर्ीकयंची एकूण संख्र्य: ८१४३ 

(iii) अनध कृत परवयिय नम ळयण्र्यच्र्य नवचयरयधीि असिेल्र्य व्र्यवसयर्ीकयंचे एकूण अजाः २७२ 

(iv) एकूण अजा ियकयरिे: ४२९ 

(v) अनधकृत परवयण्र्यसयठी अजा ि करतय व्र्वसयर् चयि ूअसिेिे एकूण व्र्यवसयर्ीकय : ७५ 

(४) जवै-वैद्यकीर् कचरय निनमाती 

(i) अंर्रुणर्कु्त रुग्णयिर्यंद्वयरे तर्यर केिेिय जैव-वैद्यकीर् कचरय: ६१,७४५ नकिो / नदवस 

(ii) नबगर खयट रुग्णयिर्यंद्वयरे तर्यर केिेिय जैव-वैद्यकीर् कचरय: १८,९६५ नकिो / नदवस 

(iii) इतर कोणतेही: २००  

(५) जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य आनण नवल्हवेयट ियवणे 

(अ) बंदी करूि जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य आनण आरोग्र् सेवय सनुवधय द्वयरे नवल्हवेयट ियवणे 

(i) बंनदवयि प्रिीर्य आनण नवल्हवेयट सनुवधय असिेल्र्य आरोग्र् सेवय सनुवधयंची संख्र्य: २४० 

(ii) बंनदवयि सनुवधयंद्वयरे प्रिीर्य केिेिय आनण नवल्हवेयट ियविेिे एकूण जैव-वैद्यकीर् कचरय: ४९४ नकिो / नदवस 

(बी) सयमयईक जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य सनुवधयंद्वयरे जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य आनण नवल्हवेयट ियवणे 

(i) कयर्ारत असिेल्र्य  सयमयईक जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य सनुवधयंची संख्र्य: ३० 

(ii) बयंधकयम चयि ूअसिेल्र्य जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य  सनुवधयंची संख्र्य: १ 

(iii) सयमयईक जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य  सनुवधयंद्वयरे एकूण जैव-वैद्यकीर् कचरय प्रिीर्य : ८१६१८नकिो / नदवस 

(iv) अनधकृत पिुवयापरद्वयरे नवल्हवेयट ियविय जयणयरय एकूण जैव-वैद्यकीर् कचरयः ११७८३ नकिो / नदवस. 

 

५.१०.  इलेक्रॉणनक कचिा 

इिेक्ट्रॉनिक कचरय नकंवय ई-कच-र्यमध्रे् टयकूि नदिेल्र्य नवद्यतु नकंवय इिेक्ट्रॉनिक उपकरणयंचय समयवेि होतो. वयपरिेिे 

इिेक्ट्रॉनिक्स जे पिुवयापर, पिुनवािर्, तयरण, पिुवयापरयसयठी नकंवय नवल्हवेयट ियवण्र्यसयरखे ठरिेिे आहते त्र्यंचयही समयवेि ई-

कच-र्यमध्रे् होतेय. नवकसििीि दिेयंमध्रे् ई-कच-र्यची अिौपचयररक प्रनिर्य केल्र्यस मयिवी आरोग्र्यवर होणयरे दषु्पररणयम आनण 

पर्यावरणीर् प्रदषूण होऊ िकते. इिेक्ट्रॉनिक स्िॅप घटक जसे की सीपीर्मूध्रे् निसे, कॅडनमर्म, बेरेनिर्म नकंवय ब्रोनमिेटेड ज्वयिय 

प्रनत रोधक हर्यसयरखे संभयव्र् हयनिकयरक घटक असतयत. ई-कच-र्यच्र्य पिुवयापर आनण नवल्हवेयटीमळेु नवकनसत दिेयंतीि कयमगयर 

आनण समयजयच्र्य आरोग्र्यस महत्त्वपणूा धोकय संभव ूिकतो आनण पिुवयापर करतयिय असरुनक्षततय टयळण्र्यसयठी आनण िँडनर्ल्स 

व भनस्म करण रं्त्णेच्र्य रयखेमधिू होणय-र्य  जड धयत ूसयरख्र्य सयनहत्र्यची गळती टयळण्र्यसयठी मोठी कयळजी घेतिी पयनहजे. 

५.१०.१ ई-कचिा (व्यवस्थापन व हाताळिी) णनयम, २०१६ ची अांमलबजाविी 
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➢ २३ मयचा २०१६ रोजी ई-कचरय (व्र्वस्र्यपि) निर्म, अनधसनूचत झयिय आनण १ ऑक्टोबर २०१६ पयसिू अंमियत 

आणिय गेिय. 

➢ िव्र्यिे सधुयररत निर्मयंची उपर्कु्ततय उत्पयदक, नविेते, पिुनव ातरणकते रं्त् आनण उत्पयदक जबयबदयरी संस्र्य (पीआरओ) 

र्यपर्ांत नव स्तयरर त केिी गेिी आह.े 

➢ वैर्नक्त करर त्र्य नकंवय संघटिेिे संकिि कें द्र स्र्यनपत करण्र्यची जबयबदयरी उत्पयदकयंची आह.े 

➢ एकयनधक एस.पी.सी.मधिू उत्पयदकयंिय अनधकृततय नमळनवणे आतय प्रचनि त ियही. कें द्रीर् प्रदषूण नि रं्त्ण मंडळयकडुि 

उत्पयदकयंसयठी एक नव स्तयरर त उत्पयदक जबयबदयरी (ईपीआर) अनधकृततयंची पध् दत सयदर केिी गेिी आह.े 

➢ ईपीआरअंतगात संकिियसयठी ध्रे्र् आधयररत दृष्टीकोि अंमियत आणिय गेिय आह.े 

➢ अनधकृततय व िोंदणीऐवजी केवळ अनधकृततय दऊेि परवयिग्र्यंचे सरिीकरण 

➢ ई-कच-र्यचे संकिि करूि अनधकृत सयइटवर पिुवयापर करण्र्यसयठी िेण्र्यच्र्य सोर्ीची जबयबदयरी उत्पयदकयंवर निनित 

केिी आह े

➢ नव िेते आनण पिुनव ातरणकत्र्यावर जबयबदयरी निनित केिी आहे 

➢ ई-कचरय नव घटि आनण पिुवयापर करण्र्यच्र्य सनुवधयंसयठी औद्योनगक जयगय ठरविू दणेे ही रयज्र् उद्योग नव भयगयची 

जबयबदयरी आह.े 

➢ नव घटि आनण पिुवयापरयसयठी कयमगयरयंची ओळख व िोंदणी ही कयमगयर नव भयगयची जबयबदयरी आह.े वयनषाक तपयसणी  

आनण कयमगयरयंची सरुनक्ष ततय आनण आरोग्र् र्यची कयळजी घेणे ही दखेीि नवभयगयची जबयबदयरी आहे 

➢ र्य निर्मयंच्र्य प्रभयवी अंमिबजयवणीसयठी आनण  वि, पर्यावरण व जिवयर् ूपरर वताि मंत्यिर्यमध्रे् वयनषाक अहवयि 

सयदर करण्र्यसयठी रयज्र् सरकयर एकयनत्मक र्ोजिय तर्यर करेि. 

➢ ई-कच-र्यच्र्य वयहतकुीसयठी तपनि िसचूी  प्रणयिीची संकल्पिय सयदर करण्र्यत आिी आह.े 

➢ दयनर्त्वयसयठीच्र्य तरतदुींची संकल्पिय सयदर करण्र्यत आिी आह े

➢ महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयिे श्री. आर. के. गगा र्यंच्र्य अध्र्क्षतेखयिी ई-कच-र्यचे नव घटि/पिुवयापर/पिुनव ातरण 

करण्र्यसयठी अनधकृततेच्र्य अिुदयि / ितूिीकरणयसयठी नमळयिेल्र्य अजयांची तपयसणी करण्र्यसयठी तयंनत्क सनमती गठीत 

केिी आह.े 

➢ म.प्र. नन. मंडळाने म.े आयआरजी नसनस्टम्स साऊथ आनशया प. नल. माफण त महाराष्ट्र राज्यासाठी ई-कचरा यादी तयार 

केली आह.े 

 

ई-कचरय (व्र्वस्र्यपि व हयतयळणी) निर्म, २०१६ अंतगात नव घटिकते/पिुवयापरकते/ संघटिकते / नि मयाते हर्यंिी जयरी केिेल्र्य 

अनधकृततयंचय तपिीि तक्तय ५.६२ मध्र्े नद िय आह.े 

 

कोष्क ५.६२. महािाष्ट्र िाज्यातील ई-कचिा णनणमयती आणि  पुनवायपिाची णस्थती 

ई-कचिा णनिाकिि आणि पुनवायपि क्षमतेची सद् णस्थती 

ई-कचरय निरयकरणकत े ९७ 

८९३३५ एमटीए ई-कचरय पिुवयापरकते १४ 

एकूि १११ 

 

५.११ महािाष्ट्र िाज्यातील प्लाणस्टक कचिा व्यवस्थापन 

२०२०-२१ आनर्ाक वषयासयठी ियगरी स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यंिी सयदर केिेल्र्य वयनषाक अहवयियतिू नमळयिेल्र्य मयनहतीिसुयर 

प्ियनस्टक कचरय निनमाती ३,११,२५४ टीपीए आह,े संकनित  २,५१,५५६ टीपीए आनण नवल्हवेयट १,९९,७०३ टीपीए आह.े 

र्यपैकी, खयिीि मखु्र् वयपर पद्धती आहते:  
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➢ ररफ्र्जू डेररव््ड फ्र्एुि सयठी वयपरिेिय प्ियनस्टक कचरय (आरडीएर्)   = १२४,७२५ टि 

➢ सह-प्रनिर्ेसयठी प्िॅनस्टक कचरय पयठनविय     = २५,४०० टि 

➢ ग्रेन्र्िु तर्यर करण्र्यसयठी वयपरिय जयणयरय प्ियनस्टक कचरय   = २९,४८५ टि 

➢ पयर्रोनिनसससयठी वयपरिेिय प्ियनस्टक कचरय     = ४,९१८ टि 

➢ रस्ते बयंधणीसयठी वयपरिेिय प्ियनस्टक कचरय     = १३,५१३ टि 

➢ िँडनर्निंग सनुवधेवर पयठनविेिय प्िॅनस्टक कचरय     = २३,२३७ टि   

 

पयाणवरर् आनर् वन मंत्रालयाने नवी नदल्ली र्यंिी ४.२.२०११ रोजी प्रकानशत केलेल्या अनधसचूनेनसुार प्लानस्टक कचरा 

(र्व्यवस्थापन आनर् हाताळर्ी) ननयम, २०११ लाग ू झाला; १८.३.२०१६ रोजी प्लानस्टक कचरा र्व्यवस्थापन ननयम, २०१६ 

अनधसनूचत करण्यात आिय आह,े ज्यामध्र्े २७.०३.२०१८ रोजी सधुारर्ा करण्यात आली आह.े 

 

प्लॅनस्टक कचरा र्व्यवस्थापन ननयम, २०१६ च्या ननयम १६ मध्ये प्रत्येक राज्यात प्लानस्टक कचरा र्व्यवस्थापन ननयम, २०१६ च्या 

प्रभावी अंमलबजावर्ीसाठी राज्यस्तरीय सल्लागार सनमती स्थापन करर् ेआवश्यक आह.े  त्यानसुार महाराष्ट्र शासनाने ररझोल्यशून 

प्लानस्टक २०१३/ (२८४/ २०१३) नदनांक ४ जानेवारी २०१७ द्वारे प्रधान सनचव, नगर नवकास नवभाग-२ महयराष्ट्र ियसि यांच्या 

अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सल्लागार सनमती स्थापन केली आह.े 

 

प्लॅनस्टक कचरा र्व्यवस्थापन ननयम, २०१६ आनर् त्यात सधुारर्ा अंतगणत, वानर्णक प्लानस्टक कचरा पनुवाणपर करर्ारे ३,६५,२३६ 

टन क्षमतेचे १११ नग आनर् ७ नग कंपोस्टेबल सामग्री उत्पादकांची ३१ माचण २०२१ पयंत महाराष्ट्र प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळाकडे 

नोंदर्ी करण्यात आली आह.े आनथणक वर्ण २०२०-२१ मध्ये १११ रीसायकलसणपैकी ४५ नोंदर्ीकृत आहते. नोंदर्ीकृत प्लानस्टक 

वेस्ट ररसायकलर आनर् कंपोस्टेबल मटेररयल उत्पादकांची यादी म.प्र.नि. मंडळयच्र्य संकेतस्र्ळयवर ननयनमतपर्े प्रकानशत आनर् 

अदर्र्यवत केली जाते. 

 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्लानस्टक आनर् थमाणकोल उत्पादने (उत्पादन, वापर, नवक्री, वाहतकू, हाताळर्ी आनर् साठवर्) 

अनधसचूना, २०१८ िय प्रकानशत केली आह.े ही अनधसचूना संपरू्ण महाराष्ट्रासाठी लाग ूआह.े या अनधसचूनेच्या तरतदुीनुसार दोन 

सनमत्या स्थापन केल्या आहते १) प्रधान सनचव, पयाणवरर् नवभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्लानस्टक आनर् थमाणकोल 

अनधसचूनेच्या बाबतीत शासनाला तांनत्रक मागणदशणनासाठी तज्ञ सनमती आनर् २) माननीय मंत्री (पयाणवरर्) यांच्या अध्यक्षतेखाली   

सशक्त सनमती आवश्यक सधुारर्ा ठरवर् ेआनर् उक्त अनधसचूनेच्या अंमलबजावर्ीचा आढावा घेर्.े आतापयंत तज्ज्ञ सनमती 

आनर् अनधकार प्राप्त सनमतीच्या अनेक बैठका झाल्या असनू त्यानंतर अनधसचूनेमध्ये आवश्यक सधुारर्ा करण्यात आल्या आहते. 

महाराष्ट्र प्लानस्टक आनर् थमाणकोल उत्पादन े(उत्पादन, वापर, नवक्री, वाहतकू, हाताळर्ी आनर् साठवर्) अनधसचूना, २०१८ ची 

प्रभावी अंमलबजावर्ी केल्यामळेु राज्यातील शहरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्लानस्टक कचरा नननमणतीमध्ये समुारे १८% घट 

झाली आह,े आनथणक वर्ण २०१७-१८ मध्ये ५.०१ लाख टन वरून २०१८-१९ मध्ये ४.०९ लाख टन झयिे आह.े 

तानमळनाडू, मध्य प्रदशे, केरळ, नबहार इत्यादी राज्य प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळाच्या अनधकार् यांनी एमपीसीबीशी प्लानस्टक बंदी आनर् 

महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावर्ी याबाबत चचाण केली आह.े यापैकी काही राज्यांनी महाराष्ट्राच्या प्लानस्टक आनर् थमोकोल 

अनधसचूने, २०१८ च्या समान ओळीवर प्लानस्टक बंदीसाठी त्यांच्या स्वतिःच्या अनधसचूना जारी केल्या आहते. 

 

महाराष्ट्र प्लॅनस्टक आनर् थमोकोल उत्पादन े(उत्पादन, वापर, नवक्री, वाहतकू, हाताळर्ी आनर् साठवर्) अनधसचूना, २०१८ चे 

पररर्ाम म्हर्नू “नवस्ताररत उत्पादकाची जबाबदारी (ईपीआर)” संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावर्ी नदसनू येते. अग्रगण्य ब्रँड 

मालक आनर् प्लानस्टक उत्पादकांकडून ग्राहकोत्तर प्लानस्टक कचरा र्व्यवस्थापनासाठी समुारे ४५० ईपीआर कृती योजना ईपीआर 

अंतगणत प्राप्त झाल्या आहते. 

 



            
 

79 

 

मंडळाने ईपीआर साठी ननकर्/मापदडंांची यादी करण्यासाठी आनर् सबनमट केलेल्या ईपीआर योजनांची छाननी करण्यासाठी 

ईपीआर छाननी सनमती दखेील स्थापन केली आह.े पयाणवरर् नवभागाच्या ननदशेानसुार पढुील ननर्णयासाठी ईपीआर आराखडे 

पयाणवरर् नवभागाकडे सादर करण्यात आले आहते. 

 

प्लॅनस्टक उद्योग/ब्रँड मालक प्रोड्यसुर ररस्पॉननसनबनलटी ऑगणनायझेशन (पीआरओ) माफण त ईपीआर योजना राबवत आहते नकंवा 

त्याची अंमलबजावर्ी करत आहते. उनिष्ट साध्य करण्यासाठी, प्लानस्टक उत्पादकांनी प्रोड्यसुर ररस्पॉननसनबनलटी ऑगणनायझेशन 

(पीआरओ) सोबत करार केले आहते. जस ेकी जेम ररसायक्लर, आयपीसीए, शक्ती प्लानस्टक, नेप्रा एनर्व्हायनणमेंटल सोल्यशुनस प्रा. 

नल., संपरू्ण अथण एनर्व्हायनणमेंट सोल्यशुनस प्रा. नलनमटेड इ. 

 

सदर अनधसचूना अंमलात आर्ण्यासाठी स्थाननक स्वराज्य संस्था आनर् म.प्र.नि. मंडळाच्र्य अनधका-र्यंनी महयमंडळ हिीतील 

आनर् म.प्र.नि. मंडळाच्र्य अनधका-र्यंकडून उद्योगांसाठी स्वतंत्रपरे् ननयनमत सवेक्षर् केले आह.े  आनथणक वर्ण २०२०-२१ मध्ये 

वसलू केलेल्या दडंाची नस्थती खालीलप्रमार्े आह:े 

कयियवधी 
भेट नदिेल्र्य 

दकुयियंची संख्र्य 

 कयरवयई सरुू 

केिेल्र्य दकुयियंची 

संख्र्य 

एकूण दडं वसिू (रु. 

कोटी) 

एकूण प्रनतबंनधत वस्त ूजप्त 

(एमटी) 

आनर्ाक वषा 

२०२०-२१ 
१,०४१,५४१ १५,५८७ ३.९१ २१३ 

 

प्लॅनस्टक कचरा र्व्यवस्थापन ननयम, २०१६ आनर् त्यामधील दरुुस्तीनसुार “प्रत्येक स्थाननक संस्था फॉमण-५ मध्ये वानर्णक अहवाल 

तयार करेल आनर् संबंनधत राज्य प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळ नकंवा प्रदरू्र् ननयंत्रर् सनमतीला सचूना दऊेन नगरनवकास नवभागाच्या 

संबंनधत प्रभारी सनचवांना सादर करेल.  प्रत्येक राज्य प्रदरू्र् ननयंत्रर् मंडळ नकंवा प्रदरू्र् ननयंत्रर् सनमती या ननयमांच्या 

अंमलबजावर्ीबाबत के. प्र. नि. मंडळाला फॉमण ६ मध्ये वानर्णक अहवाल तयार करेल आनर् सादर करेल. त्यानुसार, म.प्र.नि. 

मंडळाने जलद गतीन े अहवाल सादर करण्यासाठी शहरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांकडून वानर्णक अहवाल सादर करण्यासाठी 

ऑनलाइन पोटणल तयार केले आह.े िहरी स्र्यनिक संस्र्यच्या वानर्णक अहवालातनू २०२०-२१ या वर्ाणसाठी प्लॅनस्टक कचरा 

नननमणती, संकनलत आनर् नवल्हवेाटीची प्रदशेननहाय मानहती खालीलप्रमार्े दशणनवली आह:े 

मांडळाची 

प्रादेणिक 

कायायलये 

यूएलबीची 

सांख्या 

णनमायि झालेला 

प्लाणस्टक कचिा 

(टनाांमध्ये) 

गोळा केलेला प्लाणस्टक 

कचिा (टनाांमध्ये) 

प्लॅणस्टक कचिा 

पुनवायपिासाठी (टनाांमध्ये) 

अमरयवती ४२ ३,२१९ ३,०५० २,५२८ 

औरंगयबयद ७९ ३६,५९२ ३६,६१९ २९,१०४ 

चंद्रपरू ४० ६,५६४ ६,५१९ ४,५९७ 

कल्र्यण ८ ३५,७०१ ३५,७०१ २६,१४२ 

कोल्हयपरू ४२ ७,३१० ९,५०७ ४,५३८ 

मुंबई १ ६२,७९३ ८,४०९ ८,४०९ 

ियगपरू ४७ १४,२२९ १४,१९० ११,४४६ 

ियनिक ६२ ३७,६४७ ३७,२२२ ३०,०८३ 

िवी  मुंबई २ ६,८१४ १५ २,१७९ 

पणेु ४७ ५९,२९५ ५९,२३४ ५९,१३६ 

रयर्गड १५ ७,८४० ७,८४० ६,७४२ 

ठयणे ९ ३३,२४९ ३३,२४९ १४,८०० 

एकूण ३९४ ३,११,२५४ २,५१,५५६ १,९९,७०३ 
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प्िॅनस्टक कचरय व्र्वस्र्यपि निर्म, २०१६ आनण महयरयष्ट्र प्ियनस्टक आनण र्मयाकोि वस्त ू अनधसचूिय, २०१८ मधीि 

तरतदुींिुसयर आनण त्र्यत सधुयरणय केिले्र्य सधुयरणय िुसयर, उत्पयदक/ब्रँड-मयिकयंिी स्वतः नकंवय संिग्ि  एजन्सी/उत्पयदक 

जबयबदयरी संस्र्य (पीआरओ) द्वयरे ईपीआर र्ोजिय तर्यर करणे आनण त्र्यची अंमिबजयवणी करणे बंधिकयरक आह.े म्हणिू, 

अिेक उत्पयदक आनण ब्रँड-मयिकयंिी त्र्यंची ईपीआर र्ोजिय तर्यर करण्र्यसयठी आनण त्र्यची अंमिबजयवणी करण्र्यसयठी 

पीआरओ निर्कु्त केिे आहते. महयरयष्ट्रयत १३ प्रमखु पीआरओ कयर्ारत आहते. म.प्र.नि. मंडळ र्य पीआरओकडूि प्ियनस्टक 

कचर्र्यचे संकिि आनण नवल्हवेयट ियवण्र्यबयबत डेटय गोळय करत आह.े र्ोडक्र्यत सयरयंि खयिीिप्रमयणे आह:े 

 

२०२०-२१ या वर्ायत पीआिओ द्वािे प्लाणस्टक कचऱ्याचे सांकलन आणि णवल्हेवाट 

 

णवल्हेवाट पदधत प्रणक्रया किीत आहे (टन) 

पिुवयापर ४२,४६३ 

सह-प्रनिर्य २१,४३५ 

एग्रीगेटर ६३६ 

आरडीएर् १२७ 

ऊजया ते कचरय ९७ 

पयर्रोनिनसस ६२ 

एकूि ६४,९३१ 

 

पढेु मंडळयिे महयरयष्ट्र रयज्र्यत प्ियनस्टक कचरय व्र्वस्र्यपि ईपीआर सयठी ऑिियइि व्र्यसपीठ नवकनसत करण्र्यसयठी पढुयकयर 

घेतिय आह.े रेनसटी िेटवक्सा प्रय. निनमटेड प्ियनस्टक ईपीआर मॉनिटररंगसयठी नडनजटि प्िॅटर्ॉमासयठी म.प्र.नि. मंडळयसोबत कयम 

करत आह.े र्यिे पणेु महयिगरपयनिकय क्षेत्यत स्वच्ि आनण आर्टीसी - प्रमखु बँ्रड मयिक र्यंचय समयवेि असिेिय एक पयर्िट 

स्केि प्रकल्प र्िस्वीररत्र्य पणूा केिय आह,े ज्र्यमध्र्े उत्पयदक/ब्रँड मयिक, पीआरओ, निर्यमक संस्र्य (म.प्र.नि.मं.) र्यसह सवा 

भयगधयरक ईपीआर अंमिबजयवणी प्रनिरे्त सहभयगी होणयर आहते.  

 

 

पीआिओ चे नाव सांकलन (टनामध्ये) 

िक्ती प्ियनस्टक १६,८३७ 

िेप्रय ९,६५१ 

आर्पीसीए ८,४७४ 

जीईएम एन्व्हयर्रो ५,८१० 

र्एूिडीपी ४,१९० 

ईपीआर प्ियनस्टक्स ३,६४२ 

संपणूा(ई)अर्ा ३,४७० 

सयमयनजक प्रर्ोगियळय २,६६३ 

जेनमिीकॉपा १,१८९ 

ररसयर्कि ७०९ 

कनपिय ६२४ 

करो संभव ३०८ 

स्वच्ि प्िस २९ 

सयहस ० 

एकूि ५७,५९७ 
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५.१२ बाांधकाम आणि पाडकाम कचिा 

२०२०-२१ र्य आनर्ाक वषयासयठी ४०३ र्एूिबी पैकी ३८४ र्एूिबीिे र्ॉमा ३ मधीि वयनषाक अहवयि नजल्हय मंडळयसह सयदर 

केिय. 

 

र्य र्एुिबींद्वयरे एकूण ३८५२७५७.७९िमेनट्रक टि / ए  कन्स्ट्रक्िि अँड नडमॉनििि (सी आनण डी) कचरय तयार होतो. एकूण 

९९८००.३४िमेनट्रक टि / ए  कचरय  प्रनिर्य केिेिय / पिुवयापर या र्य  र्एुिबींद्वयरे केिय जयतो. िँडनर्निंगद्वयरे प्रनिर्य ि करतय 

(िेवटचय पर्यार्) नकंवय कमी पडीक क्षेत्यतीि सी अँड डीच्र्य कच-र्यच्र्य नवल्हवेयटीचे प्रमयण ३५३५५२११५मे. टि / ए आह.े सी 

आनण डी कचरय सरुनक्षतपणे सयठवण्र्यसयठी र्य र्एुिबीमध्रे्   मध्र्े ७१८ सयठवण सनुवधय आहते. र्य र्एुिबी   द्वयरे र्य निर्मयंचे 

पयिि ि केल्र्यबद्दि दडंयत्मक कयरवयई करण्र्यसयठी एकूण १६९ िगरपयनिकय दडंयनधकयरी निर्कु्त केिे आहते आनण र्य 

निर्मयंिुसयर १७५ प्रकरणे िोंदवण्र्यत आिी. 

 

तक्ता ५.६३ बाांधकाम आणि पाडकाम कच-यावि प्रणक्रया किण्यासाठी काययित आणि प्रस्ताणवत सांयांि दियणवत आहे. 

अनुक्रमाांक महानगिपाणलकेचे नाव सांयांि क्षमता (टीपीडी) सद्णस्थती 

१ ठयणे महयिगरपयनिकय ३०० कयर्ारत 

२ नपंपरी नचंचवड महयिगरपयनिकय २०० कयमयचय आदिे जयरी 

प्रस्तयनवत र्ोजिय 

३ िवी मुंबई महयिगरपयनिकय १५० प्रस्तयनवत र्ोजिय 

४ बहृन्मुंबई महयिगरपयनिकय १२०० इ- निनवदय 

प्रस्तयनवत र्ोजिय 

५ पणेु महयिगरपयनिकय २०० प्रस्तयनवत र्ोजिय 

 

५.१२. म. प्र. णन . मांडळाच्या प्रयोगिाळाांची कामणगिी 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयिे िवी मुंबई रे्रे् मध्र्वती प्रर्ोगियळय आनण पणेु, ियनिक, औरंगयबयद, ियगपरू, नचपळूण, ठयणे 

आनण चंद्रपरू रे्रे् सयत प्रयदनेिक प्रर्ोगियळेची स्र्यपिय केिी आह.े जि (प्रदषूण प्रनत बंध व नि रं्त्ण) अनधनिर्म १९७४ आनण  

हवय (प्रदषूण प्रनत बंध व नि रं्त्ण) अनधनिर्म १९८१ च्र्य किम १७ च्र्य पोटकिम २ अन्वर्े स्र्यपि केल्र्य आहते. र्य 

प्रर्ोगियळयंिय पर्यावरण, वि व हवयमयि बदि मंत्यिर् (एमओईएर् व सीसी), भयरत सरकयर, नदल्िी र्यंिी ई (पी) कयर्दय, १९८६ 

अंतगात मयन्र्तय नदिेिी असिु त्र्य ससुज्ज आहते व २०१४ पयसिू आर्एसओ ९००१: २०१५ आनण ओएचएसएएस १८००१: 

२००७ व्दयरे प्रमयनणत आहते.  

 

र्एूिबी आनण कॅन्टोन्मेंट बोडयांचे सी आनण डी कचरय गोषवयरय 

 

 

र्एूिबी 

संपणूा वषाभर  सी 

आनण डी 

कचर्र्यचे एकूण 

प्रमयण मेनट्रक टि 

मध्र् े

प्रनिर्य 

केिेल्र्य/पिुवयापर 

केिेल्र्य  सी आनण 

डी कचर्र्यचे एकूण 

प्रमयण मेनट्रक टि 

मध्र् े

प्रनिर्य ि करतय (िेवटचय 

पर्यार्) नकंवय सखि भयग 

ि भरतय िँडनर्निंगद्वयरे 

नवल्हवेयट ियविय 

जयणयरय एकूण सी आनण 

डी कचरय 

सी आनण डी 

कचरय 

सयठवणकुीसयठी 

सयठवण 

सनुवधयंची 

संख्र्य 

र्य निर्मयंचे पयिि 

ि केल्र्यबद्दि 

दडंयत्मक कयरवयई 

करण्र्यसयठी निर्कु्त 

केिेि ेमहयपयनिकय 

दडंयनधकयरी 

िोंदविेल्र्य 

दडंयत्मक 

कयरवयई 

प्रकरणयंची 

संख्र्य 

महयिगरपयनिकय ३७५९४७९.६७ ८०६३१.० ३५१९७५४.६९ १८६ १२ ११४ 

"अ" वगा िगरपररषद १४५६२.४ ३१५८.१ ५७६५.१ ३४ १५ १ 

“ क ” वगा 

िगरपररषद 
१६४७५.५१ ६२८४.८४ ५२५०.१९ २३० ६४ ४१ 

िगरपंचयर्ती ४९४०४.१२ ६७१२.६२ १४५६.७९ १३० ४३ ७ 

णजल्हा मांडळ  २७० ०.२ २३९.८ ० १ ० 

एकुि ३८५२७५७.७९ ९९८००.३४ ३५३५५२११५ ७१८ १६९ १७५ 
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जि आनण  हवय कयर्दय, आनण पर्यावरण (संरक्षण) कयर्दय, १९८६ अंतगात पररभयनषत केल्र्यप्रमयणे म. प्र. नि . मंडळयच्र्य सवा 

प्रर्ोगियळय ' मंडळयच्र्य प्रर्ोगियळय' म्हणिू कयम करतयत आनण त्र्यद्वयरे जि, हवय व घयतक कचरय, िगरपयनिकय घिकचरय आनण 

जैव वैदर्कीर् कच-र्यच्र्य नवशे्लषणयकररतय संबंनधत कयर्ाक्षेत्यतीि िमिेु गोळय करण्र्यसयठी अनधकृत अनधकय-र्यंिी गोळय 

केिेल्र्य िमनु्र्यंचे नवशे्लषण करण्र्यसयठी आनण  पढुीि कयर्ावयहीसयठी संबंनधत अनधकय-र्यंिय अहवयि सपुदूा  केिे जयतयत.प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय चंद्रपरूमध्रे् केवळ हवेच्र्य िमनु्र्यंचे नवशे्लषण करण्र्यची सनुवधय आह.े 

 

म. प्र. नि . मंडळयच्र्य प्रर्ोगियळयंमध्रे् अत्र्यधनुिक रं्ते् व उपकरणे ससुज्ज आहते उदय. र्.ु व्ही. स्पेक्ट्रोर्ोटोमीटर, गॅस िोमॅटोग्रयर् 

(जीसी), मयस स्पेक्ट्रोर्ोटोमीटर, ॲटोनम क अब्लझेयपािि स्पेक्ट्रोर्ोटोमीटर (एएएस), आर्ि िोमॅटोग्रयर्ी (आर्सी), इडंनक्टव कपि 

प्ियझ्मय (आर्सीपी), अ डॅसॉरबेबि ऑगेनिक हिॅयइड ऍियियइजर (एओएक्स), सीएचएिएस ऍियियइजर आनण इतर.  

 

कोष्क ५.६४. म. प्र. णन . मांडळाच्या प्रयोगिाळाांच्या कामणगिीचे णवशे्लर्ि (२०२०-२१). 

अ. 

क्र. 
प्रयोगिाळा 

णवशे्लर्ि केलेल्या  नमुन्याांची 

एकूि सांख्या 
एकूि 

णवशे्लर्ि केलेल्या  मापदांडाांची 

एकूि सांख्या 
एकूि  

जल हवा 
घातक 

कचिा 
जल हवा 

घातक 

कचिा 
 

१ 

मध्र्वती 

प्रर्ोगियळय, महयपे, 

िवी मुंबई 

४१५६ २२८ ९६ ४४८० ६०८३५ १४१९ ८३८ ६३१५४ 

२ 

प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय, 

ियगपरू 

१४१६ १२७ ३० १५७३ २२३०१ २५१ २७९ २२८३१ 

३ 
प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय, पणेु 
३१०४ १८३ २० ३३०७ ३९८३८ ४६२ १९३ ४०४९३ 

४ 

प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय, 

ियनिक 

११५९ २९५ ९ १४६३ १८७४२ १६०२ ८४ २०४२८ 

५ 

प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय, 

औरंगयबयद 

१३१९ १९० ९ १५१८ १५८७६ ११९४ ५७ १७१२७ 

६ 

प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय, 

नचपळूण 

२२०० ७० २८ २२९८ २९४१७ १६१ २४७ २९८२५ 

७ 
प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय, ठयणे 
८४५ १९९ ० १०४४ ४९१४ १२३५ ० ६१४९ 

८ 
प्रयदनेिक 

प्रर्ोगियळय, चंद्रपरू 
० २९ ० २९ ० ७१ ० ७१ 

एकूि १४१९९ १३२१ १९२ १५७१२ १९१९२३ ६४६७ १६८८ २०००७८ 
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आकृती ५.१४ म.प्र.णन. मांडळाच्या प्रत्येक प्रयोगिाळेत (२०२०-२१) या वर्ायत णवशे्लर्ि केलेल्या पाण्याचे एकूि 

नमुने 

टीप: २०२०-२१ या वर्ाात चंद्रपरू प्रयोगशाळते एकाही पाण्याच्या नमनु्याचे ववशे्लर्ण झाले नाही 

 

 

 

 
आकृती ५.१५ म.प्र.णन. मांडळाच्या प्रत्येक प्रयोगिाळेत (२०२०-२१) या वर्ायत णवशे्लर्ि केलेल्या हवेचे एकूि नमुने 

 

मध्यवती
प्रयोगशाळा, 
महापे, नवी

मुांबई

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा, 
नागपूर

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा, 

पुणे

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा, 
नाशशक

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा, 
औरांगाबार्द

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा, 
गचपळूण

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा, 

ठाणे

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा, 

चांद्रपूर

Series1 ४१५६ १४१६ ३१०४ ११५९ १३१९ २२०० ८४५ ०

०
५००

१०००
१५००
२०००
२५००
३०००
३५००
४०००
४५००

वव
श्ले

षण
केले

ल्य
ान

म ुन्
या
ांची

एकू
ण

सांख्
या

ववचलेवर्त केलेल्या पाण्याच्या िम ण्याुंची (ईएिव् ही/एसटीपी/ईटीपी) एकूण सुंख् या (२०२०-

२१)

मध्यवती
प्रयोगशाळा
, महापे, 
नवी मुांबई

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा
, नागपूर

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा

, पुणे

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा
, नाशशक

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा

, 
औरांगाबार्द

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा
, गचपळूण

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा
, ठाणे

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशाळा
, चांद्रपूर

हवा प्रयोगशाळा २२८ १२७ १८३ २९५ १९० ७० १९९ २९

०
५०

१००
१५०
२००
२५०
३००
३५०

वव
श्ले

षण
 के

लेल्
या
 न

म ुन्
या
ांची
 ए

कू ण
 स

ांख्य
ा

ववचलेर्ण केलेल्या हवेच् या िम ण् याुंची एकूण सुंख्या (एएक्यू+ स्टॅक)    (२०२०-

२१)
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आकृती ५.१६ म.प्र.णन. मांडळाच्या प्रत्येक प्रयोगिाळेत (२०२०-२१) या वर्ायत णवशे्लर्ि केलेल्या घातक कच-याचे 

एकूि नमुने 

टीप: २०२०-२१ या वर्ाात ठाणे व चंद्रपूर प्रयोगशाळेत एकाही घातक कच-याच्या  नमुन्याचे  ववशे्लर्ण झाले नाही   

मध्यवती
प्रयोगशा
ळा, 

महापे, 
नवी 
मुांबई

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशा
ळा, 

नागपूर

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशा
ळा, पुणे

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशा
ळा, 

नाशशक

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशा
ळा, 

औरांगाबा
र्द

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशा
ळा, 

गचपळूण

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशा
ळा, ठाणे

प्रारे्दशशक 
प्रयोगशा
ळा, 

चांद्रपूर

Series1 ९६ ३० २० ९ ९ २८ ० ०

०
२०
४०
६०
८०

१००
१२०

वव
श्ले

षण
 के

लेल्
या
 न

म ुन्
या
ांची
 ए

कूण
सांख्

या

घातक कचरा नमुन्याांची एकूण सांख्या (२०२०-२१)
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६. प्रादेणिक पयायवििीय समस्या आणि सांबांणधत प्रदेिात अवलांणबण्यात आलेले णनयांििाचे उपाय 

 

महयरयष्ट्र रयज्र्यतीि नवनवध क्षेत्यंिय भेडसयवणयर्र्य पर्यावरणीर् समस्र्य आनण मंडळयिे रयबनविेल्र्य निरं्त्ण उपयर्यंचे वणाि 

खयिी नदिे आह.े 

 

६.१. अमिावती   

६.१.१. हवा मुदे्द 

अमरयवती महयिगरपयनिकेची िोकसंख्र्य ६.४८ ियख असिू ती “ड” वगा महयिगरपयनिकेच्र्य अंतगात रे्ते.  महयिगरपयनिकय 

क्षेत्यत ३ एिएएमपी दखेरेख स्र्यिके कयर्ारत आहते, उदय. रयजकमि चौक, अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर् पररसर आनण एमआर्डीसी 

अमरयवती. र्य स्र्यिकयंच्र्य संचयिियसयठी ियसकीर् अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर्, अमरयवती ही एजन्सी निर्कु्त करण्र्यत आिी 

आह.े  र्य स्र्यिकयंच्र्य नवशे्लषणयच्र्य पररणयमयंवरूि असे नदसिू आिे आह ेकी, आरएसपीएम मयपदडं नविेषत: उन्हयळी आनण 

नहवयळी ऋतमुध्रे् नवनहत मर्यादय ओियंडत आह.े अमरयवती िहर एिसीएपी अंतगात आह.े िहरयतीि कॉनंिटच्र्य रस्त्र्यंच्र्य 

बयंधकयम कयरणयस्तव आरएसपीएम मयपदडं जयस्त आढळूि आिय आह.े  

 

हवय प्रदषूण कमी करण्र्यसयठी सवा खबरदयरीच्र्य उपयर्र्ोजिय करण्र्यच्र्य सचूिय मंडळयिे र्यपवूीच अमरयवती महयिगरपयनिकय 

र्यंिय नदल्र्य आहते. अमरयवती र्ेर्ीि सीएएक्र्एूमएसच्र्य स्टेििची जयगय निनित केिी आह ेव खयिीि संस्र्यंकडूि स्र्यपिेसयठी 

संमती प्रयप्त झयिी आह:े - 

 

१. ियसकीर् अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर्, अमरयवती 

२. नवभयगीर् आर्कु्त कयर्यािर्, अमरयवती 

३. नसपिय अनभर्यंनत्की महयनवद्ययिर्, अमरयवती 

४. भयरतीर् महयनवद्ययिर्, अमरयवती 

 

६.१.१.१.  कृती योजनाांची चालू णस्थती: 

चालू  कृती योजना मध्यावधी कृती योजना दीघयकालीन कृती योजना 

म. प्र. नि. मंडळयिे आर्आर्टी मुंबई 

आनण िीरी मुंबई र्यंिय 

महयिगरपयनिकय क्षेत्यतीि हवय 

गणुवत्तेच्र्य संदभयात कृती आरयखडय 

तर्यर करण्र्यसयठी कयम पणुा करण्र्यचे 

आदिे जयरी केिे असिू कृती र्ोजिय 

अंनतम टप्प्र्यत आह.े 

म. प्र. नि. मंडळयिे महयिगरपयनिकय अमरयवती र्यंिय 

िगरपयनिकेच्र्य घि कचर्र्यचे ज्विि प्रनतबंनधत 

करूि हवय प्रदषूण कमी करण्र्यसयठी चे निदिे जयरी 

केिे आहते. महयिगरपयनिकय अमरयवती र्यंिी 

एिसीएपीसंदभयात सधुयररत कृती र्ोजिय 

२१/१२/२०१९ रोजी वेळेच्र्य नतमयही प्रगतीसह 

सयदर केिी आह.े 

वयतयवरणीर् हवेच्र्य 

गणुवत्तेचे परीक्षण 

करण्र्यसयठी म. प्र. नि. 

मंडळयिे वयिीम रे्रे् ३ 

एिएएमपी स्र्यिक 

प्रस्तयनवत केिे आहते. 

 

६.१.२. जल मुदे्द 

 

र्य नवभयगयत जवळपयस १५ सयंडपयणी उत्पयदक उद्योग (५ कयपड प्रनिर्य उद्योगयंसह) आहते. र्य उद्योगयंमधीि सयंडपयण्र्यवर 

प्रनिर्य करण्र्यसयठी ५ दििक्ष निटर  क्षमततचे्र्य संनिरं्नत्त सयंडपयणी प्रनिर्य कें द्रयंची सनुवधय दणे्र्यत आिी आह े आनण 

संनिरं्नत्त सयंडपयणी प्रनिर्य कें द्रयं मधिू प्रनिर्य केिेल्र्य सयंडपयण्र्यची नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी समुयरे १० एकर एसएसएचईएचएस 

(मयती-वयळू उच्च कयर्ाक्षमतय संकररत प्रणयिी) तरतदू करण्र्यत आिी आह.े पयवसयळ्र्यत पयवसयच्र्य पयण्र्यसोबत सयंडपयणी 

सोडण्र्यच्र्य घटिय अधिूमधिू आढळतयत. एसएसएचईएचएसची जयगय सखि एमआर्डीसी क्षेत्यजवळ असल्र्यिे, पयवसयच्र्य 

पयण्र्यसोबत सयंडपयणी ियल्र्यकडे वयहते आनण पर्यावरणीर् समस्र्य निमयाण करतयत.  
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पढेु, कें . प्र. नि. मंडळयिे प्रदनूषत िदीच्र्य प्रवयहयत पणूया आनण पेढी िदीच्र्य भयगयंचय समयवेि केिय आह.े उदय. आसेगयव पणूया ते 

वयठोडय िकु्िेश्वर (अमरयवती नजल्हय सीमय भयग) पर्ांतचय िदीचय प्रवयह आनण ियरयर्णपरू ते भटकुिी इर्पर्ांतचय िदीचय नवस्तयर. 

 

६.१.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

म.प्र.नि.मंडळयिे एमआर्डीसीच्र्य अनधकयर्र्यंिय अिय प्रकयरच्र्य घटिय टयळण्र्यसयठी खबरदयरीच्र्य उपयर्र्ोजिय करण्र्यचे निदिे 

नदिे आहते. पणूया, पेढी आनण पेिगंगय िद्ययंच्र्य प्रदनूषत पयण्र्यची गणुवत्तय पिुसांचनर्त करण्र्यसयठी म.प्र. नि. मंडळयिे कृती 

आरयखडय कें .प्र.नि.मंडळयकडे सयदर केिय आह.े अकोिय महयिगरपयनिकेिे ३७ दििक्ष निटर  क्षमतचेे २ सयंडपयणी प्रनिर्य कें द्र 

प्रस्तयनवत केिे आहते. िदीच्र्य पयण्र्यच्र्य गणुवत्तेिी संबंनधत समस्र्यंचे निवयरण करण्र्यसयठी अमरयवती आनण अकोिय 

नजल्ह्ययसयठी नविेष पर्यावरण दखेरेख कयर्ा दियची स्र्यपिय करण्र्यत आिी आह.े 

 

६.१.३. घन कचिा मुदे्द 

कोणतेही नवभयजि ि करतय प्रनिर्य व नवल्हवेयट ियवण्र्यच्र्य नठकयणी महयपयनिकेचय घिकचरय टयकिय जयतो त्र्यनठकयणी 

महयिगरपयनिकेकडूि कचरय प्रनिर्य करण्र्यची कोणतीही सनुवधय उपिब्लध ियही. 

 

६.१.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

म. प्र. नि. मंडळयिे अकोिय व अमरयवती र्ेर्ीि िगरपररषदयंिय िगरपयनिकय घिकचर्र्यवर प्रनिर्य सनुवधय उपिब्लध करण्र्यच्र्य 

सचूिय / निदिे नदिे असिू त्र्यंिी ३ नठकयणी कचर्र्यवर प्रनिर्य करण्र्यची सनुवधय सरुू केिी आह ेउदय. सकुयिी एमएसडब्लल्र् ू

सयइट, अकोिी बयर्पयस आनण बडिेरय. 

 

६.२. औिांगाबाद 

६.२.१. हवा मुदे्द 

महयरयष्ट्र रयज्र्यतीि १७ िहरयंपैकी औरंगयबयद, ियतरू आनण जयििय िहरयंिय कें . प्र. नि. मंडळयिे िॉि-एटेन्मेंट िहर म्हणिू घोनषत 

केिे आह.े औरंगयबयद िहर, एमआर्डीसी वयळूज, एमआर्डीसी नचकिठयणय, एमआर्डीसी रेल्वे स्टेिि आनण पैठण रोड र्नुिट 

सीईपीआर् क्षेत्यत र्ेतयत. 

 

एम एस भंगयरयपयसिू इगंॉटदसच्र्य निनमातीमध्रे् १२ स्टीि र्नुिटदस गुंतिेिी आहते जी मखु्र्तः भट्टीत कच्चय मयि िोड करतयिय 

आनण भट्टीतूि नवतळिेल्र्य धयतचू्र्य उतयरयदरम्र्यि हवेचे उत्सजाि करतयत.  बॉर्िरमध्रे् इधंि जयळणे आनण स्टोि ििर र्नुिटदस, 

पयरंपयररक नवटयंचे उत्पयदि र्यमळेु धळुीचे प्रदषूण ह ेप्रमखु औद्योनगक प्रदषूण आह.े 

 

औद्योनगक आनण व्र्यवसयनर्क उपिम, वयहिे आनण बयंधकयम उपिमामळेु होणयरे िहरी हवय प्रदषूण ह ेर्य क्षेत्यतीि हवय प्रदषूणयचे 

इतर स्रोत आहते. 

 

६.२.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चालू  कृती योजना मध्यावधी कृती योजना दीघयकालीन कृती योजना 

उद्योगयंमधीि प्रदषूण रोखण्र्यसयठी 

१८/१०/२०१९ रोजी मखु्र्यिर्यत 

सदस्र् सनचवयंच्र्य अध्र्क्षतेखयिी 

उद्योग प्रनतनिधीसह बैठक आर्ोनजत 

केिी गेिी आनण नवद्यमयि 

एपीसीएसच्र्य अपग्रडेेशनसयठी 

निदिे जयरी केिे गेिे.  

 

एिसीएपीच्र्य कृती 

आरयखडदर्यिसुयर 

महयपयनिकेिे नसद्धयर्ा 

गयडािजवळ कयरंजे बसविे 

आहते.  

दवेनगरी महयनवद्ययिर् व 

म. प्र. नि. मंडळ, 

औरंगयबयद, ियतूर र्ेर्े २ 

सीएएक्र्एुमएस 

औद्योनगक क्षेत्यत नवद्यमयि प्रदषूण निरं्त्ण प्रणयिीची 

सधुयरीत श्रेणी,  

हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९८१ च्र्य 

तरतदुीिुसयर सवा उद्योगयंिय अटी व ितीिंुसयर मंजरूी 

नदिेिी आह,े 

जवळजवळ सवा प्रमखु उद्योगयंिी एपीसी प्रणयिी उपिब्लध 

करुि नदिी आह ेजस ेकी डस्ट किेक्टर, बॅग नर्ल्टर, वेट 

स्िबर आनण ईएसपी इ. आनण वयतयवरणयतीि हवेचे 

उत्सजाि कमी करण्र्यसयठी अ गॅ्रो बेस / एिपीजी इधंि 
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म. प्र. नि. मंडळ एमआर्डीसी 

जयििय क्षेत्यत डस्ट किेक्टर, बॅग 

नर्ल्टर आनण वेट स्िबर आनण 

ईएसपी रं्त्णेची परेुिी क्षमतय 

परुवण्र्यसयठी उद्योगयंसह सतत 

पयठपरुयवय करीत आह.े दगड ििर 

आनण हॉट नमक्स उपिमयंमळेु 

प्रदषूणयवर दक्षतय ठेविी जयते. 

प्रस्तयवयतीि आहते, 

बसवेश्वर चौक आनण 

रयजीव गयंधी चौकयत 

महयपयनिकेिे कयरंजे 

बसनविे आहते, १ 

सीएएक्र्एुमएस प्रस्तयनवत 

आह.े 

वयपरुि ग्रीि इधंि तंत्ज्ञयि दखेीि स्वीकयरिे आह,े 

बहुतेक दगड ििर र्नुिटदसिी पयणी नसंचि प्रणयिी,  

कंपि स्िीि झयकूि आनण कर्ीि पत्कयद्वयरे वयहूि िेणयरय 

बेल्टसद, वयरय तोडणयरी नभंत, धयतचूय रस्तय आनण मोठदर्य 

प्रमयणयत वकृ्षयरोपण, उपिब्लध करूि नदिे आह.े 

 

६.२.२. जल मुदे्द 

वयळूज औद्योनगक क्षेत्यत भजूियमध्रे् दनूषततय नदसिू र्ेते. 

गोदयवरी िदी डी/एस पैठण ते ियहगड पर्ांत (औरंगयबयद नजल्हय, मयंजरय िदी ियतरू ते ियंदडे रस्ते पिू, गयव भयटकेडय (ियतरू 

नजल्हय), गंगयखेड र्ेर्ीि गोदयवरी िदी, नजल्हय परभणी, बीड र्ेर्ीि नबंदसुरय िदी व ियंदडे र्ेर्ीि गोदयवरी िदी सीपीसीबीिे 

गंभीरपणे प्रदनूषत म्हणिू ओळखल्र्य आहते. 

 

६.२.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती: 

चालू  कृती योजना मध्यावधी कृती 

योजना 

दीघयकालीन कृती योजना 

िीरी, सीजीडब्लल्र्एू आनण म. प्र. नि. मंडळयिे 

वयळूज क्षेत्यच्र्य भजूि गणुवत्तेच ेसनवस्तर सवेक्षण 

केिे आह े आनण म. प्र. नि. मंडळयिे मंडळीर् 

स्तरयवर सनमती स्र्यपि केिी आह.े रीि क्षेत्यतीि 

िोनमर्म कयढण्र्यबयबत प्रयर्नमक अभ्र्यस व 

चयचणी घेण्र्यत आिी आह.े नजल्हय स्तरयवर 

पयठपरुयवय करण्र्यसयठी टयस्क र्ोसा कनमटीची 

स्र्यपिय करण्र्यत आिी आनण कयर्ाकयरणी व 

अंमिबजयवणीसयठी निर्नमत बैठक आर्ोनजत 

केल्र्य जयतयत. 

 

गणेि आनण दगुया उत्सवय दरम्र्यि र्एूिबीिे 

मतूीचं्र्य नवसजाियसयठी कृनत्म तियव दणे्र्यचय 

आग्रह धरिय तसेच पर्यावरणपरूक गणपती मतूीचं्र्य 

वयपरयस चयििय दणे्र्यसयठी र्य कयर्यािर्यमयर्ा त 

जिजयगतृी कयर्ािम आर्ोनजत केिे जयतयत. 

ियंदडे वयघळय 

महयिगरपयनिकेिे 

गोदयवरी िदीत ३४ 

ियल्र्यतिू सोडल्र्य 

जयणयर्र्य 

सयंडपयण्र्यमळेु िदीचे 

प्रदषूण होते र्य 

सयंडपयण्र्यवर प्रनिर्य 

करण्र्यसयठी १० 

एमएिडी एसटीपीचय 

प्रस्तयव सयदर केिय 

आह ेआनण एसटीपीचे 

कयम नडसेंबर २०२१ 

पर्ांत पणूा होईि अिी 

अपेक्षय वताविी आह.े 

पैठणसयठी ३ एसटीपी प्रस्तयनवत आहते, 

३२ एमएिडी आनण ४० एमएिडी क्षमतय 

असिेल्र्य २ एसटीपी ियतरु 

महयिगरपयनिकेद्वयरय प्रस्तयनवत आहते, 

बीड र्ेर् े३५ एमएिडी एसटीपी प्रगतीपर्यवर 

आहते आनण सयंडपयणी प्रनिर्ेसयठी 

गंगयिखेड र्ेर् े५ एमएिडी एसटीपी प्रस्तयनवत 

आहते. 

 

ियंदडे वयघयळय महयिगरपयनिकेिे ३ एसटीपी 

क्षमतय परुनविी आह े- 

बोंदर- ८७ एमएिडी, 

एनिचपरू- ३० एमएिडी आनण 

सयंगवी - १५ एमएिडी 

औरंगयबयद महयिगरपयनिकेिे ५ एसटीपी 

उपिब्लध करुि नदल्र्य आहते ज्र्यची एकूण 

क्षमतय २११ एमएिडी आह.े 

 

६.२.३. घन कचिा मुदे्द 

औरंगयबयद िहर वगळतय इतर कोणत्र्यही िगरपररषद / िगरपंचयर्ती (जयििय, ियतरू, ियंदडे, परभणी) र्ेर् ेप्रनिर्य आनण 

नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी कोणतीही वैज्ञयनिक कयर्ापद्धती ियही. 

 

६.२.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

ियंदडे वयघळय महयिगरपयनिकेिे म.े आर अँड बी इन्फ्रय प्रोजेक्ट प्रय. नि. द्वयरय िगरपयनिकय घि कचरय गोळय करण्र्यसयठी आनण 

िगरपयनिकय घि कचर्र्यचे  नवभयजि व वयहतकुीसयठी दयरो दयरी सेवय उपिब्लध करुि नदिी आह.े  ियंदडे वयघयळय 
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महयिगरपयनिकय जैव - खयण १ ियख घि नमटर िगरपयनिकय घि कचरय (वयरसय कचरय) आह.े इतर सवा र्एूिबीिय वैज्ञयनिक 

प्रनिर्य सनुवधय उपिब्लध करूि दणे्र्यच्र्य सचूिय मंडळयिे नदल्र्य आहते आनण त्र्यिुसयर बहुतेक र्एूिबीिे डीपीआर तर्यर करूि 

मंजरू केिे आहते आनण िवकरच स्र्यपिेचे कयम सरुू केिे जयईि. 

 

६.२.४. ध्वनी मुदे्द 

श्री गणेि आनण दगुया पजूय सणयंमध्रे् डीजेचय वयपर केल्र्यमळेु ध्विी प्रदषूण. नदवयळीच्र्य उत्सवयत र्टयक्र्यंमळेु आवयज आनण 

हवेची समस्र्य. वयहियंमळेु होणयरे ध्विी प्रदषूण. 

 

६.२.४.१.  कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

िहरयतीि मखु्र् भयगयत जयगरूकतय 

कयर्ािम, ध्विी दखेरेख मंडळ कयर्यािर्े 

चयिनवत आहते, 

आवश्र्क असल्र्यस ध्विी दखेरेख पोनिस 

नवभयगयसह केिे जयते. त्र्यंच्र्य नविंतीिुसयर. 

 

सणयंच्र्य वेळी म. प्र. नि. मंडळ वयतयवरणीर् 

हवय गणुवत्तय दखेरेखही करते. 

पर्यावरणपरूक गणेि आनण दगुया 

उत्सव, नदवयळी आनण होळी 

इत्र्यदींसयठी स्र्यनिक संस्र्यंिय 

मयगादिाक सचूिय दणे्र्यत आल्र्य. 

 

पररसरयत जिजयगतृी मोहीम व 

कयर्ािम आर्ोनजत केिे जयतयत. 

टीव्ही आनण रेनडओवर जयनहरयत 

प्रस्तयनवत आह.े मंडळ नदवयळी सणयच्र्य 

वेळी ध्विी पयतळीवर निरं्त्ण 

ठेवण्र्यसयठी डीआर्एसएच आनण 

पोनिस नवभयगयतीि सदस्र् असिेल्र्य 

सनमतीमयर्ा त उच्च डीबी र्टयके 

निरं्नत्त करण्र्यसयठी दखेरेख ठेवत 

आह.े 

 

६.३. कोल्हापूि  

६.३.१. हवा मुदे्द 

एिसीएपीिसुयर कोल्हयपरू व सयंगिी ही िहरे क्षमतय िसिेिी िहरे म्हणिू ओळखिी गेिी आहते.  

वयर् ूप्रदषूणयस कयरणीभतू असिेल्र्य बहुतेक सयखर आनण इतर उद्योगयंमध्रे् बॅगगेस एक इधंि म्हणिू वयपरिी जयते. 

नसंधदुगुा नजल्ह्ययत वयर् ूप्रदषूणयच्र्य तियरी दगडखयिय व दगड ििरमळेु आहते. 

 

६.३.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती 

र्ोजिय 

कोल्हयपरू आनण सयंगिी िहरयत रयष्ट्रीर् हवय गणुवत्तय सनिरं्त्ण 

उपिमयंतगात (एिएएमपी) हवय गणुवत्तेच ेपरीक्षण केिे जयते. 

 

िीरीतरे् कोल्हयपरू िहरयसयठी हवय प्रदषूण निरं्त्णयसयठी कृती 

आरयखडय तर्यर करण्र्यत र्ेत आह.े 

 

स्त्रोत आनण तयत्परुत्र्य उत्सजाियवर निरं्त्ण ठेवण्र्यसयठी 

उद्योगयंिय पर्याप्त एपीसी बसनवण्र्यच्र्य सचूिय दणे्र्यत आल्र्य 

आहते. 

िहरयत ३ वेगवेगळ्र्य नठकयणी वयतयवरणीर् हवय गणुवत्तय व 

स्टॅकचे निर्नमत निरीक्षण केिे जयते. 

 

स्टोि ििरमळेु होणयर्र्य हवय प्रदषूणयवर िक्ष ठेवणे आनण 

ििरिय िोटीस बजयवणे. 

सभोवतयिच्र्य हवेमध्र् े व्हीओसीचे 

निरीक्षण करणे आनण नचपळूण 

पररसरयत व्हीओसी पयतळीसयठी र्ोग्र् 

निरं्त्ण उपयर्यंची तरतदू प्रस्तयनवत 

आह.े 

 

त्र्यिसुयर उद्योगयंिय नचपळूण पररसरयत 

र्ोग्र् एपीसी बसनवण्र्यचे निदिे नदिे 

जयतीि. नसंधदुगुा नजल् ह्ययतीि ििरिय 

एपीसीची तरतदू. 

 

सयंगिी िहरयतीि हवय प्रदषूणयची 

समस्र्य कमी करण्र्यसयठी सयंगिी 

महयिगरपयनिकेिे रस्त्र्यंची दखेभयि, 

महयिगरि पयिीके कडुि घिकचरय 

कोल्हयपरू 

िहरयतीि ३ 

वेगवेगळ्र्य 

नठकयणी सतत 

वयतयवरणीर् हवय 

गणुवत्तय दखेरेख 

स्र्यिकय 

(सीएएक्र्एूमएस) 

ची स्र्यपिय. 
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सयंगिी िहरयतीि हवेची गणुवत्तय सधुयरण्र्यसयठी मप्रनि मंडळयिे 

सयंगिी महयिगरपयनिकय, सयंगिी र्यंच्र्य संर्कु्त नवद्यमयिे नविेष 

कयर्ा हयती घेतिे आह.े हवय कृती आरयखडय तर्यर करूि पढुीि 

मंजरुीसयठी व आवश्र्क कयर्ावयहीसयठी ियसियकडे सयदर केिय 

आह.े 

सयर् करणे, घिकचरय उघडदर्यवर 

जयळण्र्यवर बंदी र्यंसयरख्र्य 

अल्पकयिीि उपयर्र्ोजिय केल्र्य 

आहते. 

 

६.३.२. जल मुदे्द 

१. पंचगंगय िदी व वनिष्ठ िदी दिवटयण ेगयव ते खेरडी प्रयधयन्र्यिे - व्ही, के. प्र. नि. मंडळ अंतगात “दिेयतीि सवयानधक प्रदनूषत 

िदी”म्हणिु श्रेणीबद्ध आह.े 

२.  रत्ियनगरी िगरपयनिकेिे प्रनिर्य ि केिेल्र्य सयंडपयण्र्यची नवल्हवेयट ियवल्र्यमळेु आनण जेट्टीवर मच्िीमयरयंिी कचर् र्यची 

नवल्हवेयट ियवल्र्यमळेु मीरकरवयडय (नर्निंग हयबार) र्ेर् ेसयगरी जि प्रदषूण झयिे आह े. 

 

६.३.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

सीईटीपीची व औद्योनगक कचरय पयणी निनमाती करणयरे 

घटक र्यंची दक्षतय वयढविी आह.े 

 

२. िहरयतीि गटयरयंची व्र्वस्र्य पणूा करण्र्यसयठी व िवीि 

एसटीपी बसनवण्र्यसयठी स्र्यनिक संस्र्यंकडे निर्नमत 

पयठपरुयवय. 

 

३. पंचगंगय िदीच्र्य पिुरुज्जीवियसयठी कृती आरयखडय 

मंडळयिे तर्यर केिय आह.े 

४. ६८ कयपड प्रनिर्य उद्योगयंिय िनू्र् द्रव स्त्रयव 

नमळनवण्र्यचे निदिे दणे्र्यत आिे आहते आनण 

पंचतयरयंनकत म.औ. नव. मंडळयमधीि ६ प्रमखु टेक्सटयईि 

र्नुिटदसिय त्र्यंच्र्य नवद्यमयि सयंडपयण्र्यच्र्य ५०% प्रमयणयत 

िनू्र् द्रव स्त्रयव दणे्र्यचे निदिे दणे्र्यत आिे आहते. र्य 

र्नुिटिे ५०% झेडएिडी सनुवधय परुवल्र्य आहते. 

पंचतयरयंनकत म.औ. नव. मं सीईटीपी च्र्य दरुुस्ती व 

दखेभयिीचे कयम प्रस्तयनवत असिू ते अल्पयवधीत पणूा केिे 

जयईि. 

५. कोल्हयपरू महयपयनिकेिय रु. २.६ ियख प्रनतनदि एकय 

स्वतंत् खयत्र्यत प्रनतबंधयत्मक  उपयर्यंसयठी खचा  करण्र्यचे 

निदिे नदिे आहते. 

६. कोल्हयपरू िगरपररषद - दिंैनदि ९६ एमएिडी 

सयंडपयण्र्यपैकी ९१ एमएिडी सयंडपयण्र्यवर एकूण ९३ 

एमएिडी क्षमतय असिेल्र्य २ एसटीपीमध्र्े प्रनिर्य केिी 

जयते, ४ एमएिडी आनण ६ एमएिडी क्षमतय असिेिे 

अनतररक्त २ िवीि एसटीपी सरुू करण्र्यचे प्रस्तयनवत आहते 

७. पंचगंगय िदीच्र्य कयठयवरीि गयवयंच्र्य समहूयंसयठी पयच 

एसटीपींिय सॉफ्ट िोि दणे्र्यचे मंडळयिे मयन्र् केिे आह.े 

१. नवनवध भयगधयरकयंकडूि 

पंचगंगय िदीच्र्य पिुरुज्जीवियसयठी 

मंडळयिे तर्यर केिेल्र्य कृती 

आरयखडदर्यत प्रस्तयनवत 

केल्र्यिसुयर अल्पकयिीि कृती 

आरयखडदर्यची अंमिबजयवणी 

करणे. 

२. तर्यर केिेल्र्य कृती 

आरयखडदर्यिसुयर अल्पकयिीि 

कृती आरयखडदर्यची 

अंमिबजयवणी. 

३. रत्ियनगरी आनण मयिवण 

िगरपयनिकेद्वयरे एसटीपीची तरतदू 

४. सयंगिी नजल्ह्ययतीि स्र्यनिक 

स्वरयज्र् संस्र्य जिप्रदषूणयचे इतर 

स्त्रोत आहते. चयंगल्र्य सयंडपयणी 

व्र्वस्र्यपि पद्धतींचय अविंब 

करण्र्यसयठी आनण परेुिय क्षमतेचय 

एसटीपी दणे्र्यसयठी त्र्यंच्र्यकडे 

आवश्र्क पयठपरुयवय करण्र्यत 

आिय आह.े 

  वरीि घिकचरय निनमाती 

व्र्नतररक्त स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्य 

दखेीि जिप्रदषूणयचे स्रोत आहते. 

महयिगरपयिीकय घिकच-र्यचे 

ियस्त्रीर् संकिि, परृ्क्करण, 

प्रिीर्य आनण नवल्हवेयट 

ियवण्र्यसयठी आवश्र्क पयठपरुयवय 

करण्र्यत आिय आह ेजेणेकरूि 

१. नवनवध भयगधयरकयंिी 

पंचगंगय िदीच्र्य 

पिुरुज्जीवियसयठी मंडळयिे 

तर्यर केिेल्र्य कृती 

आरयखडदर्यत प्रस्तयनवत 

केिेल्र्य दीघाकयिीि कृती 

आरयखडदर्यची अंमिबजयवणी. 

तर्यर केिेल्र्य कृती 

आरयखडदर्यिसुयर दीघाकयिीि 

कृती आरयखडदर्यची 

अंमिबजयवणी. 

 

२. सयंगिी नजल्ह्ययतीि 

िद्ययंच्र्य कयठयवर असिेल्र्य 

सवा स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यंिय 

त्र्यंच्र्य िहरयंमधिू निमयाण 

होणयर् र्य सयंडपयण्र्यवर प्रनिर्य 

करण्र्यसयठी आनण नवल्हवेयट 

ियवण्र्यसयठी एसटीपीची परेुिी 

क्षमतय स्र्यनपत करण्र्यचे निदिे 

नदिे आहते. मयििीर् रयष्ट्रीर् 

हररत िवयदच्र्य आदिेयिुसयर 

नविेष पर्यावरण संनिरीक्षण 

कयर्ा दि स्र्यपि केिे गेिे 

आह.े 
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८. म. प्र. नि. मंडळयिे वयनिष्ठी िदीच्र्य प्रदनूषत भयगयच्र्य 

स्वच्ितेसयठी कृती आरयखडय तर्यर केिय आह.े 

९. रत्ियनगरी िगरपयनिकेिय सयंडपयणी प्रनिर्य प्रकल्प 

आनण घिकचर्र्यची ियस्त्रीर् नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी 

र्ीर्यादी िोटीस जयरी केिी. 

१०. कृष्णय िदी आनण नतच्र्य उपिद्ययंच्र्य पयण्र्यची 

गणुवत्तय सधुयरण्र्यसयठी ियसियिे िदी कृती र्ोजिय/प्रदनूषत 

िदीचे क्षेत् घोनषत केिे आह,े र्य प्रकल्पयची अंमिबजयवणी 

प्रगतीपर्यवर आह.े 

िीचेट निनमाती ह ेवयदळयच्र्य 

पयण्र्यत नमसळू िरे् आनण नवनवध 

भयगयत जि प्रदषूण होऊ िरे्. र्यचे 

पयिि केिे जयत आह.े 

 

६.३.३. घन कचिा मुदे्द 

१. महयिगरपयनिकय, िगर पररषदय आनण ग्रयमपंचयर्तीद्वयरे घरगतुी घिकचरय हयतयळणे, त्र्यवर प्रनिर्य करणे आनण नवल्हवेयट 

ियवणे.  

२. र्यउंड्री उद्योगयतीि जळिेिी/वयपरिेिी वयळू - नतची हयतयळणी आनण नवल्हवेयट. 

३. कयर्ाक्षेत्यतीि सवा स्र्यनिक संस्र्यंद्वयरे घिकचर्र्यची अवैज्ञयनिक नवल्हवेयट. िगरपयनिकय/िगरपंचयर्तींिी र्ोग्र् प्रिीर्य 

सनुवधय परुनवल्र्य ियहीत. 

४. सयंगिी, नमरज आनण कुपवयड िहर महयिगरपयनिकय क्षेत्यतिू निमयाण होणयरय घिकचरय समुयरे २२० नटपीडी आह.े सध्र्यची 

घिकचरय प्रनिर्य अधावट कंपोनस्टंग आह ेआनण अंितः नवल्हवेयट ह ेओपि डंनपंग र्यडावर अवैज्ञयनिक पद्धतीिे केिे जयते. 

 

६.३.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती 

र्ोजिय 

१. कोल्हयपरू महयिगरपयनिकेिे १८० टि / नदवस क्षमतेचय घिकचरय प्रनिर्य 

प्रकल्प स्र्यनपत केिय आह ेआनण कचर् र्यचे रूपयंतर आरडीएर्मध्र्े 

केिे आह ेतसेच सेंद्रीर् ओल्र्य कचर् र्यच्र्य उपचयरयसयठी . २ बयर्ोगॅस 

संरं्त् स्र्यनपत केिे आहते. 

२.इचिकरंजी िगरपररषद ४० टि/नदवस कंपोनस्टंग करत आह ेआनण 

उवाररत १०० टि/नदवस महयपयिीकय घिकचरय सयइटवर डंनपंग करूि 

प्रनिर्य करत आह.े 

३.मंडळयकडूि िगरपररषदय आनण ग्रयमपंचयर्तींिय घरगतुी कचरय गोळय 

करणे, त्र्यचे नविगीकरण करणे आनण ियस्त्रोक्त पद्धतीिे नवल्हवेयट 

ियवण्र्यचे निदिे नदिे जयतयत. 

४.सध्र्य १००% जैव वैद्यकीर् कचर्र्यचे नविगीकरण आनण ियस्त्रोक्त 

पद्धतीिे जैव-वैद्यकीर् कचरय सनुवधेमध्रे् नवल्हवेयट ियविी जयते. 

५.िगरपयनिकय आनण िगरपरीषदचे्र्य एकूण बजेटच्र्य २५% पर्यावरणीर् 

सनुवधयंच्र्य तरतुदीसयठी स्वतंत्पणे रयखीव ठेवण्र्यत आिे आहते. 

६. कोल्हयपरू महयिगरपयनिकेिे परंपरयगत कचर्र्यचे बयर्ोमयर्निंग सरुू केिे 

आह.े 

७.इचिकरंजी िगरपररषदिेे परंपरयगत कचर्र्यचे बयर्ोमयर्निंग सरुू केिे 

आह.े 

८.मय. रयष्ट्रीर्ररत िवयदयच्र्य आदिेयंिसुयर मंडळयिे महयपयनिकय घिकचरय 

प्रनिर्य आनण नवल्हवेयटीच्र्य सनुवधयंच्र्य अपग्रेडेििसयठी पढुयकयर 

घेतिय आह.े महयपयनिकय घिकच-र्य च्र्य सवा सयइटदस नजल्हयस्तरीर् 

१. सवा स्र्यनिक 

संस्र्य वैज्ञयनिक 

िगरपयनिकय कचरय 

संकिि, नवभयजि आनण 

वैज्ञयनिक प्रनिर्य सनुवधय 

प्रदयि करतयत. 

 

२. स्र्यनिक स्वरयज्र् 

संस्र्यंद्वयरे कृती र्ोजिेची 

अंमिबजयवणी 

 

३. िद्ययंच्र्य 

कयठयवरीि गयव ेिद्ययंच्र्य 

कयठयवर कचरय टयकतयत 

नजल्हय पररषद 

अनधकयर्र्यंच्र्य मदतीि े

घिकचरय व्र्वस्र्यपि 

प्रकल्प नवकनसत करण्र्यचय 

'इको नव्हिेज डेव्हिपमेंट' 

म्हणिू निदिे दणे्र्यत आिय 

आह.े 

सवा स्र्यनिक 

संस्र्य वैज्ञयनिक 

िगरपयनिकय 

कचरय संकिि, 

नवभयजि आनण 

वैज्ञयनिक प्रनिर्य 

सनुवधय प्रदयि 

करतयत आनण 

त्र्य निर्नमतपणे 

चयिनवल्र्य 

जयतयत. 

 

स्र्यनिक 

संस्र्यंद्वयरे कृती 

र्ोजिेची 

अंमिबजयवणी 
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सनमतीिे अनधकृत केल्र्य आहते आनण घिकचर्र्यवर प्रनिर्य आनण 

नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यंिय अनधकृततय दणे्र्यत 

आिी आह.े 

९. घिकचरय प्रनिर्य सनुवधयंच्र्य स्र्यपिेसयठी जयगय निनित करण्र्यसयठी 

आनण कृती आरयखडय तर्यर करण्र्यसयठी स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यंिय 

निदिे दणे्र्यत आिे आहते. 

 

६.३.४. ध्वनी मुदे्द 

धयनमाक कयर्ािम म्हणज ेध्विी प्रदषूण होण्र्यचे प्रसंग. 

 

६.३.४.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

सयंगिी, नमरज आनण कुपवड िहर महयिगरपयनिकय, सयंगिी िहरयतीि ध्विी प्रदषूणयवर निरं्त्ण ठेवण्र्यसयठी कृती आरयखडय 

तर्यर करण्र्यच्र्य प्रनिर्ेत आह.े  

सण-उत्सवयच्र्य वेळी ध्विी प्रदषूण रोखण्र्यसयठी पोनिस नवभयग व महयिगरपयनिके कडूि प्रभयवी पयविे उचििी जयत आहते. 

 

६. ४. नवी मुांबई  

६. ४.१. हवा मुदे्द 

िवी मुंबईच्र्य टीटीसी एमआर्डीसीच्र्य सयंडपयणी वयहूििेणयर्र्य पयईपियईिमधिू सयंडपयणी बयहरे वयहूि गेल्र्यि ेकोपर खैरण े

भयगयतीि सेक्टर ११ मधिु गंध उपद्रव तियरी आल्र्य आहते. 

अ. उप प्रयदनेिक अनधकयरी िवी मुंबई १: िवी मुंबई क्षेत् सीईपीआर् अंतगात समयनवष्ट आह.े िवी मुंबई महयिगरपयनिकय एि-

सीएपी अंतगात समयनवष्ट आह.े 

ब. उप प्रयदनेिक अनधकयरी िवी मुंबई २: आिोक ियल्र्यचे प्रदषूण वर नदिेल्र्य चेंबसाच्र्य ओव्हरफ्िोमळेु होते. 

    एमआर्डीसी सयंडपयणी वयहूि िेणयरी पयइपियइि, झोपडपट्टी भयगयतिू प्रनिर्य ि केिेिे घरगतुी सयंडपयणी      सोडण ेियल्र्य, 

सीईटीपी इ. पर्ांत, ज्र्यमळेु त्र्य भयगयत दगुांधीर्कु्त उपद्रव होतो. एसपीएममध्रे् वयढ होऊ िकते ठयणे - बेियपरू रोडवरीि 

अवजड वयहतकुीमळेु पयतळी, बयंधकयम कयमे इ. 

क.  उप प्रयदनेिक अनधकयरी तळोजय: एमआर्डीसी तळोजय रे्र्े असिेल्र्य उद्योगयंच्र्य दगुांधी उपद्रवयबयबत खयरघर, कळंबोिी, 

कयमोठे, तळोजय इत्र्यदी निवयसी भयगयतिू तियरी प्रयप्त होत आहते. 

 

६. ४.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती 

र्ोजिय 

अ. उप प्रयदनेिक अनधकयरी िवी मुंबई १ 

: सीईपीआर् आनण एिसीएपी र्य दोन्ही कृती 

र्ोजियंची अंमिबजयवणी प्रगतीपर्यवर आह.े 

आ. उप प्रयदनेिक अनधकयरी िवी मुंबई २: 

चेंबर ओव्हरफ्िो टयळण्र्यसयठी 

एमआर्डीसीिय, वयसयचय उपद्रव टयळण्र्यसयठी 

आवश्र्क खबरदयरी घेण्र्यचे निदिे सीईटीपी 

िय जयरी केिे आहते. उद्योगयंिी इधंि पॅटिा 

पीएिजी मध्र्े बदिण्र्यचय आग्रह धरिय आह.े 

इ.  उप प्रयदनेिक अनधकयरी तळोजय: 

मंडळयच्र्य अनधकयर् र्यंिी तळोजय एमआर्डीसी 

औद्योनगक क्षेत्यची रयत्ीची दक्षतय आधीच सरुू 

अ. उप प्रयदनेिक अनधकयरी िवी  मुंबई १ :  

१. एमआर्डीसी प्रयनधकरणयद्वयरे टीटीसी 

एमआर्डीसी क्षेत्यतीि सीईटीपी ची जिुी 

पयइपियइि बदिण्र्यची कृती र्ोजिय प्रगतीपर्यवर 

आह.े 

२. सीएिजी/एिपीजी सयरख्र्य स्वच्ि इधंियचय 

पररचर् आनण समुयरे ७१ िग. र्िेस ऑइि आनण 

कोळसय इत्र्यदी इधंियच्र्य जयगी उद्योगयंिी स्वच्ि 

इधंियकडे वळिे आह.े 

३. नडनजटि नडस्प्िे बोडासह सीएएक्र्एूम 

स्टेिन्सची स्र्यपिय. ४.एिसीएपी अंतगात एअर 

१. हररत पट्टय 

आनण बयगय 

र्यंचय नवकयस 

२. अंतगात 

रस्त्र्यंची 

दरुुस्ती आनण 

र्ोग्र् दखेभयि 

३. ईसीएसचे 

कयर्ाप्रदिाि 

मलू्र्यंकि. 
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केिी आह.े एमपीसीबी अनधकयर् र्यंच्र्य क्षेत् 

भेटी दरम्र्यि आढळूि आिेल्र्य गैर-

अिपुयिियंबद्दि बोडयािे वेळोवेळी नवनवध 

कयरवयई केल्र्य आहते. बोडयािे इडंनस्ट्रर्ि 

असोनसएिििय नवनवध सचूिय जयरी केल्र्य 

आहते आनण सदस्र् उद्योगयंिी संवयद 

सयधण्र्यस आनण एपीसी प्रणयिी तपयसण्र्यस 

आनण प्रदषूकयंचे उत्सजाि होणयर ियही आनण 

वयसयचय उपद्रव होऊ िर्े र्यची खयत्ी करण्र्यस 

सयंनगतिे आह.े मंडळयिे वेळोवेळी 

एमआर्डीसी आनण सीईटीपी र्यंिय सयंडपयणी 

वयहूि िेणयर्र्य पयइपियइिमधिू गळती 

र्यंबवण्र्यसयठी आनण निनदाष्ट नठकयणयनिवयर् 

िदी/खयडीत प्रवेि करणे र्यंबवण्र्यचे निदिे 

नदिे आहते. निर्नमत दक्षतय ही निरंतर प्रनिर्य 

असते. 

मॉनिटररंग मजबूत करण्र्यसयठी िवीि एएक्र्एूम 

स्टेिन्सची स्र्यपिय. 

ब. उप प्रयदनेिक अनधकयरी िवी मुंबई २: 

१. सीएिजी/एिपीजी सयरख्र्य स्वच्ि इधंियचय 

पररचर्. 

२. स्िीिवर नडनजटि नडस्प्िेसह सीएएक्र्एूम 

स्टेिन्सची स्र्यपिय.  

३. िवीि एएक्र्एूम स्टेििची स्र्यपिय.  

४. एएक्र्एूम डेटयच्र्य प्रदिाियवर. 

 

क. उप प्रयदनेिक अनधकयरी तळोजय: 

१. सीएिजी/एिपीजी सयरख्र्य स्वच्ि इधंियचय 

पररचर्. 

२. स्िीिवर नडनजटि नडस्प्िेसह सीएएक्र्एूम 

स्टेिन्सची स्र्यपिय.  

३. िवीि एएक्र्एूम स्टेििची स्र्यपिय. 

४. एएक्र्एूम डेटयच्र्य प्रदिाियवर. 

४.  आरोग्र् प्रभयव 

मलू्र्यंकि 

अभ्र्यस. 

५. आर्आर्टी, 

निरी (चेंबरू, 

मुंबई रे्रे् 

केिेल्र्य 

अभ्र्यसयप्रमयणे) 

सयरख्र्य 

प्रख्र्यत 

इनन्स्टटदर्टूमधिू 

दगुांधीचय उपद्रव 

अभ्र्यस. 

 

६.४.२. जल मुदे्द 

१. कयही नठकयणी सयंडपयणी वयहूि िेणयरी पयईपियईि अपघयतयिे तटुल्र्यमळेु सयंडपयणी बयहरे रे्त आह.े 

२.  एमआर्डीसीिे परुनवल्र्य गेिेल्र्य सयंडपयणी वयहूि जयणय-र्य पयइपियइिवर चेंबरचय प्रवयह जयस्त झयल्र्यमळेु आिोक 

ियल्र्यत सयंडपयण्र्यचय निचरय होत आह,े  सीईटीपी व झोपडपट्टी भयगयतिू प्रनिर्य ि केिेल्र्य घरगतुी सयंडपयण्र्यचय निचरय इ.,  

 

जेव्हीएस नवशे्लषण अहवयि सीईटीपीच्र्य आउटिेट मयिकयंिसुयर ियहीत. 

 

६.४.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

एमआर्डीसी, खैरण े पररसरयतीि इििेट सीईटीपी संग्रह संपयजवळ पयवसयच्र्य पयण्र्यचय सयठय टयळण्र्यसयठी पयइपियइिची 

दखेभयि व आवश्र्क उपयर्र्ोजिय करण्र्यबयबत एमआर्डीसीिय निदिे जयरी.एमआर्डीसीमध्र् ेअसिेल्र्य झोपडपट्टी क्षेत्यतिू 

तर्यर होणय-र्य घरगतुी सयंडपयण्र्यच्र्य उपचयरयसयठी सयंडपयणी सनिरं्त्ण कें द्र नदि ेजयईि. सीईटीपी तळोजयचय नवस्तयर व नवद्यमयि 

सीईटीपीच्र्य शे्रणीसधुयरणेची प्रनिर्य चयि ूआह.े 

 

६.४.३. घन कचिा मुदे्द 

स्र्यनिक संस्र्य व टीटीसी औद्योनगक क्षेत्यतीि नवनवध उद्योगयंमधिू निमयाण होणयरय महयिगरपयनिकय घिकचरय नकंवय घयतक कचरय 

नवल्हवेयट ियवण्र्यबयबत कोणतीही अडचण ियही. एिएमएमसीिे आधीच तभेु र्ेर्े महयिगरपयनिकय घिकचर्र्यची नवल्हवेयट 

सनुवधय नवकनसत केिी आह ेजी आधीपयसिूच कयर्ारत आह.े त्र्यंिी समस्र्यंचय अभ्र्यस करण्र्यसयठी आनण र्ोग्र् उपयर्र्ोजिय 

सचुनवण्र्यसयठी म.े िीरीची निर्कु्ती केिी होती. त्र्यिसुयर एिएमएमसीिे पणूा वयढीव िेचेट प्रनिर्य कें द्र बसनविे होते. कचरय ते 

कंपोस्ट व आरडीएर् कें द्र दखेीि बसनविे. म.े टीटीसीडब्लल्र्एूमएिे टीटीसी औद्योनगक क्षेत्यमधीि उद्योगयंमधिू निमयाण होणयर् र्य 

घयतक कचर्र्यची वैज्ञयनिक नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी जयगय स्र्यनपत केिी आह.े  

 

६.४.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

उरण िगरपररषदिेे िगरपयनिकेच्र्य कचर्र्यवर प्रनिर्य आनण नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी िगरपयनिकय घि कचरय खिुी जयगय 

प्रस्तयनवत केिी आह.े 
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६.५. नागपूि 

६.५.१. हवा मुदे्द 

१) कोरयडी औनष्णक उजया प्रकल्प, खयपरखेडय औनष्णक उजया संरं्त्यतीि जनु्र्य संरं्त्यतिू मोठर्य प्रमयणयत उत्सजाि. 

२) िहरयतीि वयहि प्रदषूण. 

 

६.५.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

मिपयि े एिईईआरआर् कडूि कृती आरयखडय तर्यर केिय आह े जो सीपीसीबीिे मंजरू केिय आह े जो नवनवध भयगधयरकयंच्र्य 

सहकयर्यािे रयबनविय जयईि. आढयवय बैठक वेळोवेळी घेण्र्यत आल्र्य. एर्जीडी, रीअि टयईम अ िॅ अ िॅयियर्झर इ. च्र्य 

अंमिबजयवणी संबंधी एमओईएर् आनण सीसी अनधसचूियंच्र्य पतूातेसयठी औनष्णक उजया संरं्त्यस सिता संमती दणे्र्यत आिी 

आह.े प्रदषूण करणयर् र्य उद्योगयंिय स्वच्ि इधंियवर स्र्ियंतररत करण्र्यस प्रोत्सयनहत केिे. 

 

६.५.२. जल मुदे्द 

१) अंबयझरी तियवयमध्र्े मयस ेमयरीच्र्य घटिय घडल्र्य. 

२) िदीच्र्य प्रदषूणयचय नवस्तयर करण े

 

६.५.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी 

कृती र्ोजिय 

दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

प्रदनूषत िदीच्र्य क्षेत्यप्रमयणे िदीच्र्य पयण्र्यचय सयठय 

करण्र्यसयठी िजीकच्र्य र्एुिबीमधिू सयंडपयणी 

निनमातीसयठी प्रनिर्य सनुवधय उपिब्लध करुि दणे्र्यसयठी 

म. प्र. नि. मंडळयिे जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) 

अनधनिर्म, १९७४ च्र्य ए ३३ च्र्य अंतगात निदिे 

जयरी केिे आहते. एसटीपी बसनवण्र्यसयठी 

िगरपररषदयंिी वचिबद्ध पत् सयदर केिे आह.े मंडळयिे 

११.०९.२०१९ रोजी सदस्र् सनचव, दणे्र्यसयठी म. प्र. 

नि. मंडळय द्वयरे जयरी केिेिे िवीितम निदिे जयरी केिे 

आहते. त्र्यिसुयर, िगर पररषदयंिी ३१.०३.२०२१ 

पर्ांत एसटीपी बसनवण्र्यचे वचिपत् सयदर केिे आह.े 

 

एमआर्डीसी नहगंणय रे्र्िू प्रनिर्य केिेिे सयंडपयणी 

टँकरद्वयरे सीईटीपी बटुीबोरी रे्रे् पयठविे जयत आह.े 

एमआर्डीसी 

नहगंणय रे्र्िू 

प्रनिर्य 

केिेिे 

सयंडपयणी 

टँकरद्वयरे 

सीईटीपी 

बटुीबोरी रे्रे् 

पयठविे जयत 

आह.े 

उप प्रयदनेिक कयर्यािर् ियगपरू -१- उप प्रयदनेिक 

अनधकयरी ियगपरू-१  

एसटीपी बसनवण्र्यचय प्रस्तयव र्एुिबीकडूि ियगपरू 

नजल्ह्ययत प्रदनूषत स्टयचा अंतगात सयदर केिय जयतो 

२. उप प्रयदनेिक अनधकयरी ियगपरू-२ 

एमआर्डीसी  नहगंणय सयठी समनपात सीईटीपी 

निर्ोनजत. ईसी आनण सी ते ई नमळविे. 

एमआर्डीसी, एमएिए आनण इतर खयजगी 

नवकयसकयिे झेडएिडीवर आधयररत १ दििक्ष 

निटर सयठी सीईटीपी बसवण्र्यचय प्रस्तयव सयदर 

केिय आह.े 

३. उप प्रयदनेिक अनधकयरी भंडयरय एसटीपीच्र्य 

स्र्यपिेचय प्रस्तयव एमजेपी कडे तयंनत्क मंजरुीसयठी 

सयदर केिय आह.े र्एुिबीच्र्य एमसी भंडयरय आनण 

पौिी र्यंिी सबनमट केिेिे वचिबद्धतय पत्. 

 

६.५.३. घन कचिा मुदे्द 

१)िगरपयनिकय घिकचर्र्यची नवल्हवेयट ियवण.े 

 

६.५.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती  

िगरपयनिकय घि कचर्र्यच्र्य निर्मयंची कयटेकोरपण ेअंमिबजयवणी करण्र्यसयठी मंडळयिे ियगपरू महयिगरपयनिकय प्रयनधकरणयिय 

पर्यावरण कयर्द्ययच्र्य किमयंिुसयर ३१/०७/२०२० च्र्य पत्यद्वयरे निदिे जयरी केिे आहते. महयपयनिकेच्र्य घिकचरय व प्रनिर्य 

व्र्वस्र्यपियच्र्य अंमिबजयवणीसयठी मिपयकडे कंत्यटीतत्वयवर संस्र्य आहते. 
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६.६. िायगड 

६.६.१. हवा मुदे्द 

प्रयदनेिक कयर्यािर् रयर्गडच्र्य कयर्ाक्षेत्यत मखु्र् एमआर्डीसी उदय. पयतयिगंगय, रोहय, नविेभगड, महयडसह पिवेि, खोपोिी व 

खयियपरू औद्योनगक वसयहत इत्र्यदी आनण बर् र्यच वेळय र्य भयगयत तीव्र वयर् ूप्रदषूणयबयबत तियरी आल्र्य आहते. 

 

६.६.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

 

घातक कचिा यादी घातक कचिा 

यादी 

घातक कचिा यादी 

म. प्र. नि. मंडळिे प्रदषूण करणयर् र्य 

आनण दोषी उद्योगयंनवरूद्ध कयरवयई सरुू 

केिी आह ेआनण त्र्य सधुयरण्र्यसयठी 

पयठपरुयवय करीत आह.े 

कयही ियही खयरघर आनण महयड एमआर्डीसी र्ेर् े२ सीएएक्र्एूम स्टेिि 

स्र्यनपत करण्र्यचे प्रस्तयनवत आह.े 

नवद्यमयि एपीसी प्रणयिीची सधुयररतशे्रणी ६ मनहन्र्यंत पणूा 

केिी जयईि. 

पिवेि तहसीििय नवटभट्टीचे र्नुिट स्र्ियंतरीत करण्र्यसयठी 

आधीच कळनवण्र्यत आिे आह.े 

 

६.६.२. जल मुदे्द 

िगरपररषदयंमधीि उपचयर ि केिेिे सयंडपयणी िदीत सोडि ेजयत आह.े 

सध्र्य आरआर्ए सीईटीपी म्हणिू अधावट उपचयररत सयंडपयणी दखेीि िद्ययंमध्रे् सोडिे जयत आहते; रोहय नह मयन्र्तय ि 

नमळयिेिी सीईटीपी आह.े 

 

६.६.२.१ कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

दर सोमवयरी सीईटीपीच ेपरीक्षण करणे 

निर्ोनजत आह.े 

आरआर्ए सीईटीपी, रोहयच्र्य सधुयररतशे्रणीसह 

ओ एंड एम मधीि सधुयरणय. 

ईटीपीमध्र् ेसधुयरणय. म.े रोहय डयर्चेम, 

एमआर्डीसी रोहय 

एसटीपी तसेच िवकरयत िवकर 

संपणूा डे्रिेज िेटवका  चयि ू

करण्र्यसयठी स्र्यनिक संस्र्यंिी 

सतत पयठपरुयवय करणे. 

सीईटीपी असिेल्र्य दोषी उद्योगयंवर 

सतत दखेरेख ठेवण.े 

एसटीपी बसनवणे आनण संमतीच्र्य 

ितीिसुयर उपचयररत सयंडपयण्र्यच े

प्रमयण सयध्र् करणे आनण उपचयररत 

सयंडपयण्र्यचय पिुवयापर करणे. 

 

 

६.६.३. घन कचिा मुदे्द 

िगरपररषद व ५ िगरपंचयर्ती वैज्ञयनिक िगरपयनिकय घि कचर्र्यवर प्रनिर्य व नवल्हवेयट करीत ियहीत. 

 

६.६.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

म. प्र. नि. मंडळिे िगर पररषदयंिय 

िगरपयनिकय घि कचर्र्यच्र्य 

व्र्वस्र्यपिेसयठी डीपीआर तर्यर 

करण्र्यचे निदिे नदिे आहते. 

िगरपयनिकय घि कचरय निर्म, २०१६ 

िसुयर प्रगतीपर्यवर घिकचर्र्यची 

नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी स्र्यनिक 

संस्र्यंकडे सयतत्र्यि ेपयठपरुयवय करीत 

आह.े 

र्ोग्र् परृ्क्करण सह वेळेत संपणूा 

िगरपयनिकय घि कचर्र्यवर उपचयर 

प्रदयि करणे. 
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६.७. पुिे 

६.७.१. हवा मुदे्द 

उप प्रयदनेिक कयर्यािर् सयतयरयच्र्य कयर्ाक्षेत्यत तियरी आहते;िगरपयनिकय घि कचरयडनम्पंग सयइटवर अनग्िियमक घटिय हल्िी 

भयगयत आग ियगल्र्यची घटिय. िहरी भयगयत वयहियंचे प्रदषूण. समहू क्षेत्यत दगडी ििरमळेु वयर् ूप्रदषूणएमआर्डीसी सयतयरय र्ेर्े 

र्यउंड्रीच्र्य कयमकयजयमळेु वयस र्ेत आह.े 

 

सोलापूि णजल्हा- 

१. उप प्रयदनेिक कयर्यािर् सोियपरूच्र्य कयर्ाक्षेत्यत - सोियपरू िहर ह े वयर् ू प्रदषूणयचे प्रमखु स्त्रोत मयििे जयते. नवकयसयतिू 

वयहियंमध्रे् वयढ झयिी आह ेआनण रस्त्र्यंची अपरुी पररनस्र्ती ही िहरयतीि वयर् ूप्रदषूणयचे प्रमखु स्रोत आह.े 

२. सोियपरुयत वयर् ूप्रदषूणयची समस्र्य पररसरयतीि अिेक सयखर व रयसयर्निक उद्योग बयगेस  इधंि म्हणिू वयपरत आहते. 

 

६.७.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

वयर् ूप्रदषूण कमी करण्र्यसयठी सोियपरू 

महयिगरपयनिकय, सोियपरू आनण िीरी 

र्यंच्र्य संर्कु्त नवद्यमयिे म. प्र. नि. 

मंडळिे नविेष कयर्ा केिे आह.े 

पढुीि कृती व आवश्र्क 

कयर्ावयहीसयठी हवय कृती आरयखडय 

तर्यर करुि ियसियिय सयदर केिय 

आह.े 

सोियपरू महयिगरपयनिकेिे 

रस्त्र्यंची दखेभयि, 

िगरपयनिकेच्र्य 

घिकचर्र्यची सयर्सर्यई, 

घिकचरय उघडदर्यवर 

जयळण्र्यस बंदी आणण ेआदी 

अल्पकयिीि उपयर्र्ोजिय 

केल्र्य आहते. 

सोियपरू िहरयचय हवय कृती आरयखडय तर्यर 

करूि पढुीि मयन्र्तय व आवश्र्क कयर्ावयहीसयठी 

ियसियिय सयदर केिय आह.े 

औद्योनगक नवकयसयचय नवचयर करतय 

सीएएक्र्एूमएस- एमआर्डीसी अनधकयर् र्यंिी 

सल्ियमसित करूि प्रत्र्ेक एमआर्डीसीमध्र् े

सतत वयतयवरणीर् हवय गणुवत्तय दखेरेख कें द्र े

बसनविी जयतीि. 

 

६.७.२. जल मुदे्द 

उपचयर ि केिेिे घरगतुी सयंडपयणी पविय, इदं्रयर्णी आनण भीमय िद्ययंमध्रे् सोडिे जयते आनण त्र्यमळेु वेगवेगळ्र्य नठकयणची 

िदीच्र्य पयण्र्यची गणुवत्तय खयियवत जयते. 

  

६.७.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

र्य कयर्यािर्यच्र्य कयर्ाक्षेत्यत १७-

श्रेणीतीि उद्योगयंिय त्र्यंच्र्य ईटीपी 

आउटिेटदसवर ऑिियईि सतत 

सयंडपयणी गणुवत्तय दखेरेख प्रणयिी 

प्रदयि केिी जयते 

जी  म. प्र. नि. मंडळ आनण कें . प्र. नि. 

मंडळ र्यंच्र्य सव्हारिी जोडिेिी आह.े 

पीसीएमसीिे नवनवध एसटीनपंपैकी ४ 

च्र्य प्रस्तयनवत र्ोजिय नवनवध नठकयणी 

सयदर केल्र्य आहते, १) पीसीएमसी 

तयर्वडे गयव एसटीपी -१० एमएिडी. 

२) पीसीएमसी नचिखिी एसटीपी -

१२ एमएिडी. ३) पीसीएमसी भोपखेि 

एसटीपी -५ एमएिडी. ४) पीसीएमसी 

नपंपळ नििख एसटीपी -१५ एमएिडी. 

सवा स्र्यनिक संस्र्यंिी सतत पयठपरुयवय 

करणे, जेणेकरूि एसटीपी तसेच डे्रिेजचे 

संपणूा जयळे िवकरयत िवकर सरुू करयवे 

आनण घरगतुी सयंडपयणी आनण नवद्यमयि 

एसटीपीच्र्य पणूा क्षमतेिे कयर्ा करण्र्यसयठी 

अल्पयवधी उपयर्र्ोजियंची अपेक्षय केिी 

पयनहज.े   

सयंडपयणी व्र्वस्र्यपियच्र्य चयंगल्र्य 

पद्धतींचय अविंब करण्र्यसयठी आनण 

परेुश्र्य क्षमतयंचय एसटीपी दणे्र्यसयठी 

सोियपरू स्र्यनिक संस्र्यंमयर्ा त आवश्र्क 

तो पयठपरुयवय करण्र्यत आिय आह.े 

 

तर्यर झयिेल्र्य ियगरी घि कचर्र्यचे 

वैज्ञयनिक संकिि, नवभयजि, उपचयर 

र्य सवा स्र्यनिक संस्र्यंमध्रे् एसटीपी 

असण ेआवश्र्क आह ेजेणेकरूि 

उपचयररत सयंडपयण्र्यची मयिके 

कठोरपणे सयध्र् करतय र्ेतीि आनण 

उपचयररत सयंडपयण्र्यचय पिुवयापर 

करतय रे्ईि. 

 

चयकण एमआर्डीसीच्र्य टप्प्र्यिुसयर 

एमआर्डीसी सीईटीपी स्र्यनपत 

करेि जेणेकरूि जयस्तीत जयस्त 

औद्योनगक / घरगतुी सयंडपयणी 

वैज्ञयनिक पद्धतीिे कयढूि टयकतय 

र्ेतीि. 

 



            
 

96 

 

उप प्रयदनेिक कयर्यािर् सोियपरू 

कयर्ाक्षेत्: - भीमय िदीची जि गणुवत्तय 

सधुयरण्र्यसयठी िमयनम चंद्रभयगय 

अनभर्यि प्रकल्प सरकयरि ेजयहीर केिय 

असिू त्र्य प्रकल्पयची अंमिबजयवणी 

प्रगतीपर्यवर आह.े 

आनण नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी आवश्र्क 

पयठपरुयवय घेण्र्यत आिय आह,े जेणेकरूि 

निचेट निनमाती टयळतय रे्ईि ते पयवसयच्र्य 

पयण्र्यत नमसळणयर ियही आनण नवनवध 

भयगयत जि प्रदषूण होणयर ियही. 

सोियपरू नजल्ह्ययतीि िद्ययंच्र्य 

कयठयवर असिेल्र्य सवा स्र्यनिक 

संस्र्यंिय त्र्यंच्र्य िहरयंमधिू निमयाण 

होणयर्र्य सयंडपयण्र्यवर उपचयर 

आनण नवल्हवेयट ियवण्र्यसयठी 

एसटीपीची परेुिी क्षमतय बसनवण्र्यचे 

निदिे दणे्र्यत आि ेआहते. 

 

६.७.३. घन कचिा मुदे्द 

िगरपयनिकय घिकचरय संकिि, नवभयजि आनण त्र्यची वैज्ञयनिक नवल्हवेयट हय र्य भयगयतीि मोठय अडर्ळय आह.े १००% 

घिकचर्र्यवर उपचयर करण्र्यसयठी महयिगरपयनिकय आनण इतर स्र्यनिक संस्र्य वैज्ञयनिक प्रनिर्य करीत ियहीत. िगरपयनिकय 

घिकचरय डनम्पंग सयइटमळेु दगुांधी, जि प्रदषूण, संबंनधत त्यस. 

 

६.७.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

पीएमसीकडे उरुळी दवेयची र्ेर् ेिगरपयनिकय 

घिकचरय डनम्पंग ग्रयऊंड आह ेनजर्े तर्यर 

झयिेिय िगरपयनिकय घिकचरय अधावट 

टयकिय जयतो आनण पीएमसी क्षेत्यतीि एकूण 

४८ िगरपयनिकय घिकचरय प्रनिर्य प्रकल्प 

नवनवध नठकयणी कयर्ारत आहते. 

 

कचरय पेटनवणे त्वररत र्यंबनवण्र्यच ेनिदिे 

िगरपररषदिेय नदिे आहते. 

तसेच स्र्यनिक संस्र्यंिय आगीच्र्य घटिेस 

तत्कयळ हजर रयहण्र्यस व गंध उपद्रव कमी 

करण्र्यसयठी सेंनद्रर् दगुांधीियिकयची र्वयरणी 

करण्र्यचे निदिे नदिे. 

 

घिकचर्र्यवर उपचयर व नवल्हवेयट 

ियवण्र्यसयठी मंडळयिे स्र्यनिक स्वरयज्र् 

संस्र्यंिय सिता अनधकयर नदिे आहते. 

उप प्रयदनेिक कयर्यािर् 

सोियपरूमध्रे् ५००० 

िोकसंख्र्य असिेल्र्य 

खेडदर्यंची िोटी र्यदी तर्यर 

करण्र्यचे कयम सरुू आह े

आनण नजल्ह्ययत वयहणयर् र्य 

िद्ययंच्र्य कयठयवरीि गयवे 

नजल्हय पररषद 

अनधकयर्र्यंच्र्य मदतीि े

घिकचरय व्र्वस्र्यपि 

प्रकल्प नवकनसत 

करण्र्यसयठी परवडणयरे 

अिेक प्रकल्प नवकनसत 

करत आहते.   

 

इको नव्हिेज डेव्हिपमेंट 

दृनष्टकोियतूिही हय एक मदु्दय 

मयििय जयतो. 

पीएमसीि ेनमश्र कचर् र्यवर प्रनिर्य 

करण्र्यसयठी १० िवीि प्रकल्प प्रस्तयनवत 

केिे आहते. र्य िवीि प्रकल्पयमध्र्े 

कचर् र्यचे प्रमयण १६०० म.े टि / नदवस 

असेि. 

 

पीसीएमसीि े१००० एमटीडी क्षमतय 

असिेल्र्य कचरय ते ऊजया प्रकल्पयचय प्रस्तयव 

सयदर केिय आह,े मंडळयच्र्य 

कयर्यािर्यमयर्ा त स्र्यपिेस मयन्र्तय दखेीि 

दणे्र्यत आिी आह ेआनण संपणूापणे कचरय 

ते ऊजयाचे कयम सरुू झयिे आह.े 

 

पीसीएमसीच्र्य सी आनण डी कचरय 

व्र्वस्र्यपि प्रकल्पयच्र्य स्र्यपिेस मंडळयिे 

संमती नदिी असिू सनुवधेच ेकयम सरुू केिे 

जयईि. 

 

 

६.८. चांद्रपूि 

६.८.१. हवा मुदे्द 

कें . प्र. नि. मंडळ, िवी नदल्िी र्यंिी सि २००९ मध्र्े चंद्रपरू ह ेगंभीर प्रदनूषत क्षेत् म्हणिू घोनषत केिे. त्र्यिंतर सीईपीआर्च्र्य र्ोग्र् 

अंमिबजयवणीद्वयरे र्ोग्र् एपीसी तरतदुी दऊेि संख्र्य कमी केिी. चंद्रपरू िहर क्षमतय िसिेल्र्य िहरयंच्र्य अंतगात सचूीबद्ध आह.े 

महयमयगया जवळीि कोळसय खयणी, कोळसय सयठय, वयहतकू व व्र्यपयर (िोनडंग व अििोनडंग) ची निर्य वयर् ुप्रदषूणयची समस्र्य 

निमयाण करते.  

 

 

 



            
 

97 

 

६.८.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ूकृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

म. प्र. नि. मंडळ व्र्यपक सवेक्षण 

आनण हवय िमनु्र्यंची तपयसणी 

करीत आह.े 

तसेच नवनवध कोळसय वखयरयंिय बंद 

करण्र्यचे निदिे नदिे. 

वयहतकुीमळेु व इतर कयमयंमळेु 

होणयरे वयर् ूप्रदषूण कमी 

करण्र्यसयठी डयंबरी रस्ते, हवय िमिुय 

रं्त् उपिब्लध करण्र्यसयठी व स्र्यनपत 

करण्र्यसयठी, परेुसे पयणी नसंचि 

उपिब्लध करुि दणे्र्यचे निदिे 

भयगधयरकयंिय दणे्र्यत आिे. 

हवय प्रदषूणयच्र्य डेटयमध्र्े प्रवेि करण्र्यसयठी 

वेगवेगळ्र्य नठकयणी सीएएक्र्एूमएस आनण 

मॅन्र्अुि एएक्र्एूमएस सॅम्पनिंग स्टेिि प्रदयि 

करणे. 

कोळसय वयहतकुीची बंद पध्दत परुवण्र्यसयठी 

भयगधयरकयंिय मयगादिाि केिे आनण ते 

पयळण्र्यसयठी एक पयळत ठेवणयरय संघ तर्यर केिय. 

डब्लल्र्सूीएि अनधकयर्र्यंिी कयरवयई पणूा केिी. 

एसटीपी पर्ांत भनूमगत गटयर ियईि उपिब्लध करूि 

दणे्र्यचे प्रस्तयव जेणेकरुि १००% मिनिस्सयरण 

प्रनिर्य होईि व एरई व जरपत िदीत जयदयचय 

नवसगा र्यंब ूिकेि. 

वयहतकू व्र्वस्र्य सधुयरिी 

जयईि. 

१००% बंद कोळसय वयहतकू 

व्र्वस्र्य रयबनविी जयईि. 

प्रयदनेिक कयर्यािर्, चंद्रपरू 

र्यंच्र्य कयर्ाक्षेत्यत प्रत्र्ेक 

नजल्ह्ययसयठी नजल्हय पर्यावरण 

र्ोजिय ियग ूकरण.े 

 

 

६.८.२. जल मुदे्द 

चंद्रपरू महयिगरपयनिकेकडूि १००% मिनिस्सयरण प्रनिर्य केिी जयत ियही कयरण तेर् े भनूमगत गटयर मयगयाची तरतदू  

ियही.डब्लल्र्.ूसी.एि.कडूि जयस्तीत जयस्त खयण पयण्र्यचय नवसगा कोणतेही उपचयर ि करतय जवळच्र्य िद्ययंमध्रे् होत आह.े 

 

६.८.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती 

र्ोजिय 

दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

मयििीर् नजल्हयनधकयरी चंद्रपरू र्यंच्र्य अध्र्क्षतेखयिी म. प्र. नि. 

मंडळयिे नजल्हयस्तरीर् सनमती गठीत केिी आह ेव जवळच्र्य 

िद्ययंमध्रे् उपचयर ि केिेल्र्य  सयंडपयण्र्यचय नवसगा करू िरे् असे 

निदिे भयगधयरकयंिय नदिे आहते. त्र्यचे पयिि करण्र्यसयठी 

चंद्रपरू महयिगरपयनिकेिे कृती आरयखडय सयदर केिय होतय. 

त्र्यचे पयिि करण्र्यसयठी चंद्रपरू महयिगरपयनिकेिे कृती 

आरयखडय सयदर केिय होतय. नदियनिदिे जयरी केिे गेिे आनण 

बँक गॅरंटी जप्त करण्र्यत आल्र्य आनण डब्लल्र्सूीएि 

अनधकयर्र्यंिय खयणीतीि पयण्र्यच्र्य प्रनिर्ेसयठी व्र्वनस्र्त 

टयकी उपिब्लध करुि दणे्र्यसयठी आनण नसंचियच्र्य उद्दिेयिे 

खयणीच्र्य पयण्र्यचय पनु्हय वयपर करण्र्यचे निदिे नदिे. 

िद्ययंजवळीि जि 

प्रदषूण करणयरे 

उद्योग / उपिमयंचे 

सवेक्षण व िमिुय. 

सरुुवयतीिय, र्ेट 

िद्ययंमध्रे् 

सयंडपयण्र्यचय 

नवसगा 

र्यंबनवण्र्यसयठी 

तयत्परुते अडर्ळे 

सचुनवण्र्यत र्यवेत.   

१००% सयंडपयणी िदु्धीकरण 

आनण एरई व जरपत िदीत जयदय 

नवसगा र्यंबनवण्र्यसयठी एसटीपी 

पर्ांत भनूमगत गटयर ियईि 

उपिब्लध करुि दणे.े 

 

प्रयदनेिक कयर्यािर्, चंद्रपरू र्यंच्र्य 

कयर्ाक्षेत्यत प्रत्र्ेक नजल्ह्ययसयठी 

नजल्हय पर्यावरण र्ोजिय रयबनवण.े 

 

 

 

६.८.३.  घन कचिा मुदे्द 

१) िगरपयनिकय घि कचरय निर्म, २०१६ िुसयर उपचयर सनुवधेची तरतदू ियही. 

 

६.८.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

१. मयििीर् नजल्हयनधकयरी र्यंच्र्य अध्र्क्षतेखयिी नजल्हयस्तरीर् सनमतीची स्र्यपिय. र्एूिबीिय िगरपयनिकय घयण कचरय 

प्रयनधकरणे दणे.े 

२. प्रयर्नमक स्त्रोत नवभयगणी सवा र्एूिबीिय ियग ूकरण्र्यसयठी निदनेित आह.े 

३.िगरपयनिकय घि कचरय निर्म, २०१६ िुसयर िगरपयनिकय घि कचरय स्र्ळयिय अंनतम रूप दणे्र्यचे निदिे. 

६.८.४. ध्वनी मुदे्द 
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१)ियइर् व्हइेकल्स (ईएिव्ही) च्र्य हयतयळणी, प्रनिर्य आनण पिुवयापरयतिू ध्विी प्रदषूण. 

२) जनु्र्य वयहियंमळेु आनण बयंधकयमयंसयरख्र्य अवजड कयमयंमळेु होणयरे ध्विी प्रदषूण. 

 

६.८.४.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

१) “ियइर् व्हइेकल्स 

(ईएिव्ही) च्र्य हयतयळणी, 

प्रनिर्य आनण पिुवयापरयसयठी 

पर्यावरणयकररतय उपर्कु्त 

सनुवधयंसयठी सीपीसीबी 

मयगादिाक सचूियंची 

अंमिबजयवणी. 

प्रयदनेिक पररवहि खयत्र्यकडूि जीवि 

वयहियंच्र्य समयप्ती, प्रनिर्य आनण 

पिुवयापरयसयठी पर्यावरणनवषर्क ध्विी 

सनुवधयंच्र्य पतूातेच्र्य आकडेवयरीचे 

आकिि करण्र्यसयठी प्रयदनेिक 

पररवहि नवभयगयकडे मयगणी होती. 

सीपीसीबीिे एसपीसीबीिय भंगयर व्र्यपयर्र्यंिय 

संमती दणे्र्यचे निदिे नदि.े तसेच 

जीविवयहियची समयप्ती, प्रनिर्य आनण 

पिुवयापरयसयठी पर्यावरणनवषर्क चयंगल्र्य 

सनुवधय नदल्र्य. प्रयदनेिक कयर्यािर्, चंद्रपरू 

र्यंच्र्य कयर्ाक्षेत्यत प्रत्र्ेक नजल्ह्ययसयठी 

नजल्हय पर्यावरण र्ोजिय रयबनवल्र्य. 

 

६.९. कल्याि 

६.९.१. हवा मुदे्द   

पीएच -१ आनण पीएच -२ एमआर्डीसी डोंनबविी क्षेत्यत निवयसी आनण औद्योनगक क्षेत्य दरम्र्यि कोणतयही बर्र झोि ियही. 

समुयरे ८२ कयपड उद्योग इधंि म्हणिू कोळसय वयपरत आहते आनण त्र्य पररसरयतीि हवय प्रदषूणयस हयतभयर ियवत आहते. 

नहवयळ्र्यत दमट हवयमयियमळेु वयर् ूप्रदषूणयबयबत तियरी प्रयप्त होतयत. तसेच र्य कयर्यािर्यत वयर् ूउत्सजाियसंदभयात तियरी प्रयप्त 

झयल्र्य आहते 

 

६.९.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

बहुतेक उद्योगयंिी डस्ट किेक्टर आनण वेट स्िबर त्र्यिंतर 

स्टॅक अिी हवय प्रदषूण निरं्त्ण प्रणयिी परेुिी उपिब्लध 

करुि नदिी आह.े हवय दखेरेख ठेविू उद्योगयंवर दक्षतय 

ठेविी जयते. मंडळ पीएिजी सयरख्र्य स्वि इधंिचय अविंब 

करण्र्यसयठी उद्योगयबद्दि नवचयर करते. 

एमआर्डीसी क्षेत्यतीि 

रस्तय सधुयरण्र्यची 

आवश्र्कतय आह.े 

कोळियपयसिू पीएिजीकडे नस्वच-

ओव्हर फ्र्एुि िमनु्र्यची नवशे्लषण 

प्रनिर्य सरुु आह.े 

 

६.९.२. जल मुदे्द 

१. ईटीपीची तरतूद ि करतय बेकयर्दिेीर जीिवॉि र्नुिटदस कयर्ारत होती आनण उपचयर ि करतय वयहणयर् र्य ियल्र्यत सयंडपयणी 

सोडिे जयत होते जे पढेु खयडीिय नमळते. 

२. निचर्र्यची व्र्वस्र्य िसल्र्यमळेु कल्र्यण डोंनबविी महयिगरपयनिकय क्षमतेिसुयर त्र्यंच ेएसटीपी चयिनवत आह.े 

३. भनूमगत गटयर िेटवका च्र्य अपणूा कयमयमळेु, कल्र्यण - डोंनबविी पररसरयत अध्र्या प्रमयणयत घरगतुी सयंडपयण्र्यची ियल्र्यत 

नवल्हवेयट ियविी जयते ज्र्यमळेु जि प्रदषूणयची समस्र्य निमयाण होते. 

४. एमआर्डीसी क्षेत्यतीि सयंडपयणी वयहूि िेणयर्र्य पयइपियइि / चेंबसाची मोडतोड झयल्र्यमळेु नकंवय गळतीमळेु जि प्रदषूण 

होत.े 

५. एमआर्डीसी क्षेत्यत अज्ञयत टँकरची अवैध नवल्हवेयट ियवण्र्यमळेु हवय प्रदषूण आनण जि प्रदषूण होते. 

 

६.९.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

मंडळयिे जीिवॉिच्र्य सवा र्नुिटिय भेट नदिी 

असिू बंद करण्र्यचे निदिे र्यपवूीच दणे्र्यत आिे 

एमआर्डीसी पररसरयतीि 

सयंडपयणी वयहूि िेणयर्र्य 

प्रनिर्य केिेल्र्य सयंडपयण्र्यची अंनतम 

नवल्हवेयट एिआर्ओ िुसयर ७.५ नकमी 
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आहते. मोडतोड / गळती एमआर्डीसी तसेच 

महयिगरपयनिकय अनधकय-र्यंिय कळनविी जयते 

आनण र्दु्धपयतळीवर सधुयररत केिी जयते. 

पयईपियईिची निर्नमतपणे 

स्वच्ितय आनण दखेभयि 

करणे आवश्र्क आह.े 

खयडीत सोडिी जयईि आनण ती मयचा-

२०२२ पर्ांत पणूा होईि.  

 

 

६.९.३. घन कचिा मुदे्द 

कल्र्यण डोंनबविी महयिगरपयनिकेत सध्र्य आधयरवयडी डनम्पंग ग्रयऊंडवर बहुतेक कचरय टयकिय जयतो. एमआर्डीसीच्र्य 

निवयसी क्षेत्यत तर्यर होणयरय घिकचरय तयतडीि ेभखंूडयत सयठनविय जयतो. 

 

६.९.३.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

उंबडे, बवे आनण मयंडय र्ेर् ेिगरपयनिकय 

घि कचर्र्यची  वैज्ञयनिक नवल्हवेयट 

ियवण्र्यसयठी केडीएमसीिय अनधकृत 

मयन्र्तय नमळयिी असिू त्र्यमध्र् े६५० 

म.ेटि िगरपयनिकय घि कचर्र्यची  

नवल्हवेयट ियविी जयत आह.े कल्र्यण 

डोंनबविी महयिगरपयनिकेिय १३ 

नवनवध वयडदर्यंवर अनधकृत मयन्र्तय 

नमळयिी आह ेजी ३१.०१.२०२२ पर्ांत 

वैध आहते. 

उंबडे स्र्ळ अंितः चयिनविे जयत आह े

जे संपणूापणे चयिनविे जयणे आवश्र्क 

आह.े 

आधयरवयडी डनम्पंग ग्रयऊंडमध्रे् 

िगरपयनिकय घि कचरय पयठनविय 

जयणयर ियही. पररचयिि पणूा वयढ 

करण्र्यसयठी उंबरडे िगरपयनिकय घि 

कचरय स्र्ळ. पररचयिि पणूा वयढ 

करण्र्यसयठी उंबरडे िगरपयनिकय घि 

कचरय स्र्ळ. िवकरयत िवकर १३ 

बयर्ो नमर्ेनिझेिि चयि ूअसण े

आवश्र्क आह.े 

बव,े रयज ूिगर आनण कचोर गयव र्ेर् े

नमर्ेनिझेिि प्ियंटचे संचयिि र्य 

प्रकरणयचय म. प्र. नि. मंडळ पयठपरुयवय 

करीत आह.े 

िवकरयत िवकर १३ बयर्ो 

नमर्ेनिझेिि चयि ूअसण ेआवश्र्क 

आह.े 

बव,े रयज ूिगर आनण कचोर गयव र्ेर् े

नमर्ेनिझेिि प्ियंटचे संचयिि र्य 

प्रकरणयचय म. प्र. नि. मंडळ पयठपरुयवय 

करीत आह.े 

र्यसंदभयात मंडळयिे कयर्द्ययच्र्य 

न्र्यर्यिर्यत प्रनतज्ञयपत् दयखि केिे 

आह.े आधयरवयडी र्ेर्ीि अिनधकृत 

स्र्ळे कयिबद्ध पद्धतीि ेजवळ असण े

आवश्र्क आह.े 

 

 

६.१०. नाणिक 

६.१०.१. हवा मुदे्द   

सीईपीआर् निदिेयंिसुयर ियनिक पररसर गंभीररीत्र्य प्रदनूषत असल्र्यचे जयहीर केिे आह.े वयर् ूगणुवत्तेमळेु ियनिक आनण 

जळगयव िहरयंिय प्रयप्ती िसिेिी िहरे म्हणिू घोनषत केिे गेिे आह.े 

 

६.१०.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

१. ियनिक िहरयसयठी हवय गणुवत्तय सधुयर कृती र्ोजिय तर्यर 

केिी गेिी आह.े एमओईएर् ियनिक िहरयसयठी 'क्िीि एअर 

प्रोजेक्ट' (सीएपी) अंतगात ियनिकची र्ोजिय तर्यर करीत आह.े 

केटीएचएम कॉिेज ियनिक र्ेर्े १ सीएक्र्एूमएस व ४ मॅन्र्अुि 

स्टेिि र्ेर् ेदखेरेख ठेविी जयते (अ) जिुी मिपय इमयरत, मखु्र् 

रस्तय ियनिक. (ब) आरटीओ कयर्यािर् जिेु, िरणपरू रोड. (क) 

व्हीआर्पी इडंस्ट्रीज नि. एमआर्डीसी सयतपरू. आनण (ड) 

उद्योग भवि, आर्टीआर् नसग्िि, ियनिक. िोकसंख्रे्च्र्य 

निकषयिुसयर सीएक्र्एूमएस ची ४ स्र्यि ेओळखिी जयतयत. 

स्र्यपिेचे कयम १ वषयाच्र्य आत पणूा होईि. 

हवय कृती र्ोजिेिसुयर 

संबंनधत 

भयगधयरकयंकडूि र्यची 

अंमिबजयवणी केिी 

जयईि. 

ह ेकयर्यािर् सतत 

पयठपरुयवय करीत आह े

नकंवय उद्योगयंिय सचूिय 

बजयविेल्र्य एपीसी 

प्रणयिी कयर्ारत ियहीत. 

ही सतत प्रनिर्य असते. 

वयर् ूप्रदषूण कमी 

करण्र्यसयठी उद्योगयंिय 

बॉर्िर आनण आधनुिक 

तंत्ज्ञयियसयठी नहरव ेइधंि 

वयपरण्र्यची सचूिय दणे्र्यत 

आिी आह.े वयहियसयठी 

नहरव्र्य इधंिचय वयपर आनण 

सयवाजनिक वयहतुकीसयठी ई 

वयहियंचय वयपर. रस्त्र्यंची 

गणुवत्तय व रहदयरी सधुयरणे. 
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६.१०.२. जल मुदे्द 

बहुतेक िहरी स्र्यनिक संस्र्य िगरपररषद व िगर पंचयर्तीत सयंडपयण्र्यच ेजयळे व उपचयरयंची सनुवधय ियही व र्यमळेु सयंडपयणी 

िदीत सोडिे जयते व गोदयवरी िदीचे प्रदषूण होत.े 

 

६.१०.२.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ू कृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

ियनिक महयिगरपयनिकेिे गोदयवरी 

िदीच्र्य कयठयवर ९ सयंडपयणी प्रनिर्य 

कें द्र उपिब्लध करुि नदि ेहोते. 

र्य वषयात आणखी एक गंगयपरू एसटीपी 

कयर्यानन्वत करण्र्यत आिे असिू 

आणखी एक र्नुिट िवकरच 

कयर्यानन्वत होईि. 

सध्र्य ियनिक महयिगरपयनिकेत िव्र्यि े

जोडल्र्य गेिेल्र्य गयवयंसयठी भनूमगत 

गटयरयचे जयळे ियही. त्र्यंिी र्य 

गयवयंसयठी पयईपियईि टयकणे सरुू केिे 

आह,े डे्रिेज िेटवका  सरुक्षय २१० 

नकिोमीटर आह.े 

ियिय जि उपचयर र्यर्टोरमेडीएििद्वयरे 

प्रस्तयनवत आह े

िवीि मयिके नमळनवण्र्यसयठी 

एसटीपीच्र्य उन्ितीचय प्रस्तयव आह.े 

िगर पररषद, िगर पंचयर्तीसयरख्र्य इतर 

स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यंसयठी एसटीपी 

बयंधणे. 

 

 

६.११ मंुबई 

६.११.१ हवा मुदे्द 

मुंबईतील हवा प्रदरू्र्ाची समस्या प्रामयुयाने अवजड वाहनांच्या वाहतकुीमळेु ननमाणर् झाली आह.े 

अंबापाड - माहुल, चेंबरू पररसरात वाय ूप्रदरू्र्ाची समस्या मयुयत्वे बाष्ट्पशील सेंनद्य संयगु े(वीओसी) मळेु आह.े तसेच दवेनार 

डनम्पंग ग्राऊंडवर कचरा जाळल्यानेही वाय ूप्रदरू्र् होत.े 

या र्व्यनतररक्त, आरएमसी प्लांट्सकडून ननयनमतपर्े तक्रारी प्राप्त होतात. 

 

६. ११.१.१. कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ूकृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती 

र्ोजिय 

दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

एन सीएपी अंतगणत कृती आराखडा एमसीजीएम द्वारे तयार केला गेला 

आह ेआनर् सीपीसीबी ने त्याला मानयता नदली आह.े भागधारकांची 

पनहली बैठक घेण्यात आली आनर् कृती आराखड्याची 

अंमलबजावर्ी प्रगतीपथावर आह.े 

टीओ १७ द्वारे २० सभोवतालच्या स्थानांवर आनर् ५४ वीओसी 

साठी १२ ननवाणसीत स्थानांवर एटीडी -जीसी- एमएस वापरून ततृीय 

पक्ष ननरीक्षर् केले गेले आनर् पररर्ामांच्या आधारावर कृती 

आराखडा तयार करण्यात आला. 

या कृती आराखड्याच्या आधारे हवा प्रदरू्र् ननयंत्रर् प्रर्ाली 

सधुाररत/आधनुनक आनर् स्थानपत करण्याचे ननदशे जारी करण्यात 

आले (जी-लेनस अहवालाची प्रत संलग्न). 

मुंबई शहराचा कृती 

आराखडा बंद 

करण्यात आला आह.े 

चेंबरू कृती आराखडा 

सीइपीआय आनर् 

सीपीसीबी अंतगणत 

कृती आराखडा माहुल 

अंबापाडा क्षेत्रासाठी, 

मुंबई शहराचा कृती 

आराखडा बंद करण्यात 

आला आह.े चेंबरू कृती 

आराखडा सीइपीआय 

आनर् सीपीसीबी अंतगणत 

कृती आराखडा माहुल 

अंबापाडा क्षेत्रासाठी, 

 

६.११.३ घन कचिा मुदे्द 

कचर्याची नवल्हवेाट दवेनार येथ ेअसलेल्या म.े दवेनार डनम्पंग ग्राउंडवर शास्त्रोक्त पद्धतीन ेप्रनक्रया केली जात नाही. 

 

६.११.३.१ कृती योजनाांची चालू णस्थती 

काही नाही. 
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६.११.४ ध्र्नी मुदे्द 

गर्पती उत्सव आनर् ईद साजरी करताना आवाजाच्या उल्लंघनाबाबत नवनवध तक्रारी आहते. संबंनधत नजल्हा नयायालयात या 

कायाणलयाने १५० खटल ेदाखल केले आहते. 

 

६.११.४.१ कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चाल ूकृती योजना मध्यावधी कृती योजना दीर्ाकालीन कृती योजना 

ध्वनी ननयमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरर्ी 

अंदाजे ६० खटले दाखल झाले आहते 

काही नाही काही नाही 

 

६.१२ ठाणे 

६.१२.१ हवा मुदे्द 

पावसाळा आनर् नहवाळ्यात दगुंधींचा उपद्व नदसनू येतो. 

घराजवळील वाय ूप्रदरू्र्ाची गंभीर समस्या, नचत्रालय, बोईसर, सालवड, पास्तळ, कोलवडे, पाम, कंुभवली आनर् लगतचा 

पररसर. 

एमआयडीसी पररसरातील सालवड, कोलावडे, बोईसर आनर् खैरापाडा रेल्वे पलुावर स्थाननक ग्रामपंचायतीद्वारे घनकचरा आनर् 

प्लानस्टक कचरा वारंवार जाळल्यानेही वाय ूप्रदरू्र्ाची समस्या ननमाणर् होत.े 

 

६.१२.१.१ कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ूकृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

एमआयडीसी तारापरू उद्योगांमध्ये 

दरवर्ी मानसनूपवूण आनर् नहवाळा पवूण 

हगंामात जारी केलेले सामानयक पत्र. 

सीएएक्यएूम स्थानकाच्या स्थापनेचे 

काम प्रनक्रयेत आह.े 

ढीग, प्रनक्रया उत्सजणन आनर् 

वातावरर्ीय उत्सजणनाचे ननरीक्षर् 

करण्यासाठी. 

म. प्र. नन. मंडळ आनर् के. प्र. नन. 

मंडळ सर्व्हणरशी कनेनक्टनर्व्हटी 

असलेल्या एससीएडीए आनर् नडस्प्ले 

प्रर्ालीसह पररसरात सीएएक्यएूम ची 

तरतदू करर्े. 

 

६.१२.२ जल मुदे्द 

१. वारंवार एमआयडीसी मधील नाले/ प्रनक्रया केलेले सांडपार्ी वाहून नेर्ार्या पाइपलाइनचे नेटवकण  तटुरे्.  

२. एमआयडीसी मधील प्रनक्रया न केलेल्या पाण्याचे उत्सजणन आनर् प्रनक्रया केलेल्या पाण्याचे नसंचन करर्े. 

३. जनुी सांडपार्ी संकलन पाईपलाईन काढून टाकर् ेज्यामळेु सांडपाणी (वनकृष्ट दजााचे) पढुील प्रनक्रया साठी टीइपीएस- सीइटीपी  

पयंत पोहोचण्याऐवजी नाल्यातनू वाहते.  

४. लगतच्या गावांमधनू बाहरे पडर्ारे प्रनक्रया न केलेले घरगतुी सांडपार्ी आनर् एमआयडीसी मधनू जार्ार्या नैसनगणक 

नाल्यातनू वाहर्ारी सावणजननक शौचालये. 

५. नैसनगणक नाल्यात रासायननक दनूर्त प्लानस्टक धणु्याची बेकायदशेीर नक्रया. 

 

६.१२.२.१ कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ूकृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

१. एमआयडीसी नैसनगणक नाल्यावरील तात्परुत े

बंधारा आनर् जवळच्या क्षेत्राला पंनपंग प्रर्ाली 

उपलब्लध करून दईेल. 

२. टीइपीएस - सीइटीपी च ेआधनुनकीकरर्. 

१. एमआयडीसी 

सांडपार्ी संकलन 

प्रर्ालीची जनुी 

पाइपलाइन ओळखर् े

आनर् काढर्.े 

१.  म.े टीइपीएस- सीइटीपी वैयनक्तक उद्योगांच्या 

उच्च सीओडी प्रवाहाचे पथृक्करर् आनर् 

नवल्हवेाट. 

२. ५० एमएलडी सीइटीपी कायाणननवत करर्े. 

३. नवद्यमान २५ एमएलडी टीइपीएस- सीइटीपी 

च्या नवल्हवेाटीची पाइपलाइन वाढवर्े. 
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३. आय/एल आनर् ओ/एल उद्योगांसाठी 

दतुफाण एससीएडीए सह सतत दखेरेख प्रर्ाली 

प्रदान करा. 

४. एमआयडीसी टँकर व बोअरवेलद्वारे होर्ारा 

अवैध पार्ीपरुवठा बंद करर्ार. 

५. झेडएलडी आनर् अंशतिः झेडएलडी 

यनुनट्सचे ननरीक्षर् करर्े. 

६. रासायननक दनूर्त प्लानस्टक कचरा 

धणु्यासाठी म. प्र. नन. मंडळ संमती दईेल. 

२. वैयनक्तक 

उद्योगांसाठी लॉक 

आनर् की र्व्यवस्था. 

३. म.े टीइपीएस- 

सीइटीपी वैयनक्तक 

उद्योगांच्या उच्च 

सीओडी प्रवाहाची 

ओळख करून त्यांची 

नवल्हवेाट लावर्े. 

४. लगतच्या स्थाननक संस्था घरगतुी 

उपचारांसाठी एसटीपी दतेात. 

 

५. सवण एलएसआय आनर् एमएसआय 

यनुनट्सना घरगतुी सांडपाण्यासाठी स्वतंत्र 

एसटीपी प्रदान करर् ेआनर् त्याचा 

बागकामासाठी वापर अननवायण कररे्. 

 

६.१२.३ घन कचिा मुदे्द 

१. वापर केलेल्या नवद्ावकाचा अवैध साठा आनर् कारखाना पररसर आनर् बेकायदशेीर साठवर् क्षेत्रामध्ये इटीपी गाळ. 

२ एमआयडीसी तारापरू पररसरात आनर् लगतच्या पररसरात असलेल्या उद्योगांद्वारे प्रनक्रया कचर्याची अवैध वाहतकू आनर् 

डंनपंग. 

गाळ साचल्यामळेु प्रनक्रया न केलेले सांडपार्ी वाहून नेर्ार्या पाईपलाईनचे चोनकंग. 

 

६.१२.३.१ कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ूकृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

एमआयडीसी ह ेसनुननित करेल की सवण 

उद्योग र्व्यापारातील सदस्य 

सांडपाण्याची नवल्हवेाट एमआयडीसी 

चेंबरमध्ये लावतील आनर् प्रनक्रया 

केलेल्या सांडपाण्यासाठी एक नदवसाची 

साठवर् टाकी प्रदान करेल. 

१. एमआयडीसी ह ेसनुननित करते नक 

र्व्यापारातील सांडपाण्याची नवल्हवेाट 

लावण्यासाठी सवण सदस्य उद्योग 

एमआयडीसी कक्षामध्ये सकारात्मक 

नडस्चाजण प्रर्ाली प्रदान करत आहते. 

१. एमआयडीसी क्षेत्रामधील इटीपी 

गाळाची बेकायदशेीर नवल्हवेाट 

टाळण्यासाठी सवण सदस्य उद्योगांना 

कारखाना पररसरात ओर्व्हरहडे सेटनलंग 

टाकी अननवायणपर् ेप्रदान करण्याचे 

ननदशे नदले जातील. 

 

६.१२.४ ध्वनी मुदे्द 

एमआयडीसी तारापरू पररसरात घडवरं्, कापड नवर्काम यनुनटद्वारे ध्वनी प्रदरू्र्. 

 

६.१२.४.१ कृती योजनाांची चालू णस्थती 

चयि ूकृती र्ोजिय मध्र्यवधी कृती र्ोजिय दीघाकयिीि कृती र्ोजिय 

ध्वनी प्रदरू्र्ापासनू बचाव करण्यासाठी 

ओळखल्या जार्ार् या आवाज ननमाणर् 

करर्ार् या स्त्रोतांसाठी ध्वनीशास्त्र / योग्य 

तंत्रज्ञानाचा अवलंब करर्े. 

अनपुालन नमळवण्यासाठी बँक गॅरंटी 

कालबद्ध कायणक्रम प्राप्त करण्यासाठी. 

काही नाही 
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७. पयायवििीय अभ्यास आणि सवेक्षि 

 

७.१. गिेिोत्सव २०२० मधील ध्वनी मापन 

 

संपणूा महयरयष्ट्र रयज्र्यतीि २७ महयिगरपयनिकयंअंतगात  रे्णय-र्य १३२ नठकयणी वयतयवरणीर् ध्विी मयपियचे कयम गणेिोत्सव 

कयळयत केिे गेिे. गणेिोत्सव दरम्र्यि निमयाण होणय-र्य आवयजयचय नवचयर करूि ५ नदवस ध्विी मयपि करण्र्यत आिे. २२, २३, 

२६, २८ ऑगस्ट २०२०  आनण ०१ सप्टेंबर,  २०२० रोजी सकयळी ६ ते १२ र्य वेळेत ६ तयस ध्विी निरीक्षण केिे गेिे. कॅनिब्रेटेड 

सयउंड िेव्हि मीटर (टयइप I) वयपरुि ध्विी मयपि करण्र्यत आिे.  संपणूा महयरयष्ट्रयतीि वेगवेगळ्र्य महयिगरपयनिकयंमध्रे् ध्विी 

दखेरेख करण्र्यच्र्य नठकयणयंची संख्र्य तक्तय ७.१ मध्रे् प्रदयि केिी आह.े 

 

कोष्क ७.१. गिेिोत्सव २०२० दिम्यान महािाष्ट्रातील ध्वनी मापन स्थानके. 

अ. क्र. महानगिपाणलका स्थानाांची सांख्या 

१. मुंबई २५ 

२. िवी मुंबई ०५ 

३. ठयणे ०८ 

४. पणेू १८ 

५. ियनिक ०५ 

६. औरंगयबयद ०५ 

७. ियगपरू ०५ 

८. कल्र्यण ०३ 

९. अमरयवती ०३ 

१०. जळगयव ०३ 

११. कोल्हयपरू ०३ 

१२. सयंगिी ०३ 

१३. मीरय - भयइदंर ०३ 

१४. वसई – नवरयर ०३ 

१५. उल्हयसिगर ०३ 

१६. नभवंडी - निजयमपरू ०३ 

१७. चंद्रपरू ०३ 

१८. ियंदडे -  वयघेिय ०३ 

१९. अहमदिगर ०३ 

२०. धळेु ०३ 

२१. मयिेगयव ०३ 

२२.  नपंपरी  - नचंचवड ०३ 

२३. परभणी ०३ 

२४. ियतरू ०३ 

२५. अकोिय ०३ 

२६. सोियपरू ०४ 

२७. पिवेि ०३ 

                           एकुि स्थानाांची सांख्या १३२ 
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आकृती ७.१ महािाष्ट्रातील णवणवध णठकािी गिेिोत्सव २०२० दिम्यान ध्वनी पातळी 

 

आकृती ७.१. वरूि ह ेिक्षयत रे्ते की २२ ऑगस्ट २०२०  रोजी िोंदविेिी उच्चतम ध्विी पयतळी ७०.१५ डीबी (ए)  मुंबई रे्रे् 

होती. २३ ऑगस्ट २०२०  रोजी, ध्विी मयपियच्र्य दसु-र्य नदविी  मुंबई रे्रे् सवयात उच्च ध्विी पयतळी ६९.२६ डीबी (ए) िोंदविी 

गेिी. २६ ऑगस्ट २०२०  रोजी, कल्र्यण र्ेर्े सवयानधक सरयसरी ध्विी पयतळी ७१.६९ डीबी (ए) िोंदनविी गेिी. २८ ऑगस्ट 

२०२०  रोजी,  ७३.१४ डीबी (ए) ही सवयानधक ध्विी पयतळी होती जी िवी मुंबई रे्रे् िोंदनविी गेिी.  गणेिोत्सवयच्र्य वेळी ध्विी 

मयपियच्र्य िेवटच्र्य नदविी, म्हणजेच ०१ सप्टेंबर २०२० रोजी, सवयानधक ध्विी पयतळी ७२.२८ डीबी (ए) होती आनण ती िवी 

मुंबई रे्रे् िोंदनविी गेिी. 

 

२२ ऑगस्ट २०२०  रोजी  गणेिोत्सवयच्र्य कयळयत ध्विी मयपियच्या पनहिय नदवशी   िोंदनवण्र्यत आिेिी सवयात कमी सरयसरी 

ध्विी पयतळी कल्र्यण र्ेर्े ६३.४३ डीबी (ए) होती.  २३ ऑगस्ट २०२०  रोजी  ध्विी मयपियच्या दसु-र्य नदवशी   िोंदनवण्र्यत 

आिेिी सवयात कमी सरयसरी ध्विी पयतळी औरंगयबयद रे्रे् ६२.८५ डीबी (ए) होती.  २६ ऑगस्ट रोजी, औरंगयबयद रे्रे् ६३.९५ 

डीबी (ए) ही सवयात कमी सरयसरी ध्विी पयतळी िोंदविी गेिी. २८ ऑगस्ट २०२० रोजी, ६२.६२ डीबी (ए)  ही सवयात कमी 

सरयसरी ध्विी पयतळी ियगपरू रे्रे् िोंदविी गेिी. 

 

७.१.१ णनष्ट्कर्य- गिेिोत्सव २०२० दिम्यान ध्वनी णनिीक्षि 

गणेिोत्सव हय महयरयष्ट्रयत अिेक दिकयंपयसिू सयजरय होणयरय सवयात मोठय सण आह.े मयत्, र्यवषी कोरोियचय प्रयदभुयाव िक्षयत घेतय 

हय सण स्वेच्िेिे कमी-अनधक प्रमयणयत सयजरय करण्र्यत आिय. र्य वषी उत्सवयचय आिंद िेहमीच्र्य उत्सवयचय आिंदयपेक्षय तिुिेिे 

कमी होतय. अिेक मंडळयंिी गणेिमतूीचंी प्रनतष्ठयपिय रद्द केिी आह ेआनण सयर्ीच्र्य आजयरयिी संबंनधत उपिमयंसह आरोग्र् 

महोत्सवयचय ('आरोग्र्ोत्सव') पर्यार् निवडिय आह.े मुंबईतीि प्रनसद्ध ियिबयग सयवाजनिक गणेिोत्सव मंडळयिे उत्सव रद्द 

करण्र्यचय आनण रक्त दयि आनण प्ियझ्मय दयि निनबरे आर्ोनजत करण्र्यचय निणार् घेतिय आह ेआनण कोनवड -१९ मळेु मतृ्र् ू

झयिेल्र्य पोनिसयंच्र्य कुटंुबीर्यंिय आनर्ाक मदत दणे्र्यचय निणार् घेतिय आह.े  बहृन्मुंबई सयवाजनिक गणेिोत्सव समन्वर् सनमती, 

जी मुंबईतीि १२,५०० गणेि मंडळयंची एक ित्ी संस्र्य आह ेर्यंिी  पंडयिमध्रे् ऑिियइि दिाियची सोर् केिी, तसेच सयमयनजक 

अंतर सनुिनित करूि तरुणयंमध्रे् र्ोग आनण प्रयणयर्यमिय प्रोत्सयहि दणे्र्यसयठी मोहीम रयबविी. दनक्षण महयरयष्ट्रयतीि कोल्हयपरू 

नजल्ह्ययतीि समुयरे ३०० गयवयंिी हय सण र्यरसय धमयि ि करतय सयजरय केिय आनण प्रत्रे्क गयवयत एकच मतूी बसविी.  

 

महयरयष्ट्र सरकयरिे गणेि चतरु्ी सयजरी करण्र्यबयबत मयगादिाक तत्त्वेही जयरी केिी आहते ज्र्यत पढुीि गोष्टींचय उल्िेख आह.े 

 

१. सयवाजनिक मंडळयंिी आनण घरगतुी स्तरयवर स्र्यपन केिेल्र्य गणेिमतूीचंी उंची र्य वषी अिुिमे ४ रू्ट आनण २ रू्ट 

इतकी मर्यानदत असयवी. 

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.
८०.

ध्व
नी

पा
तळ

ीड
ीब
ी(ए

)
एल

ई्
यू

२२ - ऑगपट २३ - ऑगपट २६ - ऑगपट २८ -ऑगपट १ - सप्टेंबर Average
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२.  सवा मंडळयंिी (संघटिय) महयिगरपयनिकय नकंवय स्र्यनिक प्रियसियिे तर्यर केिेल्र्य धोरणयंच्र्य अिुषंगयिे मंडप 

(तयत्परुते आच्ियनदत संरचनेने सजविेिे) उभयरणे आवश्र्क आह.े 

३.  गणेि चतरु्ी र्य वषी सयधेपणयिे सयजरी करयर्ची आह,े त्र्यमळेु सयवाजनिक मंडळे नकंवय व्र्क्तींिी घरोघरी  मतूीची 

प्रनतष्ठयपिय करू िर्े. 

४. िोकयंिी र्य वषी पयरंपररक मतूी बसवण्र्यऐवजी धयत,ू संगमरवरी नकंवय इतर घटकयंपयसिू बिविेल्र्य मतूीचंी पजूय करयवी. 

५. स्र्यपि केिेल्र्य मतूी मयतीच्र्य असतीि नकंवय पर्यावरणपरूक असतीि तर त्र्य मतूी घरीच नवसनजात  करयव्र्यत. घरी 

नवसजाि करणे िक्र् िसल्र्यस जवळच्र्य कृनत्म तियवयत मतूीचंे नवसजाि करयवे. 

६.  जर िक्र् असल्र्यस, गर्ेश मतूीचंे नवसजाि मयघी गणेिोत्सवयदरम्र्यि नकंवय भयद्रपद २०२१ मनहन्र्यत, म्हणजेच पढुीि 

वषी पढेु ढकिण्र्यत र्यवे. 

७. िोकयंिय स्वतःिय सरुनक्षत ठेवतय र्यवे आनण संसगा टयळतय र्यवय र्यसयठी १० नदवसयंच्र्य उत्सवयदरम्र्यि आरोग्र्यिी 

संबंनधत जयनहरयती प्रदनिात केल्र्य जयव्र्यत. 

८. मंडळयंिी सयंस्कृनतक कयर्ािम आर्ोनजत करण्र्यऐवजी आरोग्र्नवषर्क उपिम हयती घ्र्यवेत. 

९. मंडळयंिी गणेिमतूीचंे ऑिियइि दिाि घेण्र्यची व्र्वस्र्य करण्र्यचय प्रर्त्ि करयवय. 

१०.मंडप निजांतुकीकरण केिे जयवेत, र्माि स्िीनिंगची व्र्वस्र्य केिी जयवी आनण गणेियचे दिाि घेण्र्यसयठी रे्णयर्र्य 

भयनवकयंिी ियरीररक अंतरयिी संबंनधत निर्मयंचे कयटेकोरपणे पयिि केिे पयनहजे. 

 

सवेक्षणयदरम्र्यिच्र्य प्रत्र्क्ष निरीक्षणयिुसयर मयगीि वषीच्र्य तिुिेत रं्दय हवेतीि प्रदषूणयची पयतळी खपूच कमी होती.  सवा 

क्षेत्यंमध्रे् र्टयक्र्यंचय अनजबयत वयपर िव्हतय, त्यामळेु सवेक्षणयत हवय प्रदषूण कमी झयल्र्यचे नदसिू आिे आह.े तसेच, 

ियऊडस्पीकर, ढोि, ड्रम  नकंवय कोणत्र्यही प्रकयरच्र्य वयद्ययचय वयपर नवसजाि नमरवणकुीत नकंवय रयत्ीच्र्य वेळी सोसयर्टी नकंवय 

पंडयिमध्रे् केिय  ियही. रं्दय िोकयंिी पर्यावरणपरूक गणेिमतूीचंय पर्यार् निवडिय असिू त्र्यंच्र्य घरीच नवसजाि केिे आह.े नवसजाि 

नमरवणकुीतही रं्दय कमी गदी होती. कोनवड-१९ च्या प्रोटोकॉिची पतूातय करण्यासाठी  जसे  की मयस्क वापरर्,े सयमयनजक अंतर 

ठेवर् ेइत्र्यदींची पतूातय सनुिनित करण्र्यसयठी अिेक भयगयत नविेषत: दनूषत क्षेत्रामध्रे् दखेीि पोनिस नवभयगयकडूि दक्षतय घेण्र्यत 

आिी होती ज्र्यमळेु निरोगी सणयची खयत्ी होते. 

 

खयिीि कयरणयंमळेु निरीक्षण पयतळी जयस्त आह:े 

१. सयवाजनिक वयहतूक नकंवय रेल्व ेसेवा एकतर बंद आहते नकंवय त्र्यतिू संसगा होण्र्यची भीती आह ेम्हणिू वयहनांचा  

अनधक वयपर होत आह.े 

२. अनधक दचुयकी आनण कयर रस्त्र्यवर आहते आनण वयहियंच्र्य रहदयरीचय हय आवयज आह.े 

३. बहुतेक वयहिे मयिक चयिवत असल्र्यमळेु तिुिेिे हॉिा वयजवणे कमी होते. 

४. नमरवणकुीच्र्य वेळी व नवसजाि मयगयावरीि वयहतकू वळवयवी. 

५. नमरवणकू मयगयांवर गदी टयळयवी. 

६. ध्विी पयतळी मयिकयंपिीकडे वयढिेिी ध्विी पयतळी  ही मयिवी िोकसंख्रे्च्र्य सयमनूहक आवयजयमळेु, रहदयरीमळेु 

आह ेआनण अिय प्रकयरे ध्विी पयतळी ओियंडण्र्यसयठी कोणतयही एक स्रोत नकंवय निर्य जबयबदयर ियही. 

७. नमरवणकू मयगयांवर वयहियंची वयहतूक टयळयवी. 

८. वयढिेल्र्य आवयज पयतळीसयठी जितेमध्ये संवेदििीिता ननमाणर् केली पयनहज ेव जितमेध्ये जयगरूकतय वयढविी 

पयनहज.े 

९. सवासयधयरणपणे िहरी भयगयत ध्विी उपद्रव करण्र्यवर उत्सवयत भर द्ययर्िय हवय कारर्  उच्च- गनतनवधी कयियवधी 

दरम्र्यि पयश्वाभमूी पयतळी स्वतःच सरयसरी ध्विी पयतळी ओियंडत आह.े 

१०. संवेदििीि डीबी (ए) मोजमयपयंमळेु मोजल्र्य जयणयर्र्य पीक मलू्र्यंच्र्य तिुिेत डीबी (ए) एलईक्य ूमलू्रे् कयियंतरयिे 

तिुिेिे िक्षणीर्रीत्र्य कमी असतीि. 
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७.२. णदवाळी २०२० दिम्यान ध्वनी णनिीक्षि. 

नदवयळी सणयच्र्य दरम्र्यि. ११, १४, आनण १६ िोव्हेंबर  रोजी वयतयवरणयतीि ध्विी पयतळीचे आकिि करण्र्यसयठी म.प्र.नि. 

मंडळयिे तीि नदवसयंच्र्य कयियवधीसयठी संपणूा महयरयष्ट्रयत १५८  नठकयणी ध्विी पयतळीचे मलू्र्यंकि करण्र्यसयठी पढुयकयर घेतिय 

आह.े िहरयच्र्य नवनवध भयगयत ध्विी पयतळीचे वेगवेगळे भ-ूउपर्ोग आनण वेगवेगळे जमीि वयपरण्र्यबयबतचे र्रक निनित करणे 

आनण वैज्ञयनिक ध्विी पयतळीच्र्य आकडेवयरीच्र्य उपिब्लधतेद्वयरे ध्विी प्रदषूणयबद्दि जिजयगतृी करणे ह ेर्य प्रकल्पयचे मखु्र् उद्दीष्ट 

होते. ध्विी पयतळीचे वेगवयि बदिणयरे स्वरूप आनण ‘ए’ नर्ल्टर वयपरुि वेगवयि प्रनतसयद मोडमध्रे् ठेविेिे कॅनिबे्रटेड सयउंड 

िेव्हि मीटर (टयइप I) वयपरुि ध्विी मयपि करण्र्यत आिे. संपणूा महयरयष्ट्र रयज्र्यमध्रे् वेगवेगळ्र्य महयिगरपयनिकयंमधीि ध्विी 

मयपि करण्र्यच्र्य नठकयणयंची संख्र्य तक्तय ७.२ मध्र्े प्रदयि केिी आह.े 

 

तसेच आकृती ७.२ वरूि असे नदसिू आिे आह ेकी ११ िोव्हेंबर रोजी नदवसयच्र्य वेळी चंद्रपरू रे्रे् सवयानधक ७१.९ डीबी (ए)  

इतकी ध्विी पयतळी िोंदविी गेिी. १४ िोव्हेंबर रोजी नदवसयच्र्य वेळी, ियनिक र्ेर्े ६०.८ डीबी (ए)  इतकी सवयानधक ध्विी 

पयतळी िोंदविी गेिी. त्र्यचप्रमयणे १६ िोव्हेंबर रोजी कोल्हयपरुयत ७५.५ डीबी (ए)  इतकी सवयानधक ध्विी पयतळी िोंदविी गेिी. 

११, १४ आनण १६ िोव्हेंबर रोजी ियगपरू, ठयणे आनण चंद्रपरू रे्रे् रयत्ीच्र्य वेळी ६६.९ डीबी (ए) , ७४.० डीबी (ए)  आनण ६२.३ 

डीबी (ए)  इतकी सवयानधक ध्विी पयतळी िोंदविी गेिी. 

 

कोष्क ७.२. णदवाळी २०२० दिम्यान महािाष्ट्रातील ध्वनी मापन स्थाने. 

अ.क्र. महानगिपाणलका स्थानाांची सांख्या 

१. दनक्षण मुंबई १५ 

 मुंबई पनिम उपिगरे १५ 

 मुंबई पवूा उपिगरे १५ 

२. िवी मुंबई ०९ 

३. ठयणे ०५ 

४. पणेु १५ 

५. ियनिक ०५ 

६. औरंगयबयद ०५ 

७. ियगपरू १० 

८. कल्र्यण ०३ 

९. अमरयवती ०३ 

१०. जळगयव ०३ 

११. कोल्हयपरू ०७ 

१२. सयंगिी ०३ 

१३. मीरय - भयइदंर ०३ 

१४. वसई – नवरयर ०३ 

१५. उल्हयसिगर ०३ 

१६. नभवंडी - निजयमपरू ०३ 

१७. चंद्रपरू ०३ 

१८. ियंदडे -  वयघेिय ०३ 

१९. अहमदिगर ०३ 

२०. धळेु ०३ 

२१. मयिेगयव ०३ 

२२.  नपंपरी  - नचंचवड ०३ 

२३. परभणी ०३ 
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२४. ियतरू ०३ 

२५. अकोिय ०३ 

२६. सोियपरू ०३ 

२७. पिवेि ०३ 

 एकुि स्थानाांची सांख्या १५८ 

 

औरंगयबयद रे्रे् ११, १४ आनण १६ िोव्हेंबर रोजी नदवसयच्र्य वेळी सवयात कमी सरयसरी ध्विी पयतळी अििुमे  ६१.८ डीबी (ए), 

५३.१ डीबी (ए)  आनण ६३.८ डीबी (ए)  इतकी िोंदविी गेिी. औरंगयबयद रे्रे् ११, १४ आनण १६ िोव्हेंबर रोजी रयत्ीच्र्य वेळी 

अििुमे  ५३.९ डीबी (ए), ६३.५ डीबी (ए) आनण ५१.६ डीबी (ए) ची सवयात कमी सरयसरी ध्विी पयतळी िोंदविी गेिी. 

 

 
आकृती ७.२ महािाष्ट्रातील वेगवेगळ्या णठकािी णदवाळी २०२० दिम्यान ध्वनी पातळी 

 

७.२.१ णनष्ट्कर्य – णदवाळी २०२० दिम्यान ध्वनी णनिीक्षि 

र्यवषी कोनवड- १९ च्र्य प्रयदभुयावयमळेु संपणूा भयरतयत सयजरय होणयरय नदवयळी सण वेगळ्र्य पद्धतीिे सयजरय करण्र्यत आिय. 

सणयसदुीच्र्य कयळयत नवषयणचूय प्रसयर रोखण्र्यसयठी ियसियकडूि मयगादिाक तत्त्वे प्रनसद्ध करण्र्यत आिी होती. अिेक 

महयपयनिकयंमध्रे् मयगीि वषयांच्र्य तिुिेत रं्दय ध्विी प्रदषूणयची पयतळी कमी आह.े सरकयरिे जयहीर केिेल्र्य निर्मयंच्र्य बंधियत 

रयहूि सण सयजरय करतयिय िोक कंटयळिे आहते. आरोग्र्दयर्ी सण सयजरय करण्र्यसयठी मयस्क घयिणे, सयमयनजक अंतर इत्र्यदींच्र्य 

कोनवड-१९ निर्मयंची पतूातय सनुिनित करण्र्यसयठी पोिीस नवभयगयिे अिेक क्षेत्यंमध्रे् नविेषत: दनूषत क्षेत्यंमध्रे् खपू महत्त्वयची 

भनूमकय बजयविी. वरीि सवासयधयरण सयमयन्र् निरीक्षणयंव्र्नतररक्त, िहरी भयगयतीि  नवनिष्ट निरीक्षणे खयिी नदिी आहते. प्रत्र्ेक 

महयिगरपयनिकयनिहयर् निमयाण झयिेल्र्य आवयजयच्र्य पयतळीसयठीचे  निष्कषा/निरीक्षण खयिी नदिे आहते. 

 

१. मुांबई 

मुंबईतीि आवयजयची पयतळी र्य वषी ४७.५ डीबी (ए) ते ७९.५ डीबी (ए) पर्ांत दयखविी होती. मुंबई दनक्षण, मुंबई पवूा व पनिम 

उपिगरयंमध्रे् आवयजयच्र्य पयतळीत झयिेिी वयढ प्रयमखु्र्यिे वयहियंची वयहतकू आनण वयहतकू कोंडीमळेु झयिी होती, कयरण 

कोनव्हड-१९ सयर्ीच्र्य रोगयमळेु मुंबईत सयवाजनिक वयहतकू अद्ययप पनु्हय सरुू झयिेिी ियही. र्य वषी र्टयक्र्यंचय वयपर तिुिेिे 

कमी असल्र्यमळेु त्र्यचय प्रभयव आवयजयची पयतळी कमी दिानवण्र्यत झयिय. 

 

२. नवी मुांबई 

िवी मुंबईतीि आवयजयची पयतळी र्य वषी ५३.३ डीबी (ए)  ते ७८ डीबी (ए) पर्ांत होती. ९ पैकी ६ नठकयणें व्र्यवसयनर्क क्षेत्यत 

रे्त असल्र्यिे आवयजयची पयतळी जयस्त आह,े व गदी आनण रहदयरीमळेु आवयजयची पयतळी वयढिी आह.े 
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३. ठािे 

र्य वषी ठयण्र्यमधीि आवयजयची पयतळी ५५.१ डीबी (ए)  ते ८०.५ डीबी (ए)  पर्ांत होती. र्टयके आनण वयहतूक कोंडीमळेु 

आवयजयच्र्य पयतळीत वयढ झयिी. 

 

४. पुिे 

पणु्र्यतीि आवयजयची पयतळी र्य वषी ५५.६ डीबी (ए)  ते ८१ डीबी (ए) पर्ांत होती. आवयजयच्र्य पयतळीत वयढ प्रयमखु्र्यिे वयहतकू 

आनण गदीमळेु झयिी 

 

५. नाणिक 

ियनिकमध्र्े र्य वषी आवयजयची पयतळी ६०.८ डीबी (ए)  ते ७४.४ डीबी (ए) पर्ांत होती. ियनिक रे्रे् होणयर्र्य उत्सवयमळेु 

आवयजयच्र्य पयतळीत र्यरिी वयढ नदसिी ियही. 

 

६. औिांगाबाद 

औरंगयबयदमध्रे् आवयजयची पयतळी ४५.३ डीबी (ए)  ते ६७.७ डीबी (ए) पर्ांत होती. आवयजयची पयतळी खपू कमी होती आनण 

उत्सवयिी त्र्यचय कोणतयही संबंध िव्हतय. 

 

७. नागपूि 

आवयजयची पयतळी ियगपरूमध्रे् र्य वषी ४५.५ डीबी (ए)  ते ७९.३ डीबी (ए) पर्ांत होती. व्र्यवसयनर्क झोिमध्र्े आवयजयची 

पयतळी जयस्त होती आनण मखु्र्तः वयहतकू-कोंडीमळेु झयिी. 

 

८. कल्याि 

कल्र्यणमध्र्े आवयजयची पयतळी र्य वषी ५६ डीबी (ए)  ते ७२.१ डीबी (ए)  पर्ांत होती. आवयजयच्र्य पयतळीत वयढ र्टयके आनण 

वयहतकू कोंडींमळेु झयिी. 

 

९. अमिावती 

अमरयवतीमध्र्े आवयजयची पयतळी र्य वषी ५१.९ डीबी (ए)  ते ७८.७ डीबी (ए) पर्ांत होती. आवयजयची पयतळी वयढण्र्यचे मखु्र् 

कयरण गदी आनण वयहतकू-कोंडी होते. 

 

१०. जळगाव 

जळगयवमध्र्े आवयजयची पयतळी र्य वषी ५७.५ डीबी (ए)  ते ७६.८ डीबी (ए)  पर्ांत होती. जळगयव र्ेर्ीि आवयजयची पयतळी 

ही व्र्यवसयनर्क झोिमधीि वयहतुकीमळेु होती. 

 

११. कोल्हापूि  

कोल्हयपरूमध्रे् आवयजयची पयतळी र्य वषी ४८ डीबी (ए)  ते ७९.७ डीबी (ए)  पर्ांत होती. आवयजयची पयतळी वयढणे गदी आनण 

वयहतकू कोंडीमळेु झयिे. 

 

१२. साांगली 

सयंगिीमध्रे् आवयजयची पयतळी र्य वषी ४८.६ डीबी (ए) ते ७९.३ डीबी (ए)   पर्ांत होती. गेल्र्य वषीच्र्य निकयियच्र्य तिुिेत र्य 

वषी आवयजयची पयतळी कमी आह.े 

 

१३. मीिा-भाई ांदि 
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मीरय-भयईदंरमध्रे् आवयजयची पयतळी र्यवषी ५१.७ डीबी (ए)   ते ७५.८ डीबी (ए)  पर्ांत होती. प्रयमखु्र्यिे वयहतकू कोंडीमळेु 

आवयजयची पयतळी जयस्त होती.   

१४.  वसई-णविाि 

वसई-नवरयरमध्र्े आवयजयची पयतळी र्य वषी ५३.४ डीबी (ए)   ते ७४.८ डीबी (ए)  पर्ांत होती. र्टयके आनण वयहतूक कोंडीमळेु 

आवयजयच्र्य पयतळीत वयढ झयिी.   

 

१५. उल्हासनगर 
उल्हासिरमधीि आवयजयची पयतळी र्य वषी ५४.९ डीबी (ए) ते ७७.४ डीबी (ए) पर्ांत होती. उल्हयसिगरमधीि आवयजयची 

पयतळी ही प्रयमखु्र्यिे वयहतकू-कोंडी आनण गदीमळेु होती.   

 

१६.  णभवांडी-णनजामपूि 

नभवंडी-निजयमपरूमधीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ५२.२ डीबी (ए) ते ७३.२ डीबी (ए)  पर्ांत होती. वयहतकूीमळेु िहरयतीि 

व्र्यवसयनर्क नठकयणी आवयजयची पयतळी जयस्त होती. 

 

१७. चांद्रपुि 

चंद्रपरुयत आवयजयची पयतळी र्यवषी ५६.७ डीबी (ए) ते ७६.१ डीबी (ए) पर्ांत होती आनण इतक्र्य उच्च पयतळीच्र्य आवयजयचे 

कयरण वयहतकूीमळेु आह.े 

 

१८.  नाांदेड-वाघाळा 

ियंदडे-वयघयळ्र्यतीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ४८.६ डीबी (ए) ते ६५.४ डीबी (ए) पर्ांत होती. र्टयके आनण वयहतकू कोंडीमळेु 

आवयजयची पयतळी वयढिी.  

 

१९. अहमदनगि 

अहमदिगरमधीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ५८.२ डीबी (ए) ते ६८.२ डीबी (ए) पर्ांत होती. र्यवषी आवयजयची पयतळी खपू 

कमी आह ेआनण सणयच्र्य उत्सवयिी त्र्यंचय कोणतयही संबंध ियही.  

 

२०. धुळे 

धळु्र्यतीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ५९.५ डीबी (ए) ते ६८.४ डीबी (ए) पर्ांत होती. गेल्र्य वषीच्र्य तिुिेत आवयजयची पयतळी 

खपू कमी आह.े   

 

२१. मालेगाव 

 मयिेगयवमधीि आवयजयची पयतळी र्य वषी ५९.८ डीबी (ए)  ते ६८.९ डीबी (ए) पर्ांत होती. गेल्र्य वषयाच्र्य तिुिेत 

मयिेगयवमध्रे्ही आवयजयची पयतळी खपूच कमी होती. 

 

२२. णपांपिी-णचांचवड 

नपंपरी-नचंचवडमधीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ५४.८ डीबी (ए) ते ७८.५ डीबी (ए)  पर्ांत होती. नपंपरी-नचंचवडमधीि 

आवयजयची पयतळीही व्र्यवसयनर्क झोिमधीि वयहतकुीमळेु होती. 

 

२३. पिभिी 

परभणीतीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ४५.६ डीबी (ए)  ते ६५.९ डीबी (ए) पर्ांत होती. परभणीतीि सवा नठकयणी आवयजयची 

पयतळी कमी होती आनण उत्सवयिी त्र्यचय कोणतयही संबंध िव्हतय. 

 

२४.  लातूि 
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ियतरूमधीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ४७.३ डीबी (ए) ते ६६.९ डीबी (ए) पर्ांत होती. ियतरूमध्रे्ही आवयजयची पयतळी खपू 

कमी होती.  

२५. अकोला 

अकोल्र्यतीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ५८.९ डीबी (ए)  ते ७८.३ डीबी (ए) पर्ांत होती. वयहतकू कोंडी आनण गदीमळेु 

आवयजयच्र्य पयतळीत वयढ नदसिू आिी. 

 

२६.  सोलापूि 

सोियपरूमधीि आवयजयची पयतळी र्यवषी ५०.८ डीबी (ए) ते ७८ डीबी (ए) पर्ांत होती. आवयजयची पयतळी वयढणे ह ेवयहतकूीमळेु 

झयिे. 

२७. पनवेल 

पिवेिमधीि आवयजयची पयतळी र्य वषी ५६.४ डीबी (ए)  ते ७५.२ डीबी (ए) पर्ांत होती. प्रचंड वयहतकूीमळेु आवयज वयढिय.  

 

७.३  पयायवििीय गुिधमायवि कोणवड १९ महामािीचे परििाम मूल्यमापन  

१ जिू आिय आनण टयळेबंदीच्र्य पहील्र्य टप्र्यचय तर्यकनर्त कयियवधी आिय, कोरोियव्हयर्रस संसगयाचय प्रसयर रोखण्र्यसयठी 

दिेयत ियग ूकेिेल्र्य टयळेबंदीच्र्य चौर्थर्य टप्प्र्यचय िेवटचय नदवस संपिय. १८ मे ते ३१ मे दरम्र्यि टयळेबंदीच्र्य चौर्य टप्प्र्य ियग ू

करण्र्यत आिय. र्यपवूी २५ मयचा ते १४ एनप्रि, १५ एनप्रि ते ३ मे आनण ४ मे ते १७ मे र्य कयियवधीत टयळेबंदी जयहीर करण्र्यत 

आिी होती. र्य कोनवड-१९ नकंवय कोरोियव्हयर्रसिे आरोग्र्, अर्ाव्र्वस्र्य आनण सयमयन्र् सयमयनजक व्र्त्र्र् र्यंचे गंभीर िकुसयि 

करूि जयगनतक स्तरयवर उदयसीितय पसरविी आह.े र्य नवषयणचू्र्य अनिरं्नत्त व्र्यपक समदुयर् संिमणयमळेु नवद्यमयि आरोग्र् 

सयर्ीच्र्य महयमयरीमळेु संपणूा जग आनर्ाक आनण आरोग्र् संकटयचय सयमिय करत आह.े मयिवयमध्रे् संसगा होण्र्यसयठी अिीकडेपर्ांत 

ज्ञयत िसिेिय, हय िवीि संसगाजन्र् श्वसि रोग वहुयि, हुबेई प्रयंत, चीिमध्रे् उदर्यस आिय आनण जयगनतक आरोग्र् संघटिेिे त्र्यिय 

कोनवड -१९ (कोरोियव्हयर्रस आजयर २०१९) असे ियव नदिे. जयगनतक आरोग्र् संघटिेझच्र्य मतयिुसयर ३० मे २०२० पर्ांत सयसा-

कोव्ही -२(गंभीर तीव्र श्वसि नसंड्रोम कोरोियव्हयर्रस २) म्हणिू ओळखल्र्य जयणय-र्य र्य नवषयणचूय हय िवीि वगा कोनवड -१९ मळेु  

जयगनतक संसगयामध्रे् ५८,१९,९६२हूि अनधक िोकयंिय संसगा झयल्र्यचे असल्र्यचे आढळूि आिे आह,े ज्र्यमध्र्े ३,६२,७८६ 

िोकयंच्र्य  मतृ्र्ूंचय समयवेि आह.े 

 

प्रयणघयतक कोरोियव्हयर्रस (सयर्ीचय रोग) सयर्ीच्र्य रोगयिय प्रनतसयद म्हणिू िॉकडयऊि ियग ूकरण्र्यत आल्र्यिे, र्य निबांधयंमळेु 

अपेनक्षत ियटदर्मर् बदि हवेच्र्य गणुवत्ते मध्रे् नदसिू आिय ज्र्यचे आतयपर्ांतचय सवयात मोठय प्रर्ोग' म्हणिू वणाि केिे गेिे आह.े 

भयरतयतही, अिेक वषयांिंतर, निळे आकयि सयमयन्र्तः धकेु असिेल्र्य प्रदिेयत पयनहिे जयऊ िकते, जे उपग्रह प्रनतमय, 

प्रदषूणयनवषर्यची मयहीती आनण सोिि मीनडर्य पोस्टद्वयरे नदसिू रे्ते. ह ेमखु्र्तः वयर् ूप्रदषूण निरं्नत्त करण्र्यसयठी ियग ूकरण्र्यत 

र्ेणय-र्य प्रभयवी पर्यार्ी उपयर्यंसयठी िॉकडयऊिच्र्य चचेिय  आकषीत बिवते परंत ु इतकेच मर्यानदत ियही कयरण िोकयंच्र्य 

नदिचर्यामध्रे्  संसयधियंचय एकंदर मर्यानदत वयपर आनण समतलु्र् निबांधयंचय पर्यावरणीर् गणुधमयांवर सकयरयत्मक पररणयम होण्र्यची 

अपेक्षय आह.े 

 

एकूणच िॉकडयऊिचे महत्त्व आनण पररणयम अजिूही चयंगल्र्य प्रकयरे समजिेिे ियहीत आनण पर्यावरणीर् गणुवत्तय सधुयरण्र्यत 

महत्त्वयची भनूमकय असण्र्यची िक्र्तय आह,े तरीही ते र्य नदिेिे कयम करण्र्यची एक अिोखी संधी दखेीि प्रदयि करते नविेषत: 

पर्यावरणीर् गणुवत्तेच्र्य नवनवध मयपदडंयवर िॉकडयऊि उपयर्यंचय पररणयम समजिू घेण्र्यसयठी जेव्हय अिय पर्यार्ी निरं्त्ण निर्यंची 

अंमिबजयवणी करण्र्यची आवश्र्कतय असते.सध्र्यचय अभ्र्यस हय रयज्र्यतीि पर्यावरणीर् गणुवत्तेतीि बदि आनण स्त्रोतयंचे 

संभयव्र् नवभयजि समजिू घेण्र्यसयठी धोरणयत्मक तपयसणी म्हणिू िॉकडयऊिच्र्य उपर्कु्ततेचे मलू्र्यंकि करण्र्यसयठी र्य नदिेिे 

केिेिय एक प्रर्त्ि आह.े एकंदरीत, हय अभ्र्यस निर्यमक संस्र्यंसयठी एक उपर्कु्त पररनिष्ट असल्र्यचे मयििे जयते कयरण ते नवनिष्ट 

पर्यावरणीर् गणुधमयांसयठी प्रदषूण स्त्रोतयंचे र्ोगदयि दिाव ूिकते, नविेषत: हवय उत्सजाि भयर, पषृ्ठभयगयवरीि पयण्र्यतीि सेंनद्रर् भयर, 

आरोग्र् महयमयरीमळेु जैव-वैद्यकीर् कचरय र्यसयरख्र्य पररमयणयत्मक बयबींसयठी तसेच महयिगरपयनिकेच्र्य घिकचर्र्यवर 

स्र्ियंतरयचे पररणयम इ. 

 



            
 

111 

 

कोनवड-१९ च्र्य चयि ूघडयमोडीमळेु आकयरयिय रे्णयरी पर्यावरणीर् स्वच्ितय (सधुयररत पर्यावरणीर् पररनस्र्तीतिू अपेनक्षत) समजिू 

घेणे ही कल्पिय आह े आनर् िॉकडयऊिमळेु ियदिेल्र्य नवनवध अडर्ळ्र्यंवरीि / निर्यवरीि निबांध / स्त्रोतयंवरीि प्रचनित 

पर्यावरणीर् सधुयररत पररनस्र्तीचे मलू्र्यंकि आनण िेखयजोखय. 

 

त्र्यद्वयरे, सध्र्यच्र्य अभ्र्यसयची उनद्दष्ट ेखयिीिप्रमयणे संरेनखत करणे; 

(i) महयरयष्ट्रयतीि पर्यावरण प्रदषूणयच्र्य नवनवध पैिूंची िॉकडयऊिच्र्य पवूा आनण नवनवध टप्प्र्यंच्र्य टयइमियइिद्वयरे तिुिय करय. 

(ii) पर्यावरणीर् गणुधमयांमधीि बदियंसयठी िकयशामधील उपिम ह ेकयरण प्रभयव मलू्र्यंकि प्रदयि करू िकतयत. 

iii) िॉकडयउि निर्म आनण प्रनतबंनधत नियांच्र्य अिषंुगयिे संपणूा रयज्र्यत पर्यावरणीर् गणुवत्तेचे प्रमयण आनण परस्परसंबंध. 

(iv) कोनवड-१९ िंतर वेगवयि होण्र्यच्र्य अपेक्षेिुसयर घयतयंकीर् निर्यकियपयंसयठी धोरणयत्मक पर्यार् प्रदयि करण्र्यसयठी मळु-

प्रवाह  साचाद्वयरे िक्र् असल्र्यस, नवनवध उपिमयंसयठी पर्यार्ी समयितय निमयाण करण्र्यसयठी निवयाह पर्यार्यंचे अियवरण करय. 

उनद्दष्टयंवर िक्ष कें नद्रत करूि, हय अभ्र्यस वैज्ञयनिक समदुयर् आनण धोरण निमयात्र्यंिय केवळ हवय, पयणी इत्र्यदींच्र्य गणुवत्तेवर 

िॉकडयऊिच्र्य पररणयमयंचे मलू्र्यंकि करण्र्यसयठी एक नवश्वयसयहा जोड आह ेअसे मयििे जयते,  परंत ुसंपणूा पर्यावरणीर् गणुवत्तय 

सधुयरण्र्यसयठी आनण अत्रं्त पर्यावरणीर् पररनस्र्तींमध्रे् सयवाजनिक संपका  मर्यानदत करण्र्यसयठी भयरतयसह अिेक दिेयंमध्रे् सरयव 

केल्र्यप्रमयणे सधुयरयत्मक पर्यार्ी कृती र्ोजिय म्हणिू त्र्यची कयर्ाक्षमतय दखेीि आह.े 

 

७.३.१ णनष्ट्कर्य - पयायवििीय गुिधमाांवि कोणवड १९ महामािीचा प्रभाव 

निणयार्कपणे असे म्हटिे जयऊ िकते की निर्यकियपयंच्र्य मंदी / निबांधयंचय जवळजवळ सवा आवश्र्क पर्यावरणीर् गणुधमयांवर 

र्ेट सकयरयत्मक पररणयम झयिय आह ेजैववैद्यकीर् कचरय मापदडं वगळतय, कोनवड-१९ ह ेआरोग्र् महयमयरी म्हणिू ओळखिे जयत 

आह.े िोकयंची ही व्र्नक्तनिष्ठ धयरणय िदु्ध हवय, पयणी आनण जमीि पयहणे र्य अहवयियद्वयरे केवळ एक संिोधि अनभमखुतय म्हणिू 

िव्ह ेतर एखयद्यय नवनिष्ट पर्यावरणीर् गणुधमयावर पररणयम करणयर्र्य अिय सवा निर्यकियपयंच्र्य कयर्ाकयरणभयवयच्र्य िक्र् आनण 

संभयव्र् नवभयजियबद्दि अंतदृाष्टी प्रदयि करण्र्यसयठी वस्तनुस्र्ती दिानविी जयते. 

 

इधंियच्र्य वयपरयत घट झयल्र्यमळेु उद्योगयंमधीि निर्यकियपयंिय निनितच र्टकय बसिय आह ेजो रे्ट इधंियच्र्य वयपरयतीि घट 

(र्य उद्योगयंच्र्य आधीच मंजरू संमती डेटयबेस @ एमपीसयबी वरूि मोजिेिे) िॉकडयउि- १ मध्र्े ९.५ ियख टीपीडी ८०% वरूि 

िॉकडयउि-४ पर्ांत िे ५३.८% नदसिू रे्तो. ज्र्यमळेु िॉकडयउि - १ दरम्र्यि पीएम १० आनण ९०% वयर्ूंमध्रे् (सल्र्र 

डयर्ऑक्सयईड, ियर्ट्रोजि ऑक्सयईड आनण कयबाि डयर्ऑक्सयईड) सरयसरी ८३% घट नदसिू रे्ते आनण िॉकडयउि - ४ च्र्य 

अखेरीस पीएम १० आनण वयर्ूंसयठी अििुमे ६४% आनण ७३% प्रभयवीपणे नसद्ध होते. उत्सजाियचय आणखी एक महत्त्वयचय आनण 

प्रमखु स्रोत म्हणजे महयरयष्ट्रयतीि औनष्णक ऊजया प्रकल्प जे कोनवड-१९ पवूीच्र्य कयळयत @ ३.५५ ियख टीपीडी कोळियचय वयपर 

करूि २१,१७६मेगयवॅट वीज निनमाती करतयत.  िॉकडयउि- १ ते िॉकडयउि- ४ र्य टप्प्र्यत कोळियचय वयपर कमी करण्र्यच्र्य 

बरोबरीिे र्य टप्प्र्यंमध्र्े पीएम १० चे १००० टीपीडी च्र्य श्रेणीतीि उत्सजाि तर सल्र्र डयर्ऑक्सयईड चे ११०० टीपीडी आनण 

ियर्ट्रोजि ऑक्सयईड चे ६०० टीपीडी २७, २४, १४.७ आनण १०.७% िे कमी झयिे आह.े अत्र्यवश्र्क वयहियंची रहदयरी वगळतय 

जवळजवळ संपणूा वयहतकू क्षेत् ठप्प झयल्र्यिे रेषय स्रोत मयत् पणूापणे उल्िेखिीर् प्रभयव दयखवतो. ह ेजयणिू घेणे समयधयिकयरक 

आह े की रयज्र्यच्र्य दखेरेखीच्र्य समुयरे ३ ियख नकमीच्र्य रस्त्र्यंच्र्य िेटवका वर िेहमीप्रमयणे (कोनवड -१९ पवूी) ४७२करोड 

नकमी/नदवस वयहियंिी प्रवयस केिय आह.े तर्यनप, र्य प्रचंड रस्त्र्यवरीि निर्यकियपयंमळेु केवळ ६६७ टीपीडी चे र्ेट टेि पयईप 

उत्सजाि होत ियही तर धळू पनु्हय नििंबि होते (ररस्पेंडेड पीएम १० म्हणिू गणिे जयते) जे ४९७२टीपीडी होते,  म्हणजे टेि पयईप 

उत्सजाियपेक्षय समुयरे ८ पट जयस्त नविेषतः ग्रयमीण भयगयतीि कच्च्र्य रस्त्र्यवरीि धळू आनण नतर्ल्र्य वयहियंच्र्य समतलु्र् 

हयिचयिींमळेु.  प्रवयस आनण वयहतकुीवर त्र्यिंतरच्र्य मर्यादय ियदल्र्य गेल्र्यिे िॉकडयउि- १ ते िॉकडयउि- ४ र्य टप्प्र्यंमध्रे् 

उत्सजाियत ५%, २२%, २४% आनण २३% इतकी घट झयिी. 

 

एकूण वयतयवरणयतीि हवेच्र्य गणुवत्तेसयठी क्षेत्ीर् स्त्रोत दखेीि जबयबदयर घटकयंपैकी एक आहते ज्र्यमळेु नवनवध हॉटेल्स, बेकरी, 

रस्त्र्यवरीि नविेते आनण बयंधकयम उपिमयंवरीि भयर अत्रं्त नवखरुिेिे उत्सनजात करणयरे असिे तरीही मोजिे जयतयत. 

िेहमीप्रमयणे व्र्वसयर् चयि ूअसतयिय पीएम १० च्र्य ७,११९ टीपीडी पैकी  ५,८०० टीपीडी वयर् ूर्य क्षेत्यतिू उत्सनजात झयिे, 

िॉकडयऊि- १ दरम्र्यि जवळजवळ ९८% ची घट नदसिू आिी आनण कयियंतरयिे अत्रं्त मर्यानदत उपिमयंिय गती नमळयिी आनण 
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िॉकडयउि -४ च्र्य अखेरीस पीएम १० मध्र्े ८६% आनण वयर्ूंमध्रे् समुयरे ४५% कपयत नदसिू आिी. क्षेत्ीर् स्त्रोतयंपैकी कृषी 

जमीि तर्यर करणे ह ेपीएम १० मध्रे् सवयात जयस्त र्ोगदयि दणेयरे आह े तर कमी दजयाच्र्य / भेसळर्कु्त आनण इधंियच्र्य नमश्रणयच्र्य 

अनिरं्नत्त / अपणूा ज्विियिी संबंनधत उच्च उत्सजाि घटकयंमळेु गॅस िोडमध्रे् सीओ चय वयटय सवयानधक असतो. 

 

अिय प्रकयरे, कोनवड-१९ इव्हेंटचय सयमिय करण्र्यसयठी उपिम आनण जीवियसह, संपणूा महयरयष्ट्रयसयठी प्रदषूकयंचय भयर मोजिय 

असतय, असे नदसते की एकूण उत्सजाि िोडमध्रे् िॉकडयऊिच्र्य पनहिय टप्र्यमध्रे् समुयरे ८६%, िॉकडयऊिच्र्य दसु-र्य टप्र्यमध्र्े 

७३%, िॉकडयऊिच्र्य नतस-र्य टप्र्यमध्र्े ६४% आनण िेवटी िॉकडयऊिच्र्य चौर्थ र्य टप्र्यमध्र्े ५८% घट दिानवते आह.े 

 

 दसुरीकडे, पयणी हय जीवियचय आनण उपिमयंचय मखु्र् स्त्रोत असल्र्यिे केवळ त्र्यच्र्य  वयपरयमध्र्ेच ियही तर िॉकडयऊिच्र्य 

टप्प्र्यंमध्रे् कचरय निनमातीच्र्य क्षमतेमध्रे् दखेीि िक्षणीर् र्रक दिावतो.  म.प्र.नि. मंडळयच्र्य एिडब्लिएूमपी आनण एसडब्लिएूमपी 

अंतगात २५० नठकयणी निरीक्षण केिेल्र्य कयही ियल्र्यंसह िद्यय आनण खयरट खोर्र्यंची तिुिय एनप्रि २०१९ आनण २०२० र्य 

आनर्ाक वषयात १२५ नठकयणी करण्र्यत आिी.  सवा ६ िदी खोर्र्यंमध्रे् गणुवत्तेत झयिेिी वयढ नदसिू रे्ते,  पयण्र्यच्र्य गणुवत्तेतीि 

बदि हय बीओडी च्र्य दृष्टीिे ८४% नठकयणी तर सीओडी सयठी ६५% नठकयणी चयंगिे दिानवते आह.े (उदय. तयपी, गोदयवरी, पनिम 

वयहणयर्र्य िद्यय आनण ियल्र्यंचे खोरे) तर इतर  िदी खोर्र्यंमध्रे् २नठकयणी ३०% सधुयरणय नदसिू आिी आह.े  सवा नठकयणी 

पयण्र्यचय पीएच एनप्रि २०१९ आनण एनप्रि २०२० र्य दोन्ही कयियवधीत ७-९ च्र्य शे्रणीत बदित असल्र्यचे आढळूि आिे 

आनण जेरे् सेंनद्रर् घटक कमी झयल्र्यचे आढळूि आिे तेरे् डीओ प्रमयणयिुसयर वयढिय आह.े 

 

पयण्र्यच्र्य गणुवत्तेत आढळूि आिेिी सधुयरणय मर्यानदत उपिमयंिी अगदी चयंगल्र्य प्रकयरे  संबंनधत अस ू िकते ज्र्यमध्र्े 

िॉकडयऊिच्र्य टप्प्र्यत १६५६ टि बीओडी भयर टयळिय गेिय, त्र्यपैकी ७५% िद्ययंमध्रे्, १५% समदु्रयत आनण १०% जनमिीवर 

टयळिे गेिे. (प्रत्रे्क टप्प्र्यतीि र्रकयंसह). 

 

अिय नवल्हवेयटीचे मयगा औद्योनगक आनण घरगतुी िोकसंख्रे्च्र्य स्र्यनिक नवतरणयचय वयपर करूि िदी आनण नकियरपट्टीच्र्य 

जवळच्र्य भयगयत सयमयविू घेतिे जयतयत. 

 

भयर टयळणे ह ेऔद्योनगक क्षेत्यकडूि सवयानधक होते जे स्पष्ट आह ेतर घरगतुी क्षेत्यचे र्ोगदयि र्यरच कमी टक्के आह े (िॉकडयउि- 

४ च्र्य अखेरीस ३.१% पर्ांत) संपणूा बीओडी िोडमध्रे् ते समुयरे १,१६५ टि बीओडीचे प्रमयण होते जे सेंनद्रर् पदयर्यांच्र्य २५-

७५% एकयग्रतय कमी करते तर डीओ एकयग्रतेमध्र्े १०-३५% वयढ होते. 

 

त्र्यचप्रमयणे प्रनतबंनधत औद्योनगक उपिमयंमळेु घयतक कचरय निनमातीमळेु त्र्यच्र्य  हयतयळणीवरीि दबयव सरयसरी ७५% कमी 

झयिय तरीही हय अल्पकयिीि प्रभयव आह ेअसे मयििे पयनहजे. पर्यावरणीर् गणुधमयांवर एकच नवपरीत िकयरयत्मक पररणयम ज्र्यमध्रे् 

सयर्ीच्र्य रोगयिे मोठदर्य प्रमयणयवर पिुनवािोकि प्रणयिीसयठी मोठदर्य प्रमयणयवर मयगणी निमयाण केिी आह ेती म्हणजे जैव वैद्यकीर् 

कचरय व्र्वस्र्यपि.  ३१ मे २०२० पर्ांत (सवा रूग्णयंिय हॉनस्पटिमध्रे् दयखि केल्र्यची सवयात वयईट पररनस्र्ती) कोनवड-१९ 

रुग्णयंची वयढिेिी संख्र्य ७०,००० पर्ांत पोहोचेि.   गणिय केिेल्र्य टदर्िूिुसयर जैव वैद्यकीर् कचरय निनमातीमळेु ९०.६ टीपीडी 

च्र्य प्रमयणयत सरयसरी ६२.५ टीपीडी (कोवीड-१९-पवूा कयळयत) जवळजवळ ४५% िे वयढिेिी नदसते;  त्र्यमळेु व्र्वस्र्यपक, 

वयहतकूदयर तसेच सनुवधय हयतयळणयर्र्यंसमोर आव्हयि निमयाण झयिे आह.े 

 

निणयार्कपणे, महयरयष्ट्र रयज्र्यत निरीक्षण केिेल्र्य सवा २२स्र्यियंमध्रे् िॉकडयउिच्र्य टप्प्र्यत - िॉकडयऊि -१ ते िॉकडयऊि -४ 

दरम्र्यि पीएम १० च्र्य उत्सजाि भयरयत समुयरे ९०-५०% तर  ८५-६०% वयर् ूभयरयत कपयत केिी आह,े तसेच अंदयजे ६०% 

एकयग्रतेत अिवुयनदत केल्र्यमळेु पर्यावरणीर् सधुयरणय झयल्र्यचे नदसते. तयपी, गोदयवरी, पनिम वयहणयर्र्य िद्यय आनण ियल्र्यच्र्य 

खोर्र्यंमध्रे् िदीच्र्य पयण्र्यची गणुवत्तय ८४% आनण ६५% पेक्षय जयस्त बीओडी आनण सीओडी सयठी सधुयरिी आह ेतर इतर िदी 

खोर्र्यंमध्रे् २ नठकयणी ३०% सधुयरणय नदसिू आिी आह.े 

 



            
 

113 

 

पयण्र्यच्र्य गणुवत्तेसयठी परीक्षण केिेल्र्य मयपदडंयच्र्य एकयग्रतेच्र्य संदभयात, निरीक्षण केिेल्र्य मयहीतीमधिू परेुसय परुयवय उपिब्लध 

आह ेकी िॉकडयऊिच्र्य कयळयत बीओडी आनण सीओडी मयपदडंयमळेु सेंनद्रर् पदयर्यांच्र्य एकयग्रतयमध्रे् २५-७५% वयढ झयिी 

आह,े तर डीओ एकयग्रतेमध्र्े १०-३५% वयढ झयिी आह ेह ेिमदू करण्र्यची गरज ियही. एनप्रि २०१९ च्र्य डेटयच्र्य तिुिेत 

ियर्टे्रटदस आनण र्ीकि कोनिर्ॉम्साच्र्य एकयग्रतेमध्रे् ५०-७५% घट झयिी आह.े रयज्र्यतीि सयंडपयणी व्र्वस्र्यपियतीि 

आव्हयियंमध्रे् निवयसी घिकचरय ह े एकमेव मोठे र्ोगदयि होते, तर व्र्यवसयनर्क उपिम आनण रेस्टॉरंटदस तसेच स्र्ियंतरयमळेु 

वयढिेल्र्य मर्यानदत औद्योनगक उपिमयंच्र्य पणूा बंदमळेु नवनवध अवकयिीर् नवतरण असिे तरी, सयंडपयणी कचरय 

व्र्वस्र्यपियवरीि दबयव िॉकडयऊि -१ दरम्र्यि ५८% ते िॉकडयऊि-४ च्र्य अखेरीस ३५% पर्ांत निनितपणे कमी झयिय आह.े  

 

अपेक्षेप्रमयणे कोनवड-१९ चय एकमयत् िकयरयत्मक प्रभयव बयर्ोमेनडकि कचरय निनमातीवर नदसिू आिय आह ेज्र्यत िॉकडयऊि-४ 

च्र्य अखेरीस कचर्र्यचे प्रमयण दपु्पट होईि. असे असिे तरी, उपभोगतयवयद, जीवििैिी, कयर्ासंस्कृती, प्रवयस आनण वयहतकू 

र्यसयरख्र्य पर्यावरणीर् गणुधमयांिी संबंनधत असणयरे अिेक नझरपणयरे प्रभयव ह ेसधुयरयत्मक क्षीणतेचे स्वरूप समजिू घेणे आनण 

मयिववंिीर् स्त्रोत प्रभयवीपणे निरं्नत्त करणे नततकेच महत्त्वयचे आह.े धोरणयत्मक पर्यावरण व्र्वस्र्यपि प्रणयिी अगोदरच 

जयणविेिी "सधुयरणय" नटकविू ठेवण्र्यस सक्षम आह.े 
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८. पयायवििीय प्रणिक्षि 

 

कुठल्र्यही निक्षणयसयठी आनण नवकयसयसयठी प्रनिक्षण म्हणजे एक अनवभयज्र् आनण अनवरत सरुू असिेिी प्रनिर्य आह.े 

तंत्ज्ञयियतीि प्रगती आनण पर्यावरणीर् पैिूंमधीि िवीि तरतदुी, कयमयचय दजया, संबंनधत क्षेत्यतीि जबयबदय-र्य आनण पर्यावरणयच्र्य 

क्षेत्यत सवयांगीण नवकयस ह्यय सगळ्र्यची पररणीती मंडळयच्र्य कमाचयरी आनण अनधकयर्र्यंपैकी प्रत्रे्क जबयबदयर सदस्र्यस नदल्र्य 

जयणयर्र्य प्रभयवी प्रनिक्षण कयर्ािमयंमध्रे् होते. 

 

तर्यनप, प्रदषूण निरं्त्ण, घट आनण प्रनतबंध ह्यय नवनवध नवषर्यंवर निरनिरयळ्र्य क्षमतयंचे प्रनिक्षणयचे कयर्ािम आर्ोनजत करणे ह े

मंडळयच्र्य प्रमखु कयर्यांपैकी एक आह.े मंडळयचे कमाचयरी आनण अनधकयरी ह्ययंिय सवोच्च कयर्ाक्षमतेिे त्र्यंची कताव्रे् बजयवयर्िय 

ससुज्ज करण्र्यसयठी पर्यावरण संरक्षण व प्रदषूण निरं्त्ण, अनधक स्वच्ि तंत्ज्ञयि, कचर्र्यच्र्य प्रमयणयत घट आणणे, आनण संबंनधत 

कयर्द ेआनण निर्मयंमधीि सधुयरणय अिय नवनवध नवषर्यंतीि प्रनिक्षण घेण्र्यसयठी म. प्र. नि. मंडळ कमाचयरी व अनधकयर्र्यंिय 

निर्कु्त करते. 

 

२०२०-२१ ह्यय वषी म. प्र. नि. मंडळयिे २४ प्रनिक्षणयचे कयर्ािम आर्ोनजत करूि तयंनत्क, वैज्ञयनिक आनण प्रियसकीर् क्षेत्यंमधीि 

प्रनिक्षण घेण्र्यसयठी ४६६ अनधकयर्र्यंिय निर्कु्त केिे होते. आर्ोनजत केिेल्र्य प्रनिक्षण कयर्ािमयअंतगात एकूण संख्रे्िे सहभयगी 

आनण एकूण िलु्क कोष्टक ८.१ मध्र्े दिानवते. ह्यय वषी मंडळयच्र्य कमाचयरी आनण अनधकयर्र्यंची उपनस्र्ती असिेल्र्य नवनवध 

प्रनिक्षण अभ्र्यसिम / कयर्ाियळय / पररसंवयद / व्र्यख्र्यियंचय तपिीि पररनिष्ट ५ मध्र्े नदिेिय आह.े 

 

कोष्क ८.१  २०२०-२१ वर्ायतील प्रणिक्षिाचा सािाांि  

एकूि प्रणिक्षि काययक्रम आयोणजत एकूि सहभागी 

२४ ४६६ 
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९. णवत्त आणि लेखा 

 

जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९७४ च्र्य किम ४० च्र्य अिुसयर आनण जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) निर्म 

१९८३ मधीिमयगादिाक तत्वयंिसुयर महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयचे २०२०-२१  ह्यय आनर्ाक वषयाची वयनषाक आनर्ाक िेखय 

जमय आनण दरे्क, उत्पन्ि आनण खचा आनण स्र्यवर मयिमत्तेच्र्य पत्कयंसह तयळेबंदयच्र्य स्वरूपयत तर्यर केिी जयतयत. 

 

भयरतयचे निरं्त्क व महयिेखय परीक्षक (सी.ए.जी.) र्यंिी वैधयनिक िेखयपरीक्षणयचे कयर्ा सवाश्री कीतािे आनण पंनडत, एिएिपी, 

चयटाडा अकयउंटंट ह्ययंिय सपुदूा केिे आह.े आनर्ाक वषा २०२०-२१ चे अंनतम खयत्र्यंचे िेखयपरीक्षण सवाश्री कीतािे आनण 

पंनडत,एिएिपी, चयटाडा अकयउंटंट ह्ययंिी केिे आह.े 

 

मंजरुी आनण अविंबियसयठी म. प्र. नि. मंडळयसमोर प्रस्ततु केििेी िेखयपरीक्षण केिेिी अंनतम खयती मंडळयच्र्य मंजरुीिंतर 

महयरयष्ट्र ियसियच्र्य पर्यावरण नवभयगयकडे आनण अकयउंट जिरि - महयरयष्ट्र र्यंच्र्यकडे सपुदूा केिी जयतीि. 

 

२०२०-२१ ह्यय वषयातीि वयनषाक जमय आनण दरे्क खयती, उत्पन्ि आनण खचा खयती आनण तयळेबंदयचय सयरयंि ह्यय प्रकरणयत नदिय 

आह.े 

 

अ) मंडळयचे २०२०-२१ वषयांमधीि एकूण उत्पन्ि रुपरे् ४९०.६९ कोटी आह.े 

१. संमती िलु्क      रु. ३५६.५२ कोटी 

२. नवशे्लषण िलु्क      रु. २.५४ कोटी 

३. गुंतवणकुीवरीि व्र्यज     रु. १२४.९८ कोटी 

४. इतर उत्पन्ि      रु. ६.६५ कोटी    

  

ब) मंडळयचे २०२०-२१ वषयांमधीि एकूण खचा रुपरे् १५०.३८ कोटी आह.े 

१. पगयरयवरीि खचा      रु. ५६.८३ कोटी 

२. उपकरयमधिू खचा     रु. ४.०२ कोटी 

३. उपकर निधी मधीि प्रकल्पयंचय खचा    रु. ५०.५५ कोटी 

४. कयर्यािर्ीि प्रियसियचय खचा    रु. ३८.९८ कोटी 

 

क) ह्यय वषयासयठी खचयापेक्षय अनधक उत्पन्ि   रु. ३४०.३१ कोटी 

ड) भयंडविी खचा      रु. ११.४३ कोटी 

इ) ३१.०३.२०२१ रोजी मदुत ठेवींमधीि गुंतवणकू   रु. २६२८.१९ कोटी. 

 

२०२०-२१ या वर्ायच्या लेखाांचा तपिील परिणिष् ६ मध्ये णदलेला आहे. 
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१०. कायदा व णनयमाांची अांमलबजाविी 

 

जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९७४, हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९८१, जि (प्रदषूण प्रनतबंध 

व निरं्त्ण) उपकर अनधनिर्म, १९८६ मधीि कयही तरतदुी असे नवनवध पर्यावरणीर् कयर्द ेमहयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ (म. प्र. 

नि. मंडळ) रयज्र्यमध्रे् ियग ूकरत.े महयरयष्ट्र ियसियच्र्य पर्यावरण नवभयगयच्र्य प्रियसकीर् निरं्त्णयच्र्य अंतगात म. प्र. नि. मंडळ 

कयर्ारत आह.े म. प्र. नि. मंडळयिे अंमिबजयवणी केिेल्र्य नवनवध कयर्द ेआनण निर्मयंची सचूी खयिीिप्रमयणे आह:े 

१. जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९७४ 

२. हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) अनधनिर्म, १९८१ 

३. महयरयष्ट्र जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) निर्म, १९८३ 

४. महयरयष्ट्र हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) निर्म, १९८३ 

५. महयरयष्ट्र नवघटििीि व अनवघटििीि कचरय (निरं्त्ण) अनधनिर्म, २००६  

६.पर्यावरण (संरक्षण) अनधनिर्म, १९८६ आनण त्र्य अंतगात तर्यर केिेिे निर्म आनण सधुयरिेिे निर्म खयिीिप्रमयणे आहते: 

 

i) पर्यावरण (संरक्षण) निर्म, १९८६, सधुयरणय निर्म, २०१६ 

ii) घयतक व इतर टयकयऊ घटक (व्र्वस्र्यपि व सीमयपयर संचिि) निर्म, २०१६ 

iii) जैव-वैद्यकीर् कचरय (व्र्वस्र्यपि) निर्म, २०१६ 

iv) घिकचरय (व्र्वस्र्यपि) निर्म, २०१६ 

v) बयंधकयम आनण नवियि कचरय (व्र्वस्र्यपि) निर्म, २०१६ 

vi) प्ियनस्टक कचरय (व्र्वस्र्यपि) निर्म, २०१६ 

vii) ई-कचरय (व्र्वस्र्यपि) निर्म, २०१६ 

viii) घयतक रसयर्ियंचे उत्पयदि, सयठवणकू व आर्यत निर्म, १९८९ 

ix) ध्विी प्रदषूण (निर्मि आनण निरं्त्ण) निर्म, १९९९ 

x) बॅटरीज (व्र्वस्र्यपि व हयतयळणी) निर्म, २००१ 

xi) पयणर्ळ जयगय (संवधाि व व्र्वस्र्यपि) निर्म, २०१० 

 

७.  अनधसचूिय: 

i) पर्यावरण प्रभयव आकिि अनधसचूिय, २००६ 

ii) नकियरी निरं्त्ण क्षेत् अनधसचूिय, २०११ 

iii) महयरयष्ट्र प्ियनस्टक व र्मयाकॉि अनवघटििीि वस्तूंचे (उत्पयदि, वयपर, नविी, वयहतकू, हयतयळणी, सयठवणकू) अनधसचूिय, 

२०१८ 

 

या अणधणनयम व णनयमाांनुसाि पुढील खटले सुरू किण्यात आले आहेत आणि त्यानुसाि वर्य २०२०-२१ साठी दोर्ी 

ठिणवण्यात आले आहेत. 

१. एणप्रल २०२०- माचय – २०२१ पयांत कायदेिीि अांमलबजाविीची णस्थती  

 

१) माननीय रायल कोटायसमोि असलेल्या खटल्याांची णस्थती. 

अ) कायद्ाचे नाव 
दाखल केलेल्या 

प्रकििाांची सांख्या 

णनकाली काढलेल्या 

प्रकििाांची सांख्या 

प्रलांणबत 

प्रकििाांची सांख्या 

१. 
जि (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) 

अनधनिर्म, १९७४ 
३ -- ३ 

२. 
हवय (प्रदषूण प्रनतबंध व निरं्त्ण) 

अनधनिर्म, १९८१ 
निरंक निरंक निरंक 
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३. 

पर्यावरण (संरक्षण) अनधनिर्म, १९८६ 

आनण त्र्य अंतगात तर्यर केिेिे निर्म ८१ -- ८१ 

 

२) मुांबई / औिांगाबाद / नागपूि येथे मुांबई बेंचवि माननीय न्याणयक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या लेखी 

याणचका/जनणहत याणचकाांची णस्थती. 

अनुक्रमाांक 
दाखल केलेल्या लेखी 

याणचका/जनणहत याणचका 

णनकाली काढलेल्या लेखी 

याणचका/जनणहत याणचका 

प्रलांणबत लेखी 

याणचका/जनणहत याणचका 

१. ५८ १३ ४५ 

 

३) भाितीय माननीय सवोच्च न्यायालयासमोि दाखल असलेल्या खटल्याांची णस्थती. 

अनुक्रमाांक 
दाखल केलेल्या णविेर् लीव्ह 

अजायची सांख्या 

णनकालात काढलेल्या णविेर् लीव्ह 

अजायची सांख्या 

प्रलांणबत णविेर् लीव्ह 

अजायची सांख्या 

१. १९ -- १९ 

 

४) नवी णदल्ली आणि पुिे येथे माननीय िाष्ट्रीय हरित अणधकििासमोि दाखल असलेल्या अपील/अजायची णस्थती. 

अनुक्रमाांक 
दाखल केलेल्या 

अपील/अजायची सांख्या 

णनकालात काढलेल्या 

अपील/अजायची सांख्या 

प्रलांणबत अपील/अजायची 

सांख्या 

१. ७० १४ ५६ 

 

५)  एणप्रल, २०२० ते माचय २०२१ या कालावधीत माणहती अणधकाि अणधणनयम २००५ अांतगयत सावयजणनक माणहती 

अणधकािी / अपीलीय प्राणधकििासमोि दाखल केलेल्या अजायची / अपीलची णस्थती 

अनुक्रमाांक तपिील 

दाखल केलेल्या 

अपील/अजायची 

सांख्या 

णनकालात 

काढलेल्या 

अपील/अजायची 

सांख्या 

प्रलांणबत अपील/अजायची 

सांख्या 

१. अजा ८ ८ -- 

२. अपीि -- -- -- 
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११.  पयायविि जागरूकता आणि सावयजणनक सहभाग 

 

ियश्वत नवकयसयसयठी समयज, उदर्ोगधंद ेआनण ियसियमध्र्े पर्यावरणनवषर्क जयगरूकतय वयढवणे आनण निमयाण करणे आवश्र्क 

आह.े त्र्यमळेु म. प्र. नि. मंडळ संपणूा महयरयष्ट्र रयज्त नवनवध पर्यावरण जिजयगतृी कयर्ािमयंचे आर्ोजि करते. २०२०-२०२१ र्य 

वषयात मंडळयमयर्ा त पर्यावरण जयगतृीपर खयिीि कयर्ािम घेण्र्यत आिे. 

 

१. २२ एणप्रल जागणतक वसुधांिा णदन  

र्य नदवसयचे औनचत्र् सयधिू रयज्र्यतीि अग्रगण्र् वतामयिपत्यत  पर्यावरणनवषर्क जिजयगतृीचय संदिे प्रनसद्ध करण्र्यत आिय 

होतय. कोनवड १९ ची सयर् िक्षयत घेऊि बदिते पर्यावरण आनण वसधुंरेचय समतोि रयखण्र्यसयठी मय. मखु्र्मंत्ी महोदर् र्यंचय 

पर्यावरणनवषर्क संदिे प्रनसद्ध करण्र्यत आिय होतय.   

 

२. ५ जून जागणतक पयायविि णदनाणनणमत्त वतयमानपिात जनजागृतीचे सदि :  

जयगनतक पर्यावरण नदियचे औनचत्र् सयधिू महयरयष्ट्र टयईम्स , िोकसत्तय , सकयळ, िोकमत , सयमिय , इनंडर्ि एक्सप्रेस , टयईम्स 

ऑर् इनंडर्य , नमड डे , नि एि. ए. , नहदंसु्र्यि टयईम्स , पणु्र्िगरी , पढुयरी , िवयकयळ , िवभयरत र्य वतामयिपत्यंमध्रे् 

पर्यावरणनवषर्क जिजयगतृीचे एक पयियचे सदर प्रनसद्ध करण्र्यत आिे होते.  

 

३. पयायवििपुिक गिेि उत्सव साजिा किण्यासाठी णवणवध जनजागृती उपक्रम :  

 पर्यावरणपरुक गणेि उत्सव सयजरय करण्र्यसयठी मुंबई , ियगपरु, पणेु र्य िहरयतीि बस स्टॉप िेल्टरवर तर मुंबई नवमयितळ , मुंबई 

मेट्रो व मुंबई िहरयतीि बेस्ट बसेसवर जिजयगतृीचे संदिे प्रनसद्ध करण्र्यत आिे.  

 

४. म.प्र.णन.मांडळ व लोकसत्ता आयोणजत पयायवििपुिक घिगुती गिपती स्पधाय :  

म.प्र.नि.मंडळ व िोकसत्तय र्यंच्र्य सर्कु्त नवद्यमयिे इको फ्रें डिी घरगतुी गणेिोत्सव स्पधया र्यंचे आर्ोजि मुंबई, पणेू, ियनिक, 

ियगपरू, अहमदिगर व औरंगयबयद र्य िोकसत्तय दनैिकयंच्र्य सहय नवभयगीर् स्तरयवर करण्र्यत आिे होते.  र्य स्पधेत तीि हजयर पेक्षय 

जयस्त स्पधाकयंिी भयग घेतिय होतय.   

 

५. टाईम्स ग्रीन गिेिा :  

म.प्र.नि.मंडळ, पर्यावरण नवभयग, महयरयष्ट्र ियसि व टयईम्स ऑर् इनंडर्य ग्रपु र्यंच्र्य सर्कु्त नवद्यमयिे टयईम्स ग्रीि गणेिय र्य स्पधेचे 

आर्ोजि मुंबई व पणेु र्य िहरयंसयठी  करण्र्यत आिे होते. मुंबई व पणेु  र्य िहरयतीि सयवाजनिक गणेिोत्सव मंडळ व हौनसंग 

सोसयर्टी र्यंच्र्यकरीतय आर्ोनजत इको फ्रें डिी गणेि स्पधया आर्ोनजत करण्र्यत आिी होती.  

 

६. एबीपी माझा पयायवििपुिक गिेिउत्सव स्पधाय :  

म.प्र.नि.मंडळ व एबीपी मयझय र्य वतृ्त वयनहिीच्र्य वतीि े रयज्र्यतीि प्रमखु िहरयतीि गहृनिमयाण सोसयर्टर्यंमध्रे् इको फ्रें डिी 

गणेिोत्सव सयजरय केिय जयवय, र्यकरीतय नविेष जिजयगतृीपर अनभर्यियचे  आर्ोजि करण्र्यत आिे होते.  मुंबई, पणेू, ियनिक व 

ियगपरू र्य िहरयंतीि गहृनिमयाण सोसयर्टीजमध्र्े सयजरय केल्र्य जयणयर्र्य पर्यावरणस्िेही गणेिोत्सवयवर र्य वयनहिीच्र्यवतीिे 

त्र्यंच्र्य बयतमीपत्यत नविेष सदर प्रसयरीत करण्र्यत आिे. र्यवेळी ए बी पी मयझय र्य वयनहिीवरुि अधया तयसयच्र्य नविेष टॉक िोचे 

आर्ोजि करण्र्यत आिे होते. र्य उपिमयत एबीपी मयझय र्य वयनहिीवरुि पर्यावरण परूक गणेिोत्सव सयजरय करणयर्र्य गहृनिमयाण 

सोसयर्टर्यंवर बयतमीपत्यच्र्य मयध्र्मयतिू नविेष कयर्ािम सयदर करण्र्यत रे्त होते. र्यचबरोबर मरयठी दरुनचत्वयनहिीवरीि 

िोकनप्रर् कियवंत तेजश्री प्रधयि व आितुोष पत्की र्यंिी संपणूा रयज्र्यत पर्यावरणस्िेही घरगतूी गणेिोत्सव सयजरय करयवय र्यकरीतय 

आर्ोनजत केिेल्र्य स्पधेची जयनहरयत प्रोमोजच्र्य मयध्र्मयतिू केिी होती.  

 

७. म.प्र.णन.मांडळ व लोकसत्ता आयोणजत गिेि उत्सव मुती स्पधाय :  

िोकसत्तय आर्ोनजत गणेि उत्सव मतुी स्पधया र्य स्पधेत म.प्र.नि.मंडळ सहसंर्ोजक म्हणिु सहभयगी झयिी होती.  र्य स्पधेत 

सवोत्कृष्ठ पर्यावरणस्िेही गणेि मतुी र्य नवभयगयत नविेष पयररतोनषक प्रदयि करण्र्यत आिे.  
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८. म.प्र.णन.मांडळ व झी २४ तास आयोणजत पयायवििपुिक घिगुती गिपती स्पधाय :  

म.प्र.नि.मंडळ व झी २४ तयस र्यंच्र्य संर्कु्त नवद्यमयिे घरगतुी इको फ्रें डिी गणेिोत्सव स्पधया २०१९ र्य रयज्र्स्तरीर् स्पधेच े 

आर्ोजि करण्र्यत आिे होते. र्य स्पधेिय उत्तम प्रनतसयद नमळयिय होतय. र्य स्पधेत सहभयगी होण्र्यसयठी नविेष प्रोमोजच्र्य 

मयध्र्मयतिू जिजयगतृी करण्र्यत आिी होती.  र्य स्पधेच्र्य निनमत्तयिे पर्यावरणपरूक घरगतुी गणेिउत्सव सयजरय करणयर्र्य ियमवंत 

व्र्क्ती र्यंच्र्यवर उत्सवयच्र्य कयळयत बयतम्र्यंच्र्य कॅप्सिु प्रसयररत करण्र्यत आल्र्य होत्र्य.    

 

९. साम मिाठी व  म.प्र.णन.मांडळ आयोणजत िालेय णवद्ाथी व गृहणनमायि सोसायटी याांच्याकिीता पयायवििपुिक 

गिपती स्पधाय :  

सयम नटव्ही व म.प्र.नि.मंडळ र्यंच्र्य संर्कु्त नवद्यमयिे पर्यावरणपरुक गणपती स्पधेचे आर्ोजि रयज्र्यतीि गहृनिमयाण सोसयर्टी , 

ियिेर् नवद्ययर्ी र्यंच्र्यकरीतय आर्ोनजत करण्र्यत आिे होते. र्य स्पधेिय चयंगिय प्रनतसयद नमळयिय होतय. र्य स्पधेसयठी प्रयमोजच्र्य 

मयध्र्मयतिू स्पधेत सहभयगी होण्र्यसयठी सयम टीव्ही र्यंिी आवयहि केिे होते. 

 

१०. जय महािाष्ट्र व म.प्र.णन.मांडळ आयोणजत गृहणनमायि सोसायटी याांच्याकिीता पयायवििपुिक गिेि उत्सव 

स्पधाय :  

जर् महयरयष्ट्र व म.प्र.नि.मंडळ र्यंच्र्य संर्कु्त नवद्यमयिे रयज्र्यतीि गहृनिमयाण सोसयर्टर्यंकरीतय पर्यावरणपरुक गणेि उत्सव स्पधेचे 

आर्ोजि करण्र्यत आिे होते. प्रोमयजच्र्य मयध्र्मयतिू र्य स्पधेत सहभयगी होण्र्यसयठी जर् महयरयष्ट्र वयनहिीिे व्र्यपक आवयहि 

केिे होते.  

 

११. प्रदूर्िमुक्त णदवाळी जनजागृती अणभयान :  

प्रदषूणमकु्त नदवयळी सयजरी केिी जयवी र्यकरीतय म.प्र.नि.मंडळ व पर्यावरण नवभयगयच्र्य वतीिे व्र्यपक जिजयगतृी मोनहमेचे 

आर्ोजि करण्र्यत आिे होते. र्यमध्रे् मुंबई, ियगपरु  व पणेु रे्र्ीि बसस्र्यिक, मुंबई िहरयतीि नवमयितळ व मेट्रो रेल्वे 

र्यंच्र्यवरीि नडनजटि फलक व होनडाग्जद , पर्यावरणपरुक नदवयळी सयजरी करण्र्यसयठी जिजयगतृी संदिे प्रनसद्ध करण्र्यत आिे.  
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१२. मांडळामाफय त हाताळण्यात येिािे महत्त्वाचे मुदे्द 

 

जल प्रदूर्ि णनयांिि णवभागाची वैणिष्ठयपूिय कामे- २०२०-२१ 

 

१. टॅिरी (कयतडी कमवणयरे) उद्योग, दगु्धियळय व गौियिय, अन्ि उद्योग आनण कयगदी उद्योगयंची अद्ययवत नवस्ततृ सयरणी तर्यर 

केिी. 

२. प्रदनूषत िदी पट्टदर्यंच ेपिुरुज्जीवि करण्र्यसयठी अग्रिम दणे्र्यत आिेल्र्य ३, ४ आनण ५ र्यंचे सधुयररत कृती र्ोजिय (एकूण 

३८) कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयकडे आनण मयििीर् रयष्ट्रीर् हररत िवयद र्यंच्र्यकडे सयदर करण्र्यत आिी. 

३. प्रनिर्यर्कु्त घरगतुी सयंडपयणी पिुावयपरयसयठी कृती र्ोजिय तर्यर करुि कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयकडे सयदर केिी. 

४. रयष्ट्रीर् जि मॉनिटररंग प्रोग्रॅम (NWMP) अंतागत महयरयष्ट्रयतीि ५६ िद्ययंच्र्य १५६ नठकयणयंचे िद्ययंचे जैवनवनवधतय संनिरं्त्ण 

दोि ऋतूंमध्रे् केिे त्र्यचय अहवयि जिुै २०२१ पर्ांत पणूा होणे अपेनक्षत आह.े 

५. सि २०२०-२१ र्य दरम्र्यि रयष्ट्रीर् जि संनिरं्त्ण प्रोग्रॅम कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ र्यंच्र्य प्रकल्पयंतगात महयरयष्ट्रयतीि 

२०० नठकयणयंचे िद्यय, समदु्र, खयडी, ियिय र्यंचे दर मनहन्र्यिय िमिेु गोळय करूि त्र्यंची जिगणुवत्तेचे संनिरं्त्ण केिे. र्यंचे 

निकयि मप्रनि मंडळयच्र्य संकेतस्र्ळयवर गणिय करूि प्रकयनित केिे. तसेच िद्ययंचे जिगणुवत्तय निदिेयंक गणिय करूि मप्रनि 

मंडळयच्र्य संकेतस्र्ळयवर  जिजयगतृीसयठी दरमनहन्र्यिय प्रकयनित केिे.  

६. ५० नठकयणयंचे भजूियंचे िमिेु वषयातिू दोि वेळय गोळय करूि त्र्यंचे निकयि मप्रनि मंडळयच्र्य संकेतस्र्ळयवर जिजयगतृीसयठी 

प्रकयनित केिे आहते. 

७. महयरयष्ट्रयची जिगणुवत्तय नस्र्ती २०१९-२० हय वयनषाक अहवयि तर्यर केिय व मप्रनि मंडळयच्र्य संकेतस्र्ळयवर 

जिजयगतृीसयठी प्रकयनि त केिय जयतो.  

८. महयरयष्ट्रयची जिगणुवत्तय नस्र्ती २०२०-२०२१ हय वयनषाक अहवयि तर्यर करण्र्यसयठी कयर्यादिे दणे्र्यत आिय असिू 

सदरीि कयम ह ेप्रगतीपर्यवर आह.े 

९. सयमनुहक सयंडपयणी प्रनिर्य कें द्र (सीईटीपी) – मंडळयिे नदिेल्र्य संमतीपत्यचे उल्िंघि करणयर्र्य एकुण ४ प्रनिर्य कें द्रयंवर 

सधुयरणय करूि  त्र्यपैकी ३ प्रनिर्य कें द्र मयिकयप्रमयणे कयर्ारत करण्र्यत आिे. तसेच तयरयपरू रे्र्ीि दसुर्र्य िवीि प्रिीर्य 

कें द्रयच्र्य एकुण ५० दिनि पैकी २५ दिनिचय टप्पय सरुू झयिय र्यमळेु तयरयपरू रे्र्ीि जनु्र्य सयमनुहक सयंडपयणी प्रनिर्य कें द्रय 

मध्रे् सयंडपयणी व त्र्यमळेु होणयरे प्रदषूण  कमी होण्र्यची अपेक्षय आह.े 

 

१०. प्रदनूषत िद्ययंचे पटे्ट - 

अ. अग्रिम १- प्रदनूषत िदी पट्टर्यंची संख्र्य ९ वरूि १ पर्ांत खयिी आिी आह.े 

आ. अग्रिम २- प्रयरंनभक प्रदनूषत िदी पट्टर्यंची संख्र्य ६ वरूि ० पर्ांत खयिी आिी आह.े 

इ. अग्रिम ३ - आरंनभक प्रदनूषत िदी पट्टर्यंची संख्र्य १४ वरूि ०५ पर्ांत खयिी आिी आह.े 

ई. एकूण प्रदनूषत िदी पट्टर्यंची संख्र्य ५३ वरूि ५१ पर्ांत खयिी आिी आह.े 

 

११. २०२०-२१ साठी महािाष्ट्रातील नद्ाांमधील णनयुक्त केलेल्या णठकािाांच्या पाण्याच्या गुिवते्तच्या आकडेवािीचा 

आढावा घेतल्यावि असे णदसून आले की, महािाष्ट्रातील नद्ाांच्या पाण्याच्या गुिवते्तत एकूि सुधाििा झाली आहे. 

 

१२. साांडपािी प्रणक्रयेसाठी पयाययी तांिज्ञान म्हिून, ५५ मल मल गाळ प्रणक्रया सांयांिे सांपूिय िाज्यात काययित आहेत, 

त्यापैकी १५ एफएसटीपीएस प्रदूणर्त नदीच्या काठावि बसवण्यात आल्या आहेत, ज्याची उपचाि क्षमता २९० केएलडी  

आहे. 

 

१३. सयंडपयणी व्र्वस्र्यपियच्र्य सनुवधयंच्र्य स्र्यपिेसयठी अ, ब आनण क िगरपररषद, िगरपंचयर्ती व ग्रयमपंचयर्तींिय आनर्ाक व 

तयंनत्क सहयय्र् परुनवण्र्यबयबत पररपत्क प्रकयनित करण्र्यत आिे आह.े  १० वषयांच्र्य कयर्ाकयळयत व्र्यज मकु्त कजा म्हणिू प्रकल्प 

उभयरण्र्यसयठी रू. २.५ कोटी पर्ांत तसेच नवस्ततृ प्रकल्प अहवयि तर्यर करण्र्यसयठी रु.२.० ियख इतके आनर्ाक सहयय्र् दणे्र्यत 

रे्ईि 
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१४. स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यनिहयर् सयंडपयणी व्र्वस्र्यपि संबंनधत मयनहती गोळय करण्र्यसयठी व प्रगतीवर िक्ष ठेवण्र्यसयठी 

ऑिियईि सयंडपयणी व्र्वस्र्यपि पोटाि सरुू केिे. 

 

१५. महयरयष्ट्रयतीि सयखर उद्योगयंची प्रनिर्य, तंत्ज्ञयि, स्त्रोत आनण प्रदषूण संभयव्र्तेबयबतचय अभ्र्यस व पर्दिी अहवयि बयह्य 

संस्रे्मयर्ा त तर्यर करण्र्यत आिय. 

 

१६. महयरयष्ट्रयतीि आसयवणी प्रकल्प आनण गळू उद्योगयंचे प्रनिर्य, तंत्ज्ञयि, स्त्रोत आनण प्रदषूण संभयव्र्तेबयबतचय अभ्र्यस व 

पर्दिी अहवयि बयह्य संस्रे्मयर्ा त तर्यर करण्र्यचे कयम दणे्र्यत आिे आह े

 

१७.  म. प्र. नि. मंडळयमयर्ा त दरवषी गणेिोत्सव कयळयमध्रे् जिगणुवत्तय सनिरं्त्ण करण्र्यत रे्ते. सवा स्र्यनिक स्वरयज्र् संस्र्यंिय 

गणेिोत्सव कयळयमध्रे् कें नद्रर् प्रदषुण निरं्त्ण मंडळयच्र्य गणपती मतुी नवसाजियच्र्य मयगादिाि तत्वयचे पयिि करण्र्यचे निदिे नदिे 

जयतयत. म. प्र. नि. मंडळय मयर्ा त गणेिोत्सव कयियवधी दरम्र्यि गणपती मतुी पयण्र्यमध्रे् नवसाजि करण्र्यआधी व मतुीचे नवसाजि 

केल्र्यिंतर पयण्र्यची गणुवत्तय तपयसणीसयठी िमुिेु गोळय केिे जयतयत व पयण्र्यच्र्य गणुवत्तेचे परु्थर्करण अहवयि  म. प्र. नि. 

मंडळयच्र्य संकेतस् र्ळयवर जिजयगतृीसयठी प्रदनिात केिे जयतयत.  

 

१८.  महयरयष्ट्र रयज्र्यतीि तियव / जिसयठर्यंच्र्य संवधाियसयठी कृती आरयखडय मय. रयष्ट्रीर् हररत िवयद आदिे िमयंक 

३२५/२०१५ चे पयिि करूि कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयकडे सयदर केिी. 

 

१९. घरगतुी सयंडपयणी प्रिीर्य रं्त्णे संबंनधत बयह्यय संस्रे्स कयम दणे्र्यबयबत स्र्यनिक संस्र्यिय सोर्ीस्कर होण्र्यसयठी मयिक 

निनवदय आरयखडय तर्यर करण्र्यत आिय. 

 

२०. रयज्र् पर्यावरण र्ोजिय व नजल्हय पर्यावरण र्ोजिय (३६ नजल्ह)े आखण्र्यत आल्र्य व मयििीर् रयष्ट्रीर् हररत िवयद र्यंच्र्य 

आदिे मळु अजा ि. ३६०/२०१८ चे पयिि करूि कें द्रीर् प्रदषूण निरं्त्ण मंडळयकडे सयदर केल्र्य. 

 

गतवषाभरयतिी उल्िेखिीर् कयमनगरी: जयिेवयरी २०२० िंतरच्र्य घडयमोडी   

➢ म. प्र. णन. मांडळातील प्रमुख घडामोडी - सॉफ्टवेअि सांबांणधत    

मंडळयिे उपर्ोनजत केिेल्र्य एकयनत्मक व्र्वस्र्यपि मयनहती प्रणयिी (आएमआयएस) संबंनधत नवनवध सयँफ्टवेएर मॉडदर्िू 

कयर्यांवीत  केिी आहते. त्र्यचप्रमयणे गरजेिसुयर िवीि मॉडदर्िू नवकनसत केिे जयतयत.  नवकनसत केिेिी िवीि मॉडदर्िू खयिीि 

प्रमयणे आहते.  

 

१.  ई-स्वयक्षरी आनण ब्लिॉकचेि:                

सध्र्य संमती कयगदपते् ब्लिॉक चेिमध्रे् सरुनक्षतपणे संग्रनहत केिी जयतयत, जेणेकरूि कयगदपत्यंमध्रे् कोणतयही बदि होऊ िकत 

ियही. तर्यनप, अंनतम प्रनिर्य केिेल्र्य दस्तऐवजयवर जयरी करणयर्र्य अनधकयर्र्यिय स्वहस्ते  स्वयक्षरी केिी पयहीज.े  एकूण ऑनर्स 

ऑटोमेिि आनण नडनजटि र्स्टाच्र्य नदिेिे वयटचयि िक्षयत घेतय, मंडळयिे पीएर्एक्स (कोणत्र्यही हयडावेअर की  आवश्र्क 

ियही) स्वरूपयत ई-नसग्िेचर (e-Signature) प्रनिर्य ियग ूकेिी आह,े  जेणेकरूि, दस्तऐवज नडनजटिपद्धतीिे प्रमयनणत केिे जयते. 

ही प्रनिर्य आएमआयएस प्रणयिीिी संगठीत केिी आह.े अिय प्रकयरे, कयगदपते् नडनजटि ररत्र्य सरुनक्षत केिी जयतयत. असे 

केल्र्यिे संमती कयगदपत्यंची सरुक्षय सनुिनित होते आनण त्र्यंची िेडियड रोखिी जयते.  

 

२.  एलआयएमएस  जिू २०२१-  

प्रर्ोगियळय सचूी व्र्वस्र्यपि मॉडदर्िू नवकनसत केिे गेिे व िमिुय िोंदणी आनण प्रनियाकरणयचय एकूण प्रवयह संपणूा करण्र्यसयठी, 

नवद्यमयि आएमआयएस प्रणयिीिी समयकनित केिय आह.े  या  मॉडदर्िूमध्रे् खालील मदुये समयनवष्ट आहते.   
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➢ प्रर्ोगियळय सहयय्र्क तज्ञ  

✓ प्रत्र्क्ष िमिुय तपयसणी (िकुसयि, गळती इत्र्यदी िोधरे्)  

✓ बयरकोड स्कॅनिंग  

✓ सवा िमिुय तपिीि आनण मयपदडं पडतयळूि पाहर्े  

✓ कयरणयसह नकंवय नवियकयरण िमिेु स्वीकयररे् 

✓ अहवयि निनमाती  

➢ प्रर्ोगियळय नवशे्लषक  

✓         · मयपदडं असयइिमेंट (नेमनु नदलेले काम ) िमिुय मयपदडंयंचे नवशे्लषण करण्र्यच्र्य आधयरे.  

✓         · मोज-मयप करय आनण नवशे्लषण सयदर करय (एकि दृश्र् आनण नग्रड दृश्र्)  

➢  मयन्र्तय दणेयरय अनघकयरी  

✓        · िमिुय स्वीकयरणे 

✓       · मयपदडं नवशे्लषण मंजरू करणे   

✓       · नवशे्लषण अहवयि तर्यर करणे   

✓       · िमिुय मयपदडंाची पिुचयाचणी / पनु्हय िमिुय मयपदडं िेमिू दणेे  

➢ पिुरीक्षण प्रयनधकरण 

✓       · पिुरयविोकि नवशे्लषण अहवयि  

✓       · मयपदडं नवशे्लषणयस मयन्र्तय दणेे 

✓       · नवशे्लषण अहवयि तर्यर करणे  

✓       · िमिुय मयपदडंाची पिुचयाचणी / पनु्हय िमिुय मयपदडं िेमिू दणेे  

➢ प्रर्ोगियळय प्रियसक  

✓      · मयपदडं नवतरण   

✓      · वयपरकत्र्यांचे व्र्वस्र्यपि  

➢ निम्स अॅडनमि  

✓      · प्रर्ोगियळय व्र्वस्र्यपि   

✓      · वयपरकतया व्र्वस्र्यपि  

✓      · मयपदडं व्र्वस्र्यपि  

 

३. जेव्हीएस दरे्के (जिुै २०२१) –   

ह े मॉडदर्िू प्रकल्प समर्ाकयंकडूि िमिुय आनण नवशे्लषण िलु्क गोळय करण्र्यसयठी नवकनसत केिे गेिे आह.े ह े मॉडदर्िू 

आएमआयएस आनण एलआयएमएस िी दखेीि एकनत्त केिे आह.े नवद्यमयि प्रणयिीमध्र्े भेटीचे वेळयपत्क नवकनसत करण्र्यत 

आिे आह,े जे नवभयग अनधकयर्र्यंिय भेटींचे वयटप करत.े भेटीच्र्य वेळी िमिेु गोळय केिे जयतयत ज्र्यचे प्रर्ोगियळयंमध्रे् नवशे्लषण 

केिे जयते. ह ेिक्षयत घेतय,  दरे्के तर्यर करतयिय त्र्यत िमिेु तसेच नवशे्लषण िलु्क समयनवष्ट करणे आवश्र्क आह.े तसेच, ‘मेससा 

नबि डेस्क’ कडूि  ऑिियइि पेमेंट गोळय करण्र्यसयठी पेमेंट गेटवे समयकनित करण्र्यत आले आह.े  

 

४. स्वरं् संमती टेम्पिेटदस (२०२०-२०२१)- 

संमती प्रमयणपते् स्वहस्ते दणे्र्यत रे्त होती. कोणत्र्यही हस्तक्षेपयनिवयर् संमती प्रमयणपत् ऑिियइि दणे्र्यसयठी,  उद्योग प्रकयर आनण 

अजयाच्र्य श्रेणीवर आधारीत तर्यर केिे आहते.  

 

५. प्रयनधकरण सनमती (सप्टेंबर २०२१) -   
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मंडळाच्या बैठकीपवूी अजेंडय तर्यर केिय जयतो. एकय अजेंडदर्यत अिेक प्रकरणे असतयत. प्रत्रे्क प्रकरणयसयठी बैठकीचे इनतवतृ्त 

तर्यर करण्र्यसयठी, ह ेमॉडदर्िू नवकनसत केिे गेिे आह.े ह ेमॉडदर्िू धोकयदयर्क आनण ई-कचरय अजयांसयाठी अनधकृततय सनमतीच्र्य 

बैठकीसयठी नवकनसत केिे गेिे आह.े  

 

६. माहीती तंत्रज्ञान पयर्यभतू सनुवधय वयढवणे. 

१. सॉफ्टवेअर पररभयनषत डेटय सेंटर (एसडीडीसी)  

व्हीएमवेअर सॉफ्टवेअरद्वयरे सव्हारचे आभयसीकरण  करूि, आतय िवीि हयडावेअरच्र्य समयवेियसह मयनहतीसयठय वयढनवण्र्यत 

आिय आह.े व्हीएमवेअर सॉफ्टवेअर, संगणकीर् सॉफ्टवेअर पररभयनषत स्टोरेज  सयठी ियग ूकेिे जयत असल्र्यिे व्हच्र्ुाअि 

डेटय प्िेिद्वयरे व्हच्र्ुाअि स्टोरेज   प्रदयि करते - इतर सव्हारच्र्य नडस्क स्पेसचय वयपर. व्हच्र्ुाअि स्टोरेज एररर्य िेटवका  संर्ोजि 

करूि सव्हारवरीि मयनहती-सयठवण क्षमतेच्र्य जयगेचय कयर्ाक्षमतेिे वयपर केिय जयऊ िकतो. अिय प्रकयरे, सॉफ्टवेअर 

पररभयनषत डेटय सेंटर बिनवण्र्यत आिय आह.े  

 

२. सरुक्षय- डब्लिएूएर् (वेब ऍनप्िकेिि र्यर्रवॉि) 

अत्रं्त आवश्र्क असिेिी मयहीतीची सरुनक्षततय िक्षयत घेऊि, मंडळयिे एसआर्ईएम (सरुक्षय मयनहती आनण इव्हेंट 

मॅिेजमेंट) सॉफ्टवेअरसह सोनिकवॉि बियवटीचे वेब अिपु्रर्ोग र्यर्रवॉि ियग ूकेिे आह.े  डब्लल्र्एूएर् डेटय टॅ्रनर्कच्र्य 

अिपु्रर्ोगयसह मंडळयच्र्य अंतगात िेटवका मध्रे् प्रवेि करत असिेल्र्य डेटय टॅ्रनर्कसयठी अल्गोररदम आनण एंट्री पोटद ास 

कठोरपणे ियग ूकरूि त्र्यची कसिू तपयसणी केिी जयते. अंतगात ऍनप्िकेिन्समध्रे् प्रवेि करण्र्यपवूी दभुयावियर्कु्त कोड 

आनण व्हयर्रस नर्ल्टर केिे जयतयत, त्र्यमळेु मंडळयचे अंतगात िेटवका  सरुनक्षत होते. 

 

३.  एसडी वॅि-  

एसडी वॅि म्हणजे सॉफ्टवेअर पररभयनषत वॅि ज्र्यमध्र्े मंडळयच्र्य रयज्र्व्र्यपी कयर्यािर्यंची जोडणी स्वतंत् उपकरणयवर 

कयर्यानन्वत केिेल्र्य सॉफ्टवेअरद्वयरे निरं्नत्त केिी जयते. मखु्र्यिर्यत,  कें द्रीर् प्रियनसत उपकरणयसह सवा इतर कयर्यािर्यत 

उपकरणे बसनविी जयतयत. सवा उपकरणे स्वतंत् इटंरिेट द्वयरय जोडिी गेिी आहते आनण ही संर्ोजीत केिेिी उपकरणे 

मखु्र्यिर्यकडूि निरं्नत्त केिी जयतयत. मंडळयच्र्य मुबंईतीि डेटय सेंटरमध्रे् सरुू असिेल्र्य एकयनत्मक व्र्वस्र्यपि मयनहती 

प्रणयिीव्दयरे रयज्र्यतीि इतर सवा कयर्यािर्यंिय कयम करणे िक्र् होते. र्यमळेु मंडळयच्र्य महयगडदर्य एमपीएिएस जोडणीची 

जयगय उच्च बँडनवडदर् इटंरिेट किेक्ििे घेतिी गेिी आह.े निवयर्, कयर्यािर्यच्र्य नठकयणयचय कोणतयही बदि झयल्र्यस, 

पयर्यभतू सनुवधय/उपकरणयंमध्रे् कोणतेही बदि करण्र्यची गरज िसते. अिय प्रकयरे एसडी वॅि  नकर्यर्तिीर असिू 

ऑपरेििसिुभतय दखेीि प्रदयि करते. मे. र्ोनटािेट ((M/s Fortinet) र्य कंपिीद्वयरय दोि िवीि एसडी वॅि र्यर्रवॉि 

उपकरणे डेटय सेंटरमध्र्े अनतरेक आनण उच्च उपिब्लधतेसयठी स्र्यनपत केिी आहते.  

 

४.  मयनहती सरुक्षय प्रमयणपत् -                      

मंडळयच्र्य कयर्ा प्रनिरे्िय अिकूुि करण्र्यसयठी आनण सवोत्तम पद्धतींच्र्य नदिेिे एक पयऊि म्हणिू, मंडळयिे अिीकडेच 

मंडळयच्र्य डेटय सेंटरसयठी गणुवत्तय व्र्वस्र्यपि प्रणयिी आनण आर्एसओ २७००१ मयनहती सरुक्षय व्र्वस्र्यपि प्रणयिींसयठी 

आर्एसओ ९००१:२०१५ सह स्वत: िय पयत् केिे आह.े सवोत्तम पद्धतींसयठी वचिबद्ध असिेल्र्य मंडळयिे डेटय सेंटरमधीि 

आपल्र्य डेस्कटॉप आनण सव्हारचे मयनहती सरुक्षय  ऑनडट, तसेच आपल्र्य कयर्ा प्रनिर्यंसयठी वयपरत असिेल्र्य अिपु्रर्ोगयंचे 

मयनहती सरुक्षय ऑनडट करण्र्यसयठी सीईआरटी  पॅिेि केिेिे मयनहती सरुक्षय िेखयपरीक्षक निर्कु्त केिे आहते  
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परिणिष् १(अ) - सांघटनात्मक िचना 

 
 

अध्यक्ष

सर्दपय सगचव

आपथाप
ना शाखा

वररष्ट्ठ 
प्रशासकीय 
अगधकारी

ताांत्रत्रक 
शाखा

ए.पी.ए
.ई.

डब्लल्यू.पी.ए
.ई.

प्रारे्दशशक 
अगधकारी

उप-
प्रारे्दशशक 
अगधकारी

ए.एस.टी.

इ.आय.सी
.

सहाय्यक
यांत्रणा 

अगधकारी

आर.ओ.

(एच.्यू.)

वैज्ञाननक
अगधकारी 
शाखा

पी.एस.ओ
.

वररष्ट्ठ 
वैज्ञाननक
अगधकारी -
मध्यवती 
प्रयोगशाळा

वररष्ट्ठ 
वैज्ञाननक 
अगधकारी -
प्रारे्दशशक 

प्रयोगशाळा

लेखा 
शाखा

मुख्य 
लेखा 

अगधकारी

लेखा 
अगधकारी 

(लेखापरीक्षण)

सहाय्यक
लेखा 

अगधकारी

सहाय्यक
लेखा 

अगधकारी -
उपकर

लेखा 
अगधकारी 
(वेतन)

मालमत्ता
शाखा

कायककारी 
अशभयांता

ववधी 
शाखा

ववधी 
अगधकारी

सहाय्यक
ववधी 

अगधकारी, 
मुख्यालय

साांस्ख्यकी 
शाखा 

साांस्ख्यकी 
अगधकारी

ए.पी.ए.ई. - हवय प्रदषूण निवयरण अनभरं्तय 

डब्लल्र्.ूपी.ए.ई. - जि प्रदषूण निवयरण अनभरं्तय 

ए.एस.टी. - सहयय्र्क सनचव (तयंनत्क) 

पी.एस.ओ. - प्रधयि वैज्ञयनिक अनधकयरी 

आर.ओ. (एच.क्र्.ू) - प्रयदनेिक अनधकयरी (मखु्र्यिर्) 

ई. आर्. सी. – पर्यावरण मयहीती कें द्र 
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परिणिष् १ब - के्षि कायायलये आणि मांडळाच् या प्रयोगिाळाांचे आिाखडे. 

के्षि कायायलयाांचा आिाखडा  
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मांडळाच् या प्रयोगिाळाांचा आिाखडा 
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परिणिष् २ - ३१/०३/२०२१ िोजी कमयचािी सांख्या 

 

अनुक्रमाांक हुद्दा मांजूि भिलेले रिक्त 

१ अध्र्क्ष १ १ ० 

२ सदस्र् सनचव १ १ ० 

३ जि प्रदषूण निवयरण अनभरं्तय १ १ ० 

४ हवय प्रदषूण निवयरण अनभरं्तय १ १ ० 

५ प्रधयि वैज्ञयनिक अनधकयरी १ १ ० 

६ मखु्र् िेखय अनधकयरी १ १ ० 

७ सहयय्र्क सनचव (तयंनत्क) १ १ ० 

८ वररष्ठ नवधी अनधकयरी २ ० २ 

९ वररष्ठ प्रियसकीर् अनधकयरी १ ० १ 

१० कयर्ाकयरी अनभरं्तय १ १ ० 

११ सयमगु्री अनधकयरी १ ० १ 

१२ प्रयदनेिक अनधकयरी १५ ६ ९ 

१३ नवधी अनधकयरी २ २ ० 

१४ वररष्ठ वैज्ञयनिक अनधकयरी ३ १ २ 

१५ उप-प्रयदनेिक अनधकयरी ५५ ५३ २ 

१६ सयंनख्र्की अनधकयरी १ १ ० 

१७ सहयय्र्क सनचव (आस्र्यपिय) १ १ ० 

१८ खयजगी सनचव २ ० २ 

१९ प्रियसकीर् अनधकयरी १ ० १ 

२० वैज्ञयनिक अनधकयरी ९ ४ ५ 

२१ िेखय अनधकयरी २ २ ० 
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२२ कनिष्ठ वैज्ञयनिक अनधकयरी २६ २० ६ 

२३ सहयय्र्क िेखय अनधकयरी ११ २ ९ 

२४ सहयय्र्क नवधी अनधकयरी ३ १ २ 

२५ उप-अनभरं्तय १ ० १ 

२६ वररष्ठ िघिुेखक ५ ५ ० 

२७ कनिष्ठ िघिुेखक २७ १० १७ 

२८ क्षेत् अनधकयरी  २०४ १६१ ४३ 

२९ प्रमखु िेखयपयि २० १२ ८ 

३० नवधी सहयय्र्क ४ ० ४ 

३१ कनिष्ठ वैज्ञयनिक सहयय्र्क ४० २७ १३ 

३२ प्रर्म निनपक १७ १४ ३ 

३३ सयंनख्र्की सहयय्र्क १ ० १ 

३४ आरेखक १ ० १ 

३५ क्षेत् निरीक्षक ४२ ३ ३९ 

३६ वररष्ठ निनपक ५० ३६ १४ 

३७ सहयय्र्क आरेखक २ ० २ 

३८ वीजतंत्ी २ १ १ 

३९ अिरेुखक ६ १ ५ 

४० प्रर्ोगियळय सहयय्र्क ७ ३ ४ 

४१ कनिष्ठ निनपक/टंकिेखक ६४ ५४ १० 

४२ वयहि चयिक ७४ ४९ २५ 

४३ उपकरण जोडयरी १ १ ० 

४४ दफ्तरी १४ १ १३ 

४५ ियईक २ ० २ 
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४६ चिमदु्रणरं्त्णचयिक १ ० १ 

४७ निपयई ८८ ३२ ५६ 

४८ चौकीदयर २० ९ ११ 

४९ सर्यईगयर ३ ३ ० 

  एकूि  ८३९ ५२३ ३१६ 

मांडळाच्या अस्थाई  आस्थापनेविील णदनाांक ३१/०३/२०२१ िोजी असलेली पदाांची णस्थती 

 पदनाम वेतन बॅड गे्रड वेतन भिलेली  पदे 

 २ ३   

१ कणनष्ठ वैज्ञाणनक सहाय्यक ९३०० - ३४८०० ४२०० ११ 

२ प्रयोगिाळा सहाय्यक ५२०० - २०२०० २००० ५ 

३ कणनष् णलणपक ५२०० - २०२०० १९०० ४ 

४ वाहनचालक ५२०० - २०२०० १९०० १ 

५ णिपाई ४४४० - ७४४० १३०० ३ 

     

  एकूि  २४ 
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परिणिष् ३ - प्रादेणिक व उप-प्रादेणिक कायायलयाांचे अणधकािके्षिाांसह तपिील. 

 

अनुक्रमाांक 
प्रादेणिक 

कायायलय 
नाव आणि पत्ता अणधकािके्षि दूिध्वनी व फॅक्स क्रमाांक 

१ मुख्यालय 

 महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, कल्पतरू 

पॉई ांट, णतसिा आणि चौथा मजला, 

पीव्हीआि णथएटि समोि, सायन (पू), मुांबई -

४०००२२ 

 
दूिध्वनी – ०२२ -

२४०१०४३७/२४०२०७८१ 

२ 
मध्यवती 

प्रयोगिाळा 

मध्यवती प्रयोगिाळा, महािाष्ट्र प्रदूर्ि 

णनयांिि मांडळ, "णनमयल भवन" पी -३, 

एमआयडीसी इांडस्रीयल एरिया, महापे, नवी 

मुांबई        – ४०० ०७१ 

 
दूिध्वनी – ०२२ 

६७१९५०३१/६७१९५०३२ 

३ 
प्रादेणिक 

कायायलय मुांबई 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, कल्पतरू 

पॉई ांट, पहीला मजला, पीव्हीआि णथएटि 

समोि, सायन (पू), मुांबई -४०००२२ 

मुांबई महानगिपाणलका के्षि दूिध्वनी – ०२२ -२४०२०७८१ 

I) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् मुंबई - १ 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, कल्पतरू 

पॉई ांट, पहीला मजला, पीव्हीआि णथएटि 

समोि, सायन (पू), मुांबई -४०००२२ 

मुंबई बेट, वॉडा ि. ए.बी.सी.डी.एर्. 

एर्(दनक्षण) एर्(उत्तर) जी(दनक्षण) आनण जी(उत्तर) 
दूिध्वनी – ०२२ -२४०२०७८१ 

II) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् मुंबई - २ 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, कल्पतरू 

पॉई ांट, पहीला मजला, पीव्हीआि णथएटि 

समोि, सायन (पू), मुांबई -४०००२२ 

मुंबई उपिगरयचय भयग, वॉडा ि. एम(पवूा) एम(पनिम) 

एच (पवूा) एच(पनिम) आनण एि. 
दूिध्वनी – ०२२ -२४०२०७८१ 

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् मुंबई - ३ 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, कल्पतरू 

पॉई ांट, पहीला मजला, पीव्हीआि णथएटि 

समोि, सायन (पू), मुांबई -४०००२२ 

मुंबई उपिगरयचय भयग, वॉडा ि. के (पवूा) के (पनिम), 

एस, एि, आनण पी(दनक्षण). 
दूिध्वनी – ०२२ -२४०२०७८१ 
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IV) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् मुंबई - ४ 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, कल्पतरू 

पॉई ांट, पहीला मजला, पीव्हीआि णथएटि 

समोि, सायन (पू), मुांबई -४०००२२ 

मुंबई उपिगर, वॉडा ि. पी(उत्तर), आर(उत्तर), 

आर(दनक्षण) आनण टी. 
दूिध्वनी – ०२२ -२४०२०७८१ 

४ 
प्रादेणिक 

कायायलय ठािे 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, प्लॉट क्र. 

पी-३०. पाचवा मजला, ऑणफस कॉम्प्लेक्स 

इमाित, मुलुांड चेकनाक्याजवळ, ठािे 

उप-प्रादेणिक कायायलयाांिी सांबांणधत ठािे 

णजल्याचा भाग. 

दूिध्वनी – ०२२ - २५८०२२७२ 

 

 
प्रादेणिक 

प्रयोगिाळा ठािे 

प्लॉट क्र. पी-३०. पाचवा मजला, ऑणफस 

कॉम्प्लेक्स इमाित, मुलुांड चेकनाक्याजवळ, 

ठािे 

 
दूिध्वनी – ०२२ - २५८२९५८२ 

 

I) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् ठयणे - १ 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ, प्िॉट ि. पी-

३०, पयचवय मजिय, ऑनर्स कॉम्प्िेक्स इमयरत, 

मिुुंड चेकियक्र्यजवळ, ठयणे 

ठयणे महयिगरपयनिकय क्षेत् 
दरूध्विी - २५८२९५८२ 

 

II) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् ठयणे - २ 

महयरयष्ट्र प्रदषूण निरं्त्ण मंडळ, प्िॉट ि. पी-

३०, पयचवय मजिय, ऑनर्स कॉम्प्िेक्स इमयरत, 

मिुुंड चेकियक्र्यजवळ, ठयणे 

ठयणे महयिगरपयनिकय क्षेत्, वसई तयिकुय वगळूि ठयणे 

तयिकुय. 

दरूध्विी - २५८२९५८२ 

 

III) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् तयरयपरू - 

१ 

एम.आर्.डी.सी. ऑनर्स इमयरत, बोईसर 

स्टेिि, पोस्ट टॅप्स, तयरयपरू, ठयणे नजल्हय. 
तयरयपरू एम.आर्.डी.सी. आनण संबंनधत क्षेत्. 

दरूध्विी - ०२५२५ -२७३३१४  

 

IV) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् तयरयपरू - 

२ 

एम.आर्.डी.सी. ऑनर्स इमयरत, बोईसर 

स्टेिि, पोस्ट टॅप्स, तयरयपरू, ठयणे नजल्हय. 

डहयण,ू तियसरी, मोखयडय, जव्हर आनण नविमगड 

तयिकुय आनण पयिघर तयिकुय (उप-प्रयदनेिक कयर्यािर् 

– तयरयपरू I अनधकयरक्षेत् वगळूि). 

दरूध्विी - ०२५२५ -२६१५८१  

 

५ 

प्रादेणिक 

कायायलय नवी 

मुांबई 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, िायगड 

भवन, सातवा मजला, सेक्टि - ११, 

सी.बी.डी. बेलापूि, नवी मुांबई 

उप-प्रादेणिक कायायलयाांिी सांबांणधत ठािे आणि 

िायगड णजल्याांचे भाग. 

दूिध्वनी - २७५७२७३९ 

 

I) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् िवी मुंबई 

- १ 

रयर्गड भवि, सयतवय मजिय, सेक्टर - ११, 

सी.बी.डी. बेियपरू, िवी मुंबई 

सीइटीपी समोरीि रस्त्र्यची दनक्षण नदिय (पणेु 

महयमयगयावरीि टेकडदर्य). पढुीिप्रमयणे भयग महयपे, 

कोपरखैरणे, सयवािी, घणसोिी, रबयळे, नदव,े ऐरोिी, 

दरूध्विी – २७५७२७४० 
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नदघे, (एि.एम.एम.सी.) ए.ए.क्र्.ूएम. कें द्र,े टी.टी.सी. 

(डब्लल्र्.ूएम.ए.) उपयिम + नदवय खयडी. 

II) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् िवी मुंबई 

- २ 

रयर्गड भवि, सयतवय मजिय, सेक्टर - ११, 

सी.बी.डी. बेियपरू, िवी मुंबई 

नदघे गयवयपयसिू सरुु होणयरी िवी मुंबई 

महयिगरपयनिकेची उत्तर मर्यादय. वयिी, बोररविी, 

रयवण,े तभेु, सयिपयडय, बेियपरू ह ेभयग + सीईटीपी 

उपिम + वयिी खयडी. 

दरूध्विी - २७५७२७४० 

 

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् तळोजय 

रयर्गड भवि, सयतवय मजिय, सेक्टर - ११, 

सी.बी.डी. बेियपरू, िवी मुंबई 
एम.आर्.डी.सी. तळोजय आनण उरण तयिकुय. 

दरूध्विी - २७५७२७४० 

 

६ 
प्रादेणिक 

कायायलय िायगड 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, िायगड 

भवन, सहावा मजला, सेक्टि - ११, 

सी.बी.डी. बेलापूि, नवी मुांबई 

उप-प्रादेणिक कायायलयाांिी सांबांणधत िायगड 

णजल्याचे भाग. 

दूिध्वनी – ०२२ - २७५७२६२० 

 

I) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् रयर्गड - 

१ 

रयर्गड भवि, सहयवय मजिय, सेक्टर - ११, 

सी.बी.डी. बेियपरू, िवी मुंबई 

खयियपरू तयिकुय आनण पिवेि तयिकुय 

(एम.आर्.डी.सी. वगळूि). 
दरूध्विी - २७५७२७३९ 

II) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् रयर्गड - 

२ 

रयर्गड भवि, सहयवय मजिय, सेक्टर - ११, 

सी.बी.डी. बेियपरू, िवी मुंबई 
पेण, कजात, सधुयगड तयिकुय. दरूध्विी – २७५७२७३९ 

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् महयड 

सयमयईक सनुवधय कें द्र इमयरत, एम.आर्.डी.सी. - 

महयड, रयर्गड नजल्हय - ४०२ ३०९. 

महयड, म्हसळय, मयणगयव, श्रीवधाि आनण पोियदपरू 

तयिकुय. 

दरूध्विी - ०२१४५ – २३२३७२  

 

७ 

प्रादेणिक 

कायायलय 

कल्याि 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, 

णसणिणवनायक सांकुल, णतसिा आणि चौथा 

मजला, स्टेिन िोड, कल्याि (पणिम) – 

४२१ ३०१ 

ठािे णजल्यातील कल्याि, णभवांडी, उल्हासनगि, 

बदलापूि, वाडा, मुिबाड आणि िहापूि तालुका. 

दूिध्वनी - ०२५१ – 

२०२७३४३/०२५१ - २३१०२१२ 

 

I) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् कल्र्यण - 

१ 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, 

णसणिणवनायक सांकुल, णतसिा आणि चौथा 

मजला, स्टेिन िोड, कल्याि (पणिम) – 

४२१ ३०१ 

कल्र्यण, नभवंडी तयिकुय. दरूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 
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II) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् कल्र्यण - 

२ 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, 

णसणिणवनायक सांकुल, णतसिा आणि चौथा 

मजला, स्टेिन िोड, कल्याि (पणिम) – 

४२१ ३०१ 

उल्हयसिगर, बदियपरू तयिकुय. दरूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 

III) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् कल्र्यण - 

३ 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, 

णसणिणवनायक सांकुल, णतसिा आणि चौथा 

मजला, स्टेिन िोड, कल्याि (पणिम) – 

४२१ ३०१ 

वयडय, मरुबयड, िहयपरू तयिकुय. दरूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 

IV) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् नभवंडी 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, 

णसणिणवनायक सांकुल, णतसिा आणि चौथा 

मजला, स्टेिन िोड, कल्याि (पणिम) – 

४२१ ३०१ 

नभवंडी तयिकुय दरूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 

८ 
प्रादेणिक 

कायायलय पुिे 

जोग सेंटि, णतसिा मजला, मुांबई - पुिे िस्ता, 

वाकडेवाडी, पुिे - ४११००३. 
पुिे, सातािा आणि सोलापूि णजल्हा. 

दूिध्वनी - ०२० – २५८११६२७ 

 

 
प्रादेणिक 

प्रयोगिाळा पुिे 

जोग सेंटि, णतसिा मजला, मुांबई - पुिे िस्ता, 

वाकडेवाडी, पुिे - ४११००३. 
 

दूिध्वनी - ०२० – २५८११६९४७ 

 

I) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् पणेु - १ 

जोग सेंटर, नतसरय मजिय, मुंबई - पणेु रस्तय, 

वयकडेवयडी, पणेु - ४११००३. 

पणेु महयिगरपयनिकय क्षेत्, पणेु नजल्ह्ययतीि दौंड, 

इदंयपरू, बयरयमती, परंुदर, भोर आनण वेल्ह ेतयिकुय. 
दरूध्विी - ०२० – २५८११६९४ 

II) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् पणेु - २ 

जोग सेंटर, नतसरय मजिय, मुंबई - पणेु रस्तय, 

वयकडेवयडी, पणेु - ४११००३. 

हवेिी तयिकुय: (नपंपरी नचंचवड महयिगरपयनिकय 

वगळूि) पणेु नजल्ह्ययतीि खेड, मळुिी, आंबेगयव, 

जनु्िर, मयवळ आनण निरूर तयिकुय. 

दरूध्विी - ०२० – २५८१६४५१ 

 

III) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् नपंपरी-

नचंचवड 

जोग सेंटर, नतसरय मजिय, मुंबई - पणेु रस्तय, 

वयकडेवयडी, पणेु - ४११००३. 

एम.आर्.डी.सी. नपंपरी, भोसरी आनण आकुडी सह 

नपंपरी नचंचवड महयिगरपयनिकय क्षेत्. 
दरूध्विी - ०२० – २५८१०१२२२ 

IV) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् सयतयरय 

उपप्रयदनेिक कयर्यािर्, सयतयरय िवीि ियसकीर् 

भवि, दसुरय मजिय, एस.टी. स्टँड जवळ,  सदर 

बयजयर, सयतयरय – ४१५ ००१. 

सयतयरय नजल्हय. 
दरूध्विी - ०२१६२ – 

२३३५२७/२३७७८९ 



            

134 

 

V) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् सोियपरू 

४/बी, बयिी ब्लिॉक, नसनव्हि ियईन्स, सरकयरी 

दधू र्ोजिेसमोर, सयत रस्तय, सोियपरू नजल्हय - 

४१३००३. 

सोियपरू नजल्हय. 
दरूध्विी - ०२१७ – २३१९८५० 

 

९ 
प्रादेणिक 

कायायलय नाणिक 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, उद्ोग 

भवन, पणहला मजला, णिांबक िस्ता, 

आयटीआय जवळ, सातपूि, नाणिक - 

४२२००७. 

नाणिक, अहमदनगि, जळगाव, धुळे, नांदुिबाि 

णजल्हे. 

दूिध्वनी - ०२५३ – २३६५१६१  

 

 

प्रादेणिक 

प्रयोगिाळा 

नाणिक  

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, उद्ोग 

भवन, पणहला मजला, णिांबक िस्ता, 

आयटीआय जवळ, सातपूि, नाणिक - 

४२२००७. 

  

I) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् ियनिक 

उद्योग भवि, पनहिय मजिय, नतं्बक रस्तय, 

आर्टीआर् जवळ, सयतपरू, ियनिक - 

४२२००७. 

ियनिक नजल्हय. रॅ्क्स - ०२५३ – २३६५१६१ 

II) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् जळगयव  

कै. श्री नभकमचंद जैि महयिगरपयनिकय मयकेट 

इमयरत, हॉि ि. ए, नतसरय मजिय, जळगयव - 

४२५००१. 

जळगयव नजल्हय. 
दरूध्विी - ०२५७ – २२२१२८८ 

 

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् धळेु 

दसुरय मजिय, रु्िचंद प्ियझय, बी.सी. कॉिेज 

रोड, एस.एस.व्ही.पी.एस. अनभर्यंनत्की 

महयनवद्ययिर् जवळ, नवद्यय िगरीजवळ, दवेपरू, 

धळेु – ४२४ ००१. 

धळेु, नजल्हय. दरूध्विी – ०७१८४ – २६०६२९ 

IV) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् 

अहमदिगर 

सयनवत्ीबयई रु्िे व्र्यपरी संकुि, पनहिय मजिय, 

हॉि िमयंक २ आनण ३, टीव्ही सेंटर जवळ, 

सयवेडी, अहमदिगर- ४१४ ००३ 

अहमदिगर नजल्हय. 
दरूध्विी - ०२४१ – २४७०८५२ 

 

१० 

प्रादेणिक 

कायायलय 

औिांगाबाद 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, पयायविि 

भवन ए-४/१, एम.आय.डी.सी. के्षि, 

णचकलठािा, िेठ नांदलाल धूत 

मिाठवाड्यातील औिांगाबाद, जालना, पिभिी, 

णहांगोली, नाांदेड, बीड, लातूि, उस्मानाबाद णजल्हे. 

दूिध्वनी - ०२४० – २४७३४६२ 
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रुग्िालयाजवळ, जालना िस्ता, औिांगाबाद 

- ४३१ २१० 

 

प्रादेणिक 

प्रयोगिाळा 

औिांगाबाद 

 पयायविि भवन ए-४/१, एम.आय.डी.सी. 

के्षि, णचकलठािा, िेठ नांदलाल धूत 

रुग्िालयाजवळ, जालना िस्ता, औिांगाबाद 

- ४३१ २१० 

 
दूिध्वनी - ०२४० – २४७३४६३ 

 

I) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् 

औरंगयबयद - १ 

पर्यावरण भवि, ए-४/१, एम.आर्.डी.सी. क्षेत्, 

नचकिठयणय, िेठ िंदियि धतू रुग्णयिर्यजवळ, 

जयििय रस्तय, औरंगयबयद - ४३१ २१०. 

औरंगयबयद नजल्हय. दरूध्विी - ०२४० – २४७३४६३ 

II) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् ियतरू 

उपप्रयदनेिक कयर्यािर् ियतरू, दवे टॉवसा, 

तहसीि कयर्यािर्यसमोर, प्िॉट िमयंक आरएि 

-२०४५, मेि रोड, ियतरू – ४१३ ५१ 

ियतरू, उस्मयियबयद नजल्हय. 
दरूध्विी - ०२३८२ – २५२६७२ 

 

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् परभणी 

उपप्रयदनेिक कयर्यािर् परभणी, दवेकृपय 

नबनल्डंग, पनहिय मजिय, रंगियर् महयरयज िगर, 

िंदखेडय रोड, परभणी – ४३१ ४०१ 

परभणी नजल्हय (भयग), नहगंोिी आनण परळी. दरूध्विी - ०२४५२- २२६६८७ 

IV) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् ियंदडे 

उपप्रयदनेिक कयर्यािर् ियंदडे, िहूती कॉम्प्िेक्स, 

दसुरय मजिय, निवयजी पतुळ्र्यजवळ, 

वजीरयबयद ियंदडे- ४३१ ६०१ 

ियंदडे नजल्हय. 
दरूध्विी - ०२४६२ – २४२४९२ 

 

V) 
उपप्रयदनेिक 

कयर्यािर्, जयििय 

उपप्रयदनेिक कयर्यािर्, जयििय, प्िॉट ि. पी 

३/१ आनण पी ३/२, रे्ज -२, एमआर्डीसी 

जयििय, हॉटेि आधयर पॅिेसजवळ, जयििय 

औरंगयबयद रोड – ४३१ २०३ 

जयििय नजल्हय. 
दरूध्विी - ०२४८२ – २२० १२० 

 

११ 
प्रादेणिक 

कायायलय नागपूि 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, उद्ोग 

भवन, सहावा मजला, णवक्री कि 

कायायलयाजवळ, णसणव्हल लाईन्स, नागपूि 

– ४४० ००१. 

नागपूि, वधाय, भांडािा, गोंणदया, चांद्रपूि आणि 

गडणचिोली णजल्हे. 

दूिध्वनी - ०७१२ – २५६५३०८ 
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प्रादेणिक 

प्रयोगिाळा 

नागपूि 

उद्ोग भवन, ५ वा मजला, णवक्री कि 

कायायलयाजवळ, णसणव्हल लाइन, नागपूि – 

४४० ००१ 

 
दूिध्वनी - ०७१२ – २५६०१५२ 

 

I) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् ियगपरू - 

१ 

उद्योग भवि, ५ मजिय, नविी कर 

कयर्यािर्यजवळ, नसनव्हि ियईन्स, ियगपरू - 

४४०००१. 

ियगपरू महयिगरपयनिकय क्षेत्, ियगपरू नजल्ह्ययतीि 

कमती कयटोि, कळमेश्वर, रयमटेक आनण पयरनिवणी, 

ियरखेड तयिकुय. 

दरूध्विी - ०७१२ - २५६०१५२ 

II) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् ियगपरू - 

२ 

उद्योग भवि, सहयवय मजिय, नविी कर 

कयर्यािर्यजवळ, नसनव्हि ियईन्स, ियगपरू – 

४४० ००१. 

वधया नजल्हय, ियगपरू नजल्ह्ययतीि नहगंणय तयिकुय 

(ियगपरू महयिगरपयनिकय क्षेत् क्षेत्) उमरेड नभवयपरू, 

कुही आनण ियगपरू ग्रयमीण तयिकुय. 

दरूध्विी - ०७१२ – २५६०१५२ 

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् भंडयरय 

तयत्र्य टोप ेवॉडा, नसटी पेट्रोिपम्प जवळ, 

नमस्कीि महयि रोड  भंडयरय - ४४१९०४ 
भंडयरय आनण गोंनदर्य नजल्हय. 

दरूध्विी - ०७१८४ - २६०६२९ 

 

१२ 

प्रादेणिक 

कायायलय 

अमिावती 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, "सहकाि 

सुिणभ" बापटवाडी णववेकानांद कॉलनी 

जवळ, अमिावती – ४४४ ६०६ 

अमिावती, अकोला, बुलढािा, वािीम आणि 

यवतमाळ णजल्हे. 

दूिध्वनी - ०७१२ – 

२५६३५९२/९३/९४/९७ 

I) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् अमरयवती 

– १ 

"सहकयर सरुनभ" बयपटवयडी नववेकयिंद कॉििी 

जवळ, अमरयवती – ४४४ ६०६ 
अमरयवती नजल्हय. 

दरूध्विी - ०७१२ - 

२५६३५९२/९३/९४/९७ 

II) 

उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् अमरयवती 

- २ 

"सहकयर सरुनभ" बयपटवयडी नववेकयिंद कॉििी 

जवळ, अमरयवती – ४४४ ६०६ 
र्वतमयळ नजल्हय, वयिीम नजल्हय. 

दरूध्विी - ०७१२ - 

२५६३५९२/९३/९४/९७ 

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् अकोिय 

एएिएसआर् प्िॉट, हुतयत्मय पतुळय समोर, 

िेहरू पयका  चौक, अकोिय – ४४४ ००१ 
अकोिय आनण बिुढयणय नजल्हय. दरूध्विी - ०७२४ – २४०२३४४ 

१३ 

प्रादेणिक 

कायायलय 

कोल्हापूि 

महािाष्ट्र प्रदूर्ि णनयांिि मांडळ, उद्ोग 

भवन, णजल्हाणधकािी कायायलयाजवळ, 

कोल्हापूि - ४१६००२. 

साांगली, कोल्हापूि आणि णसांधुदुगय णजल्हा. दूिध्वनी - ०२३१ – २६५२९५२ 
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प्रादेणिक 

प्रयोगिाळा 

णचपळूि 

पयरकर कॉम्प्िेक्स, पनहिय मजिय, ियगपरू 

पररषद कयर्यािर्यमयगे, नचपळूण तयिकुय, 

नचपळूण, रत्ियनगरी नजल्हय. 

 दूिध्वनी - ०२३५५ – २६१५७० 

I) उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् कोल्हयपरू 

उद्योग भवि, नजल्हयनधकयरी कयर्यािर्यजवळ, 

कोल्हयपरू – ४१६ ००२. 

कोल्हयपरू नजल्हय. दरूध्विी - ०२३१ - २६५२९५२ 

 

II) उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् सयंगिी 

३००/२, उद्योग भवि, सरकयरी रेस्ट हयऊस 

जवळ, नवश्रयमबयग, सयंगिी – ४१६ ४१६. 

सयंगिी नजल्हय. दरूध्विी - ०२३३ – २६७२०३२  

III) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् रत्ियनगरी 

मध्र्वती प्रियसकीर् इमयरत िमयंक २, 

२रय मजिय, नजल्हयनधकयरी कयर्यािर् कंपयऊंड, 

रत्ियनगरी - ४१५ ६१२ 

नसंधदुगुा नजल्हय आनण रयजयपरू, ियंजय, रत्ियनगरी, दवेरुख 

आनण संगमेश्वर तयिकुय. 

दरूध्विी - ०२३५२  – २२०८१३ 

IV) 
उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् नचपळूण 

पयरकर कॉम्प्िेक्स, पनहिय मजिय, ियगपरू 

पररषद कयर्यािर्यमयगे, नचपळूण तयिकुय, 

नचपळूण, रत्ियनगरी नजल्हय. 

रत्ियनगरी नजल्ह्ययतीि नचपळूण, गहुयगर, खेड, दयपोिी 

आनण मंडणगड तयिकुय. 

दरूध्विी - ०२३५५ – २६१५७० 

१४ 
प्रादेणिक 

कायायलय चांद्रपूि 

उद्ोग भवन, पणहला मजला, बस स्टँड 

समोि., िेल्वे स्टेिन िोड, चांद्रपूि -४४२ ४०१ 
चांद्रपूि, यवतमाळ, गडणचिोली णजल्हे. दूिध्वनी - ०७१७२ - २५१९६५  

 

प्रादेणिक 

प्रयोगिाळा 

चांद्रपूि 

प्रादेणिक प्रयोगिाळा, एमपीसीबी, ब्ललॉक 

क्रमाांक १३ आणि १४ नवीन प्रिासकीय 

इमाित. मुल िोड, चांद्रपूि- ४४२ ४०१ 

 दूिध्वनी - ०७१७२ – २७२४१६ 

I) उप-प्रयदनेिक 

कयर्यािर् चंद्रपरू - 

१ 

उद्योग भवि, पनहिय मजिय, बस स्टँड समोर., 

रेल्वे स्टेिि रोड, चंद्रपरू -४४२ ४०१ 

चंद्रपरू, र्वतमयळ नजल्ह.े दरूध्विी - ०७१७२ – २५१९६५ 
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परिणिष् ४ - उद्ोगाांचा के्षिानुसाि साांणख्यकी अहवाल सन २०२०-२१ 

 

प्रादेणिक 

कायायलय 

णहिवा केििी लाल पाांढिा  

एकूि 
मो. उ. म. उ. ल. उ. 

एकूि 

णहिवे 
मो. उ. म. उ. ल. उ. 

एकूि 

केििी 
मो. उ. म. उ. ल. उ. 

एकूि 

लाल 
ल. उ. 

एकूि 

पाांढिे 

अमिावती २२२ १० ४६५० ४८८२ १०४ २१ २१०६ २२३१ ९७ ४४ ३५० ४९१ ३५५ ३५५ ७९५९ 

औिांगाबाद २८५ ४५ ५८९७ ६२२७ १६९ १११ २४७५ २७५५ ३९५ १४२ ९८८ १५२५ ११७ ११७ १०६२४ 

चांद्रपूि ४४ ४ ५८४ ६३२ ४७ ८ ५२३ ५७८ २२८ ९ २९५ ५३२ ९० ९० १८३२ 

कल्याि १५५ ३४ १६६० १८४९ १३७ ७९ ११०९ १३२५ २७१ १५० २०४२ २४६३ २७८ २७८ ५९१५ 

कोल्हापूि ३५८ ४७ ९८६५ १०२७० १६४ ९१ ४३१० ४५६५ ४२४ १२२ १८८५ २४३१ ८२० ८२० १८०८६ 

मुांबई ६० ४३ २१४९ २२५२ ६४७ २८१ ७७३ १७०१ ४९४ ९६ ६९९ १२८९ ३५ ३५ ५२७७ 

नागपूि १३४ २४ २१३० २२८८ १६४ ६३ २५३९ २७६६ ५२९ ६० १३७९ १९६८ १४० १४० ७१६२ 

नाणिक ३४४ ६२ ६९३३ ७३३९ २१६ ९५ २९१८ ३२२९ ५९६ १४८ २३४३ ३०८७ ८५६ ८५६ १४५११ 

नवी मुांबई १८० ७० १६५५ १९०५ १९० २०० १०५७ १४४७ २६२ ४८ १२२८ १५३८ २८६ २८६ ५१७६ 

पुिे ५३० ३३६ ७६७७ ८५४३ १६०६ ७१२ ५२७९ ७५९७ १६२२ ४०१ ४०४१ ६०६४ ८५२ ८५२ २३०५६ 

िायगड ६७ २८ ५३३ ६२८ १४७ ४७ ४८४ ६७८ ३०१ ६१ ५०३ ८६५ ३१ ३१ २२०२ 

ठािे १०१ २५ १४९१ १६१७ ३५९ ६५ ६२१ १०४५ २९३ ५७ ११४१ १४९१ ६१ ६१ ४२१४ 

एकूि २४८० ७२८ ४५२२४ ४८४३२ ३९५० १७७३ २४१९४ २९९१७ ५५१२ १३३८ १६८९४ २३७४४ ३९२१ ३९२१ १०६०१४ 

 

मो. उ. - मोठे उद्योग 

म. उ.  - मध्र्म उद्योग 

ि. उ.  - िघ ूउद्योग 
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परिणिष् ५ - २०२०-२१ या वर्ी म.प्र.णन.मांडळाच्या कमयचाऱ्याांनी घेतलेल्या प्रणिक्षि काययक्रमाांचा तपिील. 

 

अ. 

क्र. 

 

प्रणिक्षि / काययिाळा 

णदनाांक आणि 

कालावधी 

प्रणिक्षि स्थळ णवर्य सहभागींची 

सांख्या 

सहभागींची नावे 

१ 
३१/०८/२०२० ते 

१४/०९/२०२० 

ऑिियईि प्रनिक्षण आर्एसओ (ISO)  ९००१:२०१५ प्रमयणि ३५६ ऑिियईि प्रनिक्षण 

२ 
११/०२/२०२० ते 

११/०६/२०२० 

ऑिियईि प्रनिक्षण आर्एसओ अंतगात िेखय परीक्षक प्रनिक्षण १२ ऑिियईि प्रनिक्षण 

३ 
१०/११/२०२० ते 

२९/११/२०२० 

ऑिियईि प्रनिक्षण भयरतयतीि िहरयंमध्रे् अिेक क्षेत्यंतीि धोरणयंवर स्वच्ि 

हवेच्र्य कृतीसयठी ऑिियइि प्रनिक्षण अभ्र्यसिम 

२ १) श्री. निनखि मोरे 

२) श्री. समीर हुडंिेकर  

४ 
१९/०१/२०२१ ते 

२१/०१/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण नवनवध क्षेत्यंसयठी वयर् ूप्रदषूण निरं्त्ण उपकरणे आनण 

ओसीइएमएस. 

२ १) श्री. रयकेि दर्यडे 

२) श्री. प्रणव पयखिे 

५ 
०८/०२/२०२१ ते 

१२/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण पर्यावरणीर् मयनहती नवषर्ी स्पष्टीकरण, संकिि, 

नवशे्लषण, सयदरीकरण आनण प्रनिक्षणयवर अहवयि दणेे 

२ १) श्री. अशोक करे 

२) डॉ. सीमा दळवी 

६ 

२७/०१/२०२१ ते 

०९/०१/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण घयतक कचरय, ई कचरय, सी आनण डी कचरय 

महयिगरपयनिकय घिकचरय आनण जैववैद्यकीर् कचरय 

र्यसयरख्र्य नवनवध कचर्र्यच्र्य व्र्वस्र्यपियबयबत 

तपिीिवयर मयनहती. 

२ १) श्री. उपेंद् कुलकर्ी 

२) सौ. मधरुरमा जोशी 

७ 
२८/०१/२०२१ ते 

३०/०१/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण घयतक कचरय आनण प्ियनस्टक कचरय र्यदी २ १)डॉ. एच. डी. गंधे 

२) श्री. सागर वर्हकेर 

८ 
०५/०२/२०२१ ते 

०६/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण कयर्ारत रं्त्णय आनण नसबीडब्लल्र्टूीएर् चे कयर्ाप्रदिाि 

मलू्र्यंकि. 

२ १) श्री. नकरर् हसबनीस 

२)श्री. अमोल सातपतुे 

९ 

०९/०२/२०२१ ते 

११/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण सरुुवयतीपयसिू ते कयर्यानन्वत होईपर्ांत घयतक कचरय 

टीएसडीएर् च्र्य पैि ूआनण अिपुयिि निरीक्षणयिी 

संबंनधत समस्र्य. 

२ १)श्री. राहुल मोटे 

२)श्री. आनंद काटोळे 
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१० 
०९/०२/२०२१ ते 

११/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण इटीपी/एसटीपी/सीइटीपी चे कयमनगरी मलू्र्यंकि २ १) श्रीमती मधरुनमया जोशी 

२)श्रीमती नप्रयश्री दशेमखु 

११ 
०८/०२/२०२१ ते 

१२/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण पर्यावरणीर् कयर्द ेस्पष्टीकरण, कयर्दिेीर अंमिबजयवणी 

आनण वैधयनिक आवश्र्कतय. 

२ १)  श्रीमती नेत्रा चाफेकर 

२)श्रीमती नीलम कुबल 

१२ 
०२/०२/२०२१ ते 

०४/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण पर्यावरणीर् िमनु्र्यंमधीि कीटकियिके आनण इतर 

सेंनद्रर् रसयर्ियंचे नवशे्लषण 

२ १) श्रीमती रंजना रार्े 

२) श्री. संगम तायडे 

१३ 
१७/०२/२०२१ ते 

१९/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण ऊस, इरे्िॉि उद्योगयंची पर्यावरणीर् ियश्वततय. २ १)डॉ. वाय बी सोनटक्के 

२)श्री. प्रशांत गायकवाड 

१४ 
१७/०२/२०२१ ते 

१९/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण उद्योग आरोग्र् आनण सरुक्षय व्र्वस्र्यपि प्रणयिी २ १)श्री. सनुील साळंुखे 

२)श्रीमती हीना खलोकर 

१५ 

१७/०२/२०२१ ते 

१९/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण सयंडपयण्र्यचय पर्यावरण निरीक्षण िमिुय संकिि, 

एएआर्एसओ/आर्इसी १७०२५/२०१७ प्रर्ोगियळय 

क्र्एुमएस आर्ए आनण र्एुम एिएबीएि च्र्य 

मयन्र्तेिुसयर. स्टॅक आनण प्रर्ोगियळेत हवय, जि आनण 

ध्विी र्यसयरख्र्य नवनवध पर्यावरणीर् मयपदडंयंची चयचणी. 

२ १) श्री. जयदीप कंुभार 

२)श्रीमती ज्योती सतुार 

१६ 

१३/०२/२०२१ ते 

२६/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण वयहतकुीतिू उत्सजाि कमी करण्र्यसयठी धोरणे. ३ १) डॉ. र्व्ही एम मोटेघरे 

२) श्री. नवक्रांत भालेराव 

३) श्री. नननखल मोरे 

१७ 

०८/०२/२०२१ ते 

११/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण आर्एसओ/आर्इसी १७०२५/२०१७ प्रर्ोगियळय 

क्र्एुमएस आर्ए आनण र्एुम एिएबीएि च्र्य 

मयन्र्तेिुसयर. 

२५ यादी सोबत जोडिी आह.े 

१८ 

२३/०२/२०२१ ते 

२४/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण जि प्रदिाि आंतररयष्ट्रीर् पररषद ९ १)श्री. आर.ए.राजपतू 

२) श्री. एस. एल. वाघमारे 

३)श्री. नकशोर केलीकर 

 ४)श्री.  प्रमोद माने 

५)श्री. तानाजी यादव 
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६) श्री.  व्ही. र्व्ही. नकल्लेदार 

७)श्री. बी. एम. कुकडे 

८) श्री. एस.आर. भोसले 

९) श्री. डी. आर. बिसोड 

१९ 

२२/०२/२०२१ ते 

२५/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण आर्एसओ/आर्इसी १७०२५/२०१७ प्रर्ोगियळय 

क्र्एुमएस आर्ए आनण र्एुम एिएबीएि च्र्य 

मयन्र्तेिुसयर. 

२५ यादी सोबत जोडिी आह.े 

२० 
०९/०२/२०२१ ते 

११/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण ियश्वत बयंधकयम आनण नवघटििीि कचरय व्र्वस्र्यपि. २ १) श्री. प्रमोद मान े

२) श्री. सनुजत ढोलम 

२१ 
१५/०३/२०२१ ते 

१७/०३/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण पर्यावरणीर् जीसी ऑपरेििमध्र्े नवषयरी जड धयतूंच्र्य 

नवशे्लषणयसयठी अत्र्यधनुिक सयधिे 

२ १) डॉ. दयानंद तरे 

२) श्री. अननल पाटील 

२२ 
२४/०३/२०२१ ते 

२५/०३/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण िहरी हवय गणुवत्तय व्र्वस्र्यपि २ १) श्री. अमर दगुुणळे 

२) श्री. व्ही. र्व्ही. नकल्लेदार 

२३ 

१०/०२/२०२१ ते 

१२/०२/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण नवस्तयररत उत्पयदकयच्र्य अंमिबजयवणी नस्र्तीचे 

निरीक्षण ई कचरय आनण प्ियनस्टक कचरय व्र्वस्र्यपि 

अंतगात जबयबदयरी 

२ १) श्रीमती. ऋतुजा भोसले 

२) श्रीमती. कल्यार्ी कुलकर्ी 

 

२४ 
१७/०३/२०२१ ते 

१९/०३/२०२१ 

ऑिियईि प्रनिक्षण वयर् ूप्रदषूण स्त्रोत नवभयजि अभ्र्यसयचे निरं्त्णआनण 

उत्सजाि र्यदी तर्यर करणे. 

२ १) श्री. दवेानंद जाधव 

२) श्री. रनवराज पाटील 

प्रणिक्षिाांची एकूि सांख्या -२४                                                             एकूि सहभागींची सांख्या -४६६ 
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परिणिष्ठ ६-  वर्य २०२० -२०२१ चे णवत्त आणि लेखा 
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