महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ
वार्षिक अहवाल २०१५-१६

पररचय
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे उत्कृष्ट्टररत्या राष्ट्रीय तसेच
जागनतक संदर्ाात एक महत्त्व प्राप्त केले आहे . जल प्रदष
ू ण

नियंत्रण, वायू प्रदष
ू ण नियंत्रण, घातक टाकाऊ पदार्ाांचे व्यवस्र्ापि, जैव-वैद्यकीय कचरा
व्यवस्र्ापि,

िागरी घिकचरा व्यवस्र्ापि इत्यादी क्षेत्रांत व्यवस्र्ापिामध्ये म.प्र.नि.

मंडळािे फार मोठी र्ूममका निर्ावणे आवश्यक आहे . पयाावरणीय कायदे प्रर्ावीपणे अंमलात

आणण्यासाठी मंडळािे ववववध पावले उचलली आहे त. हयांमधे संमती/प्राधधकुतता, संयुक्त
दक्षता िमुि,
े जल अधधनियम ३३ए अंतगात कायदे शीर कारवाई आणण धाममाक स्र्ळी

पयाावरण सुधारणा कायाक्रम, मोठ्या प्रमाणावर जिजागृती कायाक्रम आयोजजत करणे,
प्रदष
ू णाच्या स्त्रोतांचे निरीक्षण वाढवणे, ककिारी प्रदष
ू णाचे निरीक्षण करणे आणण अधधकारांचे
ववकेंद्रीकरण करणे,

कनिष्ट्ठ कायाालयांच्या पातळीवर संकेतस्र्ळांद्वारे जास्तीत जास्त

माहहतीचा प्रसार करणे इत्यादींचा समावेश होतो.

म.प्र.नि. मंडळाच्या कामकाजात माहहती तयार करण्याच्या उद्देशािे महत्त्वाचे संकेतक आणण

संबंधधत मापदं डांववषयी संबंधधत िवीितम आकडेवारी सादर करण्याचा हा प्रयत्ि केला आहे .
हया

अहवालामध्ये

पयाावरणीय

कायदे ,

मान्यतेसाठी

अिुदाि,

जैव-वैद्यकीय

कचरा

(व्यवस्र्ापि व हाताळणी) नियम, १९९८ आणण िागरी घिकचरा (व्यवस्र्ापि व हाताळणी)

नियम, २००० अंतगात जरी केलेल्या अधधकृतता, दोषींववरुद्ध सुरु करण्यात आलेली कायदे शीर
कारवाई, सावाजनिक तक्रारी, केंद्रीय कृती योजिा, औद्योधगक प्रदष
ू ण र्ार, संयुक्त
सांडपाणी प्रकक्रया सनियंत्रण जस्र्ती,

प्रादे मशक कायाालये,

मध्यवती आणण प्रादे मशक

प्रयोगशाळांची कामधगरी, पयाावरणीय जल व वायू गुणवत्ता, संघटिा, कमाचारी संख्या,
उपकर वसुली व संग्रह इत्यादी माहहती सादर करण्याचा प्रयत्ि आहे .

डॉ. पी. अिबलगि
सदस्य सचचव,
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१. प्रस्ताविा
महाराष्ट्र राज्य हे पयाावरणववषयक अधधनियम लागू करणारे पहहले राज्य आहे . महाराष्ट्र (जल प्रदष
ू ण

प्रनतबंध) अधधनियम १९६९ या वषी लागू करण्यात आला. १९७० या वषी महाराष्ट्र राज्य प्रदष
ू ण
नियंत्रण मंडळाची स्र्ापिा या कायद्याच्या तरतद
ु ींिस
ु ार करण्यात आली. त्यािंतर, लोकसर्ेिे १९७४
या वषी जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम १९७४ लागू केला. महाराष्ट्र राज्यािे या

अधधनियमाची अंमलबजावणी १९८१ पासि
ू सरु
ु केली व राज्य प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाची स्र्ापिा या
िवीि अधधनियमािस
ु ार करण्यात आली.

पयाावरणाच्या ववववध आव्हािांचा ववचार करूि मंडळािे आपली कायाालये व प्रयोगशाळा ववववध

सवु वधांसह ववकमसत केल्या आहे त. त्याचप्रमाणे संगणकाच्या माध्यामाति
प्रशासि व ववववध
ू
प्रकल्पांच्या अभ्यासासाठी वैज्ञानिक, अमर्यंते व तज्ज्ञ यांची िेमणूक करण्यात आली आहे .

पयाावरणाच्या संरक्षणासाठी व प्रदष
ू ण नियंत्रणासाठी म.प्र.नि. मंडळािे राज्यात बारा प्रादे मशक
कायाालये, बेचाळीस उप-प्रादे मशक कायाालये आणण आठ प्रयोगशाळा स्र्ापि केल्या आहे त.

प्रदष
ू णाची व्याप्ती जाणूि घेण्यासाठी िवी मब
ुं ई येर्े स्र्ापि केलेल्या मध्यवती प्रयोगशाळे त आणण

िागपरू , औरं गाबाद, पण
ु ,े िामशक, ठाणे, धचपळूण आणण चंद्रपरू येर्ील सात प्रादे मशक प्रयोगशाळांमध्ये
जल, वायू आणण घातक कचऱ्याच्या िमन्
ु यांचे नियममतपणे ववश्लेषण केले जाते.

जल व वायू गण
ु वत्तेचे मल्
ू यमापि करण्यासाठी मंडळािे सनियंत्रण जाळे यापव
ू ीच बळकट केले आहे .
सवा संबधं धत माहहतीचे संकलि करूि व ती अद्ययावत आहे हे तपासि
ू मंडळाच्या संकेतस्र्ळावर

उपलब्ध करण्यात येत.े लोकांच्या माहहतीसाठी सण व उत्सवांच्या वेळेस संनियंत्रण केलेल्या ध्विी

पातळ्या सद्ध
ु ा संकेतस्र्ळावर उपलब्ध आहे त. राष्ट्रीय व्यापक ध्विी संनियंत्रण कायाक्रमांतगात (एि.ए.
एि.एम.पी) रस्त्यांच्या प्रस्ताववत आराखड्यािस
ंु ई/िवी मब
ंु ई/ठाणे या क्षेत्रांत एकूण
ु ार राज्यातील मब
पाच चालू ध्विी सनियंत्रण केंद्रे कायाान्वनयत करण्यात आली आहे त.

पयाावरणाच्या संरक्षणासाठी सामानयक पयाावरण सवु वधेचा र्ाग म्हणूि औद्योधगक सांडपाण्यावर
प्रकक्रया करूि ववल्हे वाट करण्यासाठी सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रे , तसेच घातक कचरा व जैववैद्यकीय कचऱ्याच्या प्रकक्रया व ववल्हे वाटीसाठी सामानयक सवु वधा राज्यात स्र्ापि करण्यात आल्या
आहे त.

स्र्ानिक स्वराज्य संस्र्ांिा िागरी घिकचऱ्याची ववल्हे वाट लावण्यास प्रोत्साहि दे ण्यासाठी मंडळािे
राज्यातील पाच हठकाणी प्रात्यक्षक्षके दाखवण्यासाठी प्रकल्प राबववले आहे त.

मंडळातील ववववध प्रकक्रया पद्धतींमध्ये पारदशाकता आणण्याच्या दृष्ट्टीिे तसेच एकूण सक्षमता
वाढववण्याच्या

दृष्ट्टीिे,

मंडळ

एकाजत्मक

माहहती

व्यवस्र्ापि

यंत्रणेच्या

(आय.एम.आय.एस.)

माध्यमाति
ू ववववध कायााचे संगणकीकरण करीत आहे . सदरहु यंत्रणा मख्
ु यतः संमतीपत्र व्यवस्र्ापि,
कचरा व्यवस्र्ापि, उपकर संकलि, प्रयोगशाळा व्यवस्र्ापि व लेखा व्यवस्र्ापि या कायाांसाठी तयार
करण्यात आली आहे . घातक कचऱ्याचा मागोवा घेण्यासाठीही संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली
आहे .

1

सवासामान्य लोकांमध्ये पयाावरणाबद्दल जागरूकता निमााण करण्यासाठी म.प्र.नि. मंडळािे राज्यर्रात
जागरूकतेसाठी ववववध कायाक्रम आयोजजत करण्यासाठी सतत प्रयत्ि केले आहे त. जिसहर्ाग,

स्वयंसेवी संस्र्ा, वत्ृ तपत्र माध्यम, अशासकीय संस्र्ा, कलाकार आणण ववद्यार्ी यांचा मोठ्या प्रमाणात
सहर्ाग करूि घेण्यात आलेला आहे . पयाावरणाला अिक
ु ू ल पद्धतीिे सवा सण साजरे करण्याचे प्रयत्िही
केले जात आहे त.

2

२. मंडळाची घटिा
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळात अध्यक्ष, सदस्य आणण पण
ू ा वेळ सदस्य सधचव यांचा समावेश आहे.

राज्य शासिािे १९८३ मध्ये जल, (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम १९७४ िस
ु ार लागू केलेल्या
नियमांिस
ु ार सदस्य सधचव हे मख्
ु य कायाकारी आहे त. मंडळाची घटिा खालीलप्रमाणे आहे .
१.

अध्यक्ष: (अधावेळ अर्वा पण
ा ेळ)
ू व

३.

स्र्ानिक मंडळाचे प्रनतनिधी (पाच पेक्षा अधधक िाहीत)

२.
४.
५.
६.

राज्य शासिाचे प्रनतनिधी (पाच पेक्षा अधधक िाहीत)

राज्य शासिाचे महामंडळ अर्वा कंपन्यांचे प्रनतनिधी (दोि)

शेती, मच्छीमारीचा व्यवसाय अर्वा उद्योग अर्वा व्यापार इत्यादींचे प्रनतनिधीत्व
करणारे सर्ासद (तीि पेक्षा अधधक िाहीत)
सदस्य सधचव (पण
ा ेळ)
ू व

महाराष्ट्र सरकारला प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ स्र्ापि करण्यासाठी जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण)

अधधनियम १९७४ च्या कलम ४ अंतगात अधधकार प्राप्त आहे त. तर्ावप, स्र्ानिक संस्र्ांचे (पाचपेक्षा

अधधक िाहीत) प्रनतनिधधत्व करणारे सदस्य आणण शेतकरी, मच्छीमारीचा व्यवसाय, उद्योग, व्यापार
अर्वा इतर कोणत्याही हहतसंबध
ं ांचे प्रनतनिधधत्व दशावणारे सदस्य अद्याप अधधनियमांखाली हदलेल्या
रचिेिस
ु ार नियक्
ु त केलेले िाहीत.
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाची घटिा २०१५-१६.

श्री. अजॉय मेहता, आय.ए.एस.,

अध्यक्ष (अनतररक्त जबाबदारी)

प्रधाि सधचव, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, मंब
ु ई

(२०-०४-२०१५ पयांत)

श्री. सीताराम कंु टे , आय.ए.एस.,

अध्यक्ष, (अनतररक्त जबाबदारी)

प्रधाि सधचव, पयाावरण ववर्ाग, महाराष्ट्र शासि

(हद. २०/०४/२०१५ ते २०/०५/२०१५ पयांत)

सौ. मामलिी शंकर, आय.ए.एस.,

अध्यक्ष, (अनतररक्त जबाबदारी)

अपर मख्
ु य सधचव, पयाावरण ववर्ाग, महाराष्ट्र शासि, मंब
ु ई

(हद. २८/०५/२०१५ ते ०२/०५/२०१६पयांत)

अनतररक्त मुख्य सधचव, सावाजनिक आरोग्य ववर्ाग, महाराष्ट्र

सदस्य

प्रधाि सधचव – २

सदस्य

शासि, मंत्रालय, मुंबई
िगर ववकास ववर्ाग,

महाराष्ट्र शासि, मुंबई
प्रधाि सधचव

सदस्य

जलपुरवठा आणण स्वच्छता,
महाराष्ट्र शासि,
मंत्रालय, मुंबई
सधचव

सदस्य

गह
ृ (वाहतूक) ववर्ाग, महाराष्ट्र शासि,
मंत्रालय, मुंबई

मुख्य कायाकारी अधधकारी

सदस्य

महाराष्ट्र औद्योधगक ववकास महामंडळ, महाकाली केव्हज रोड,
अंधेरी (पूव)ा , मुंबई
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सदस्य सधचव (तांबत्रक)

सदस्य

महाराष्ट्र जीवि प्राधधकरण,
एक्सप्रेस टॉवसा, िररमि पॉईंट, मुंबई
डॉ. पी. अिबलगि

सदस्य सधचव, म.प्र.नि. मंडळ, मंब
ु ई

सदस्य सधचव (०७/०१/२०१५ पासि
ू )
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३. मंडळाच्या सभा
२०१५-१६ या वषी मंडळाची १६५वी सर्ा १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी आयोजजत करण्यात आली होती. या
सर्ेतील महत्वाचे निणाय पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त:

 कापड उद्योग पाकि, अनतररक्त औद्योचगक क्षेत्र; महाराष्ट्र औद्योचगक र्वकास महामंडळ
(एम.आय.डी.सी.),

िांदगाव

पेठ,

जि.

अमरावती

येथील

उद्योगांिा

लघ/ू मध्यम

उद्योगांसाठी मािकांची सवलत दे ण्याकररता महाराष्ट्र औद्योचगक र्वकास महामंडळाकडूि
अिि प्राप्त.

महाराष्ट्र औद्योधगक ववकास महामंडळािे अमरावती औद्योधगक क्षेत्र, एम.आय.डी.सी. िांदगाव पेठ,

अमरावती येर्े ५ दशलक्ष मलटर क्षमतेच्या एका सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राचा प्रस्ताव सादर
केला आहे ज्यासाठी म.प्र.नि. मंडळािे २७/०२/२०१५ रोजी संमती हदली आहे . लघू व मध्यम उद्योगांिा

त्यांचे निमााण झालेले सांडपाणी हया सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रामध्ये निष्ट्कामसत करण्याची

परवािगी ममळावी यासाठी एम.आय.डी.सी. माफात वविंती अजा सादर करण्यात आला होता. परं तु
पयाावरण (संरक्षण) नियम १९८६ मधील तरतद
ु ींिस
ु ार म.प्र.नि. मंडळ स्र्ानिक गरजेप्रमाणे आणण

अटींिस
ु ार मािके निधााररत करते. वि, पयाावरण आणण जलवायू पररवताि मंत्रालयािे प्रकामशत

केलेल्या सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राच्या सध
ु ाररत मागादशाक तत्वांिस
ु ार मोठ्या प्रमाणावर
प्रदष
ू ण करणाऱ्या उद्योगांच्या १७ श्रेणींमध्ये समावेश िसलेल्या मोठ्या व मध्यम उद्योगांिा प्रार्ममक
उपचारािंतर सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांमध्ये समाववष्ट्ट केले जाऊ शकते अर्वा सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राचा हायड्रॉमलक र्ार आणण तांबत्रक-आधर्ाक क्षमतेसाठी आवश्यक आहे असे
आढळल्यास संबधं धत राज्याचे प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ परवािगी दे ईल.

एम.आय.डी.सी.चे मख्
ं ातील आपले
ु य कायाकारी अधधकारी यांिी कापड उद्योग पाका, अमरावती संबध
दृष्ट्टीकोि मांडले आणण असे सांधगतले की इतर कापड उद्योग पाक्सासाठी अशा प्रकारच्या सनियंबत्रत

सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांचा ववचार केला जाऊ शकतो. र्ेट उत्सजाि ि करता मोठ्या आकारांच्या
उद्योगांसाठी प्रार्ममक प्रकक्रया करणे अनिवाया केले पाहहजे असेही मत त्यांिी मांडले.

योग्य ववचारववनिमयािंतर मंडळािे असे निराकरण केले की गंर्ीर प्रदष
ू ण निमााण करणाऱ्या

उद्योगांच्या १७ श्रेणींमधील उद्योग वगळूि कापड उद्योग पाका, अनतररक्त अमरावती औद्योधगक क्षेत्र,

एम.आय.डी.सी. िांदगाव पेठ, जज. अमरावती येर्ील इतर प्रस्ताववत मोठ्या आणण मध्यम उद्योगांसाठी
योग्य मयाादा निजश्चत करावी आणण केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या सहमतीसाठी मशफारस करावी.

अशा प्रकारचे समाि तत्व सवा कापड उद्योगांच्या सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांसाठी वापरण्यात
यावे.

 माििीय राष्ट्रीय हररत अचिकारण (एि.िी.टी.) निवाडाच्या अंमलबिावणीमध्ये (एि.िी.टी

अिि क्रमांक ४२/२०१४ – डब्ल्यू.झेड.) येथे अकोळिेर, जि. अहमदिगर येथे भूिल प्रदष
ू ण
मू्यांकिासाठी प्रस्ताव. १० िोव्हें बर, २०१४.

मंडळाचे सदस्य सधचव यांिा जज. अकोळिेर येर्ील र्ज
ू ल प्रदष
ू णाच्या घटिांबद्दल माहहती दे ण्यात

आली. अहमदिगर र्ज
ू लाच्या प्रदष
ू णाचे मल्
ू यांकि करण्यासाठी आवश्यक मागादशाि आणण मंजरु ीसाठी
मंडळासमोर प्रस्ताव ठे वण्यात आला आहे . अकोळिेर येर्े प्रदष
ू ण निवारण उपायांच्या प्रस्तावाची
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म.प्र.नि. मंडळािे दखल घेतली.
अकोळिेर गावातील र्ज
ू ल प्रदष
ू ण आणण उपायांचे मल्
ू यांकि करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय जलववज्ञाि
संस्र्ा, रुरकी, उत्तराखंड येर्ूि रु. ४८ लाख (सेवा कर वगळूि) एवढा खचा दाखवि
ू प्राप्त झाला आहे .
सवाश्री बी.पी.सी.एल. आणण सवाश्री आय.ओ.सी.एल., अकोळिेर गाव, तालक
ु ा. िगर, जज. अहमदिगर,
यांिी या प्रस्तावाचा खचा १० िोव्हें बर २०१४ च्या निणायािस
ु ार (अजा क्रमांक ४२-२०१४ – डब्ल्य.ू झेड.)

द्यावा. दरम्याि राष्ट्रीय जलववज्ञाि संस्र्ा - रुरकी यांिी अभ्यास त्वररत सरू
ु करण्यासाठी म.प्र.नि.
मंडळाच्या निधीति
ू पैसे हदले जातील. दोन्ही उद्योगांिी रु. ४८ लाख अधधक कर एवढी रक्कम हया

अभ्यासाच्या खचाासाठी जजल्हाधधकाऱ्यांकडे जमा करावी हयासाठी म.प्र.नि. मंडळाकडूि अहमदिगरच्या
जजल्हाधधकाऱ्यांबरोबर पत्रव्यवहार करण्यात येईल. हया रकमेची र्ववष्ट्यात म.प्र.नि. मंडळाकडे परतफेड
केली जाईल.

 िवी मुंबईच्या सी.ई.पी.आय. भागात चालू व्यापक वायू गुणवत्ता सनियंत्रण केंद्राची
स्थापिा.

माििीय राष्ट्रीय हररत अधधकारण (पजश्चम ववर्ाग) पण
ु े यांिी म.प्र.नि. मंडळाला िवी मब
ुं ईच्या

सी.ई.पी.आय. ववर्ागात चालू व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्र (सी.ए.ए.क्य.ू एम.एस.) स्र्ावपत
करण्यासाठी मागादशाि केले आहे ज्याद्वारे व्यापक वायू गण
ु वत्ता मािके २००९ िस
ु ार सवा मापदं डांचे

परीक्षण केले जाईल. माििीय राष्ट्रीय हररत अधधकारणाच्या निदे शािस
ु ार र्ांडवली खचाासाठी रु. १.५

कोटी आणण कायावाही व दे खर्ालीसाठी अंदाजे रु. ६ लाखांचा प्रस्ताव म.प्र.नि. मंडळापढ
ु े सादर
करण्यात आला.

मंडळािे त्यास मान्यता हदली आणण मंडळाच्या कायाालयाला खरे दीसाठी ई-निववदा प्रकक्रयेचे पालि करण्याचे
आदे श हदले आहे त. मंडळािे पढ
ु ील कारवाईसाठी अध्यक्ष/सदस्य सधचव यांची नियक्
ु ती केली आहे. या
संदर्ाातील खचा उपकर निधीति
ू केला जाईल.

 मुंबईमिील वाहतूक एकत्र येण्याची ठठकाणी आणण अती गदीच्या रस्त्यांवर वारा वाढवणे
व हवा िुद्धीकरणासाठी यंत्रणा उभारणे.

अिक
ु ू ल सक्ष्
ू म हवामािशास्त्र तयार करण्यासाठी आणण मब
ुं ईच्या वाहतक
ु ीतील वायू प्रदष
ू क पातळी
कमी करूि हवा शद्ध
ु करण्यासाठी िीरी संस्र्ेिे पयाावरणीय तज्ज्ञांसह हवा शद्ध
ु ीकरण उपकरण

ववकमसत केले आहे . मब
एकत्र येण्याच्या ५ हठकाणी अशा उपकरणांची उर्ारणी
ुं ईतील वाहतक
ू
करण्याचा प्रस्ताव िीरीकडूि प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावाचा ववचार करूि अनतररक्त मख्
ु य सधचव,

गह
ू ) यांिी निदशािास आणि
ू हदले की शहराच्या पजश्चम बाजल
ू ा असा पयााय िसल्यािे
ृ (वाहतक
पजश्चम उपिगरात वाहतक
ू एकत्र येण्याच्या एका हठकाणाचा समावेश करावा. त्यांिी असेही िमद
ू केले

की मंडळािे अधधक सकक्रय असि
ू वायू प्रदष
ू णासंदर्ाात कृती योजिा तयार करावी. सनियंत्रणासाठी
डब्ल्य.ू आय.ए.ए. सारख्या संस्र्ांद्वारे सकक्रय कायावाही व्हावी हया मताचे ते होते. त्यांिी २०१६-२०१७
या वषाासाठीच्या कृती योजिा आणण अंदाजपत्रक तयार करावे असे म.प्र.नि. मंडळास सच
ु वले आणण

मंडळापढ
ु े सादर करण्याची सच
ू िा केली. अनतररक्त मख्
ु य सधचव (पयाावरण) यांिी संशोधि प्रमख
ु प्राध्यापकांच्या कामधगरीवर अहवाल सादर करण्याच्या सच
ू िा हदल्या.
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 िारं गी आणण ठहरव्या रेणेणीतील उद्योगांसाठी स्व-प्रमाणपत्रावर आिाररत संमतीच्या स्वयंिूतिीकरणाची योििा.

राज्यातील उद्योगांच्या संख्येत झालेली वाढ आणण उत्पादिांमध्ये आणण ववस्तारातील सध
ु ारणेसाठी
उद्योगांची आवश्यकता यामळ
ु े संमती व्यवस्र्ापिाचा कायार्ार लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे. तर्ावप

संमती दे ण्याकररता मिष्ट्ु यबळ मयााहदत असल्यामळ
ु े ववववध स्तरांवर ववलंब होतो. तसेच पयाावरणीय
नियमांची प्रर्ावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम लागू करणे आणण त्यांचे अिप
ु ालि होण्याशी
संबधं धत बाबी एकाच वेळी हाताळल्या जातील. म्हणि
ू च मंडळािे संमतीपत्र दे ण्याच्या प्रकक्रयेत वेगािे
कायावाही

करण्यासाठी

स्वयं-ित
ू िीकरणाची

संकल्पिा

सादर

केली

होती

जेणेकरूि

संमतीपत्र

ित
ू िीकरणासाठी संमतीपत्र दे णाऱ्या अधधकाऱ्याचा र्ार कमी होईल. मंडळाच्या सदस्यांिी या संदर्ाात

केलेल्या कामाचे कौतक
ु केले आहे आणण िारं गी व हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांसाठी स्व-प्रमाणपत्रावर
आधाररत स्व-ित
ू िीकरणाची योजिा कायााजन्वत करण्याबाबत ठराव निजश्चत करण्यात आला.

 ठहरव्या रेणेणीतील उद्योगांसाठी सोपा केलेला संमतीपत्र अिि.

मंडळािे लाल/िारं गी/हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांसाठी संयक्
ु त संमतीपत्र अजा अंमलात आणला आहे.

तर्ावप घातक टाकाऊ पदार्ा, घातक रसायिे, आणण पयाावरण मंजुरीची (ई.सी.) आवश्यकता हे हहरव्या
श्रेणीतील उद्योगांशी संबधं धत िाहीत. आय.एम.आय.एस. संगणक प्रणाली वर हहरव्या श्रेणीसाठी अजा
प्रकक्रया करतािा जास्त वेळ लागतो याचे कारण असे की बऱ्याच हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांकररता

संदर्ा िसलेली माहहती र्रावी लागत आहे. र्ारत सरकारचा ‘ईझ ऑफ डुईंग बबझिेस' हया

उपक्रमांतगात हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांच्या संमतीपत्र अजाासाठी एक सोपा केलेला कच्चा मसद
ु ा
मंडळापढ
ु े वाचि व मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला.

योग्य ववचारववनिमयािंतर स्र्ापि करणे/कायाान्वयीत करणे/ित
ू िीकरणाची संमती प्राप्त करण्यासाठी
वापरण्यात येईल अशा सोप्या संमती अजााचा कच्चा मसद
ु ा म.प्र.नि. मंडळािे महाराष्ट्र शासिापढ
ु े
मान्यतेसाठी सादर केला. जल अधधनियम, वायू अधधनियम आणण घातक कचरा (व्यवस्र्ापि व

हाताळणी) नियमांिस
ु ार संयक्
ु त संमतीपत्र अजााबाबत म.प्र.नि. मंडळािे महाराष्ट्र शासिास आवश्यक
प्रस्ताव सादर करण्याचे निदे श हदले आणण तसेच पढ
ु े ते र्ारत सरकारच्या वि, पयाावरण आणण
जलवायू पररवताि मंत्रालयास सादर करण्यास निदे मशत केले.

 'रॅण्डमाईझ्ड ररस्कवर आिाररत निरीक्षण व िमुिे एकत्रत्रत करणे' ह्या संगणकीय
प्रणालीची अंमलबिावणी.

उद्योगांिा र्ेट दे णे, तपासणी आणण िमि
ु े एकबत्रत करणे हया कायाांिा लागू असलेल्या पव
ू ीच्या
नियमांचा म.प्र.नि. मंडळािे आढावा घेतला. िमि
ु े एकबत्रत करण्यात व अहवाल तयार करण्यात

अधधक सत्यता यावी यासाठी आय.एम.आय.एस. संगणकीय प्रणालीद्वारे एक मोड्यल
ू तयार करण्यात
आली आहे . हयामळ
ु े निरीक्षण आणण िमि
ु े एकबत्रत करण्यास योग्य अशा उद्योगांची रॅण्डमाईझ्ड सच
ू ी

तयार होईल, जी क्षेत्र अधधकाऱ्यांच्या लॉग-इि ब्राऊझसा मध्ये हदसेल. 'रॅण्डमाईझ्ड ररस्कवर आधाररत
निरीक्षण व िमि
ु े एकबत्रत करणे' हया आय.एम.आय.एस. संगणकीय प्रणालीला मान्यता दे ण्यात
आली.
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 अंमलबिावणीच्या िोरणामध्ये सुिारणा

सवाश्री वविेश आणण सवाश्री कलवाल ववरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर (अजा क्र. ३०/२०१३) हया प्रकरणात

माििीय राष्ट्रीय हररत अधधकारण, पजश्चम ववर्ाग खंडपीठ, पण
ु े यांच्या १६/०५/२०१४ रोजीच्या
निवाड्याद्वारे म.प्र.नि. मंडळास अशी सच
ू िा केली गेली की निरीक्षण, सनियंत्रण मािके, अिप
ु ालि,

निदे श, सध
ु ारणेसाठी उपाय आणण दोषांमधील जबाबदारी, पयाावरणीय हािी, प्रदष
ू णाची तीव्रता, वारं वार
होणारी उल्लंघिे यांवर आधाररत पयाावरण (संरक्षण) अधधनियम, १९८६ आणण इतर पयाावरणीय
नियमांमध्ये केलेल्या तरतद
ू ींिस
ु र ववववध न्यायालयांमध्ये तक्रारी दाखल करणे हया सवा बाबी
समाववष्ट्ट होतील असे अंमलबजावणीचे धोरण तयार करावे.

तर्ावप, निरीक्षण, सनियंत्रण मािके, संमतीतील अटींचे अिप
ु ालि, मंडळािे जारी केलेले ववववध निदे श
आणण पयाावरणाच्या हािी संदर्ाातील गंर्ीर तक्रारी निमााण होतील एवढ्या तीव्र पातळीचे प्रदष
ू ण
झाल्यास अंमलात आणावे लागणारे उपाय हया सवा गोष्ट्टींचा समावेश असणारे अंमलबजावणीचे धोरण
तयार करणे आवश्यक आहे .
ववववध प्रकारच्या अिप
ु ालिांसाठी बँक हमीचा आधार असलेले सध
ु ारणेचे उपाय अंमलात आणण्याची
काल मयाादा निजश्चत केलेली कायदे शीर कारवाई सरु
ु करण्यासाठीचे धोरण आधीच ठरवण्यात आले
आहे .

अंमलबजावणीचे धोरण अंमलात आणण्यावर अवलंबि
अंमलबजावणीच्या यंत्रणेत सध
ू
ु ारणा होत
असतात, त्यामळ
ु े मंडळाच्या स्वतःच्या अिर्
ु वािस
ु ार, ववववध पयाावरणीय कायद्यांमध्ये सध
ु ारणा
आणण माििीय राष्ट्रीय हररत अधधकारण, उच्च न्यायालये आणण माििीय सवोच्च न्यायालयािे मंजूर
केलेल्या ववववध आदे शांचे पालि केल्यािंतर म.प्र.नि. मंडळ वेळोवेळी आवश्यक त्या सध
ु ारणा करे ल.

म.प्र.नि. मंडळािे अंमलबजावणी धोरणाच्या मसद्
ु याच्या सध
ु ारणेचा आढावा घेतला असि
ू सामान्य
लोकांच्या माहहतीसाठी मंडळाच्या संकेतस्र्ळावर ही सध
ु ारणा उपलब्ध करूि दे ण्याचा निदे श मंडळाच्या
कायाालयास हदला आहे . िीरी आणण आय.आय.टी. पवई सारख्या प्रनतजष्ट्ठत संस्र्ामाफात हया धोरणाची

तपासणी व्हावी. हया संदर्ाात हया प्रनतजष्ट्ठत संस्र्ांची सेवा घेण्याचा अधधकार म.प्र.नि. मंडळािे
सदस्य सधचवांिा हदला आहे.
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४.

मंडळािे स्थापि केले्या सशमत्या

म.प्र.नि. मंडळाचे कामकाज सरु ळीत पार पडण्यासाठी जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम

१९७४ च्या कलम ९ व वायू (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम १९८१ च्या कलम ११
तरतद
ु ीिस
ु ार अधधनियम व नियमांच्या पररणामकारक व कायाक्षम अंमलबजावणीसाठी मंडळािे ववववध
सममत्यांची स्र्ापिा केली आहे . २०१५-१६ या वषी खालीलप्रमाणे सममत्या अजस्तत्वात होत्या.

४.१.

संमतीपत्र मू्यमापि सशमती (सी.ए.सी)

या अहवालाच्या वषी संमतीपत्र मल्
ू यमापि सममतीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश होता:
१.
२.
३.
४.
५

अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, मुंबई

अध्यक्ष

तांबत्रक सल्लागार, महाराष्ट्र औद्योधगक ववकास महामंडळ, मंब
ु ई

सदस्य

सधचव, गह
ृ ववर्ाग (वाहतूक), मुंबई

सदस्य

सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, मुंबई

सदस्य सधचव

वैज्ञानिक आणण प्रमुख, राष्ट्रीय पयाावरण अमर्यांबत्रकी संशोधि संस्र्ा,
मुंबई

ववशेष आमंबत्रत

 संदभि अटी

जल अधधनियम १९७४, वायू अधधनियम १९८१ व घातक कचरा (व्यवस्र्ापि व हाताळणी) नियम
१९८९ अंतगात संमती/अधधकारपत्रांचे अजा संमतीपत्र मल्
ू यमापि सममती पढ
ु ील प्रमाणे स्वीकारते.
लाल संवगा

: ७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त र्ांडवल गत
ुं वणुक असलेले प्रकल्प

हहरवा संवगा

: २००० कोटी रुपयांपक्ष
े ाही अधधकचे सवा प्रकल्प / सवा महािगरपामलका

िारं गी संवगा

: ७५० कोटी रुपयांपक्ष
े ा जास्त र्ांडवल गत
ंु वणक
ु असलेले प्रकल्प

२०१५-१६ या वषी संमतीपत्र मल्
ू यमापि सममतीच्या एकूण १६ बैठकी झाल्या. १२१७ सी.ए.सी
प्रकरणांवर चचाा करण्यात आली व ९८३ प्रकरणांिा मंजुरी दे ण्यात आली.

४.२. अर्पलेट सशमती

डडसेंबर ७, १९७७ च्या संसदे िे जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) उपकर अधधनियम १९७७ लागू केला
होता. ववमशष्ट्ट उद्योगांवर आणण स्र्ानिक अधधकाऱ्यांिी घेतलेला पाण्यावरील उपकर वसल
ू करणे

आणण केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ व राज्य प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळांच्या संसाधिांमध्ये वाढ करणे
असा कायद्याचा मख्
ु य उद्दीष्ट्ट आहे.

अपीलीय प्राधधकरणाच्या संघटिेमधील मंडळाचे अध्यक्ष आणण दोि सदस्य हयांची िेमणूक मंडळाच्या

सर्ासदांच्या अध्यक्षांिी करावी अशी सोय हया अधधनियमांच्या अंतगात आहे. अवपलीय प्राधधकरणाला
अजाधारकाला दं ड आकारला जाणाऱ्या आदे शाववरुद्ध अपील करण्याचा अधधकार हदला गेला आहे .
अपीलकत्याांिी ३० हदवसांच्या आत अपील दाखल करणे आवश्यक आहे .
त्यािस
ु ार अपील सि
ु ावणीसाठी आदे श क्रमांक ई-३१९/२००६ हदिांक ०८/१२/२००६ रोजी अवपलीय
प्राधधकरणाची पि
ु राचिा करण्यात आली आहे . १९९२ पासि
ू अवपलीय प्राधधकरणासमोर ५९ अपील्स
अनिणणात होती. ५५ अपील्सचा निणाय लावण्यात आला आहे आणण ४ अपील्सच्या अंनतम सि
ु ावण्या
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प्रलंबबत

आहे त.

हया

वषी

िवीि

अपील्स

दाखल

झाले िाहीत.

अपीलेट

सममतीचे

सर्ासद

खालीलप्रमाणे आहे त.
१.
२.
३.

अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ
मुख्य कायाकारी अधधकारी

महाराष्ट्र औद्योधगक ववकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई – ४०००९३
सदस्य सधचव (तांबत्रक)

महाराष्ट्र जीवि प्राधधकरण, िररमि पॉइंट, मंब
ु ई - ४०००२१

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

४.३. संमतीपत्र सशमती

संमतीपत्र सममतीचे सदस्य खालीलप्रमाणे आहे त:
१.
२.
३.
४.
५

सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ

अध्यक्ष

वायू प्रदष
ू ण निवारण अमर्यंता, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ

सदस्य

जल प्रदष
ू ण निवारण अमर्यंता, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ

सदस्य

सहाय्यक सधचव (तांबत्रक), महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ

सदस्य

श्री. आर. जी. पेठे, निवत्ृ त (जल प्रदष
ू ण निवारण अमर्यंता)
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ



सदस्य

संदभि अटी

जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम १९७४, वायू (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम
१९८१) आणण घातक घिकचरा (व्यवस्र्ापि व हाताळणी) अधधनियम १९८९ हयांच्या अंतगात
संमतीपत्र/अधधकारपत्रांचे अजा संमतीपत्र सममती खालीलप्रमाणे स्वीकारते.
लाल संवगा

: रु. २५ कोटी ते ७५ कोटी रुपयांपयांत र्ांडवल गत
ुं वणक
ु असलेले प्रकल्प.

हहरवा संवगा:

: रू. १००० कोटी ते २००० कोटी रुपयांपयांत र्ांडवल गत
ंु वणक
असलेले
ु

िारं गी संवगा

: रु. २५० कोटी ते ७५० कोटी रुपयांपयांत र्ांडवल गत
ुं वणुक असलेले प्रकल्प.
प्रकल्प.

पायार्त
ू सवु वधा प्रकल्प : रु. २५ कोटीपेक्षा जास्त र्ांडवल गत
ुं वणुकीसह आणण रु. ३५० कोटी पयांतचे
प्रकल्प.

२०१५-१६ या वषाात संमतीपत्र सममतीच्या २६ सर्ा झाल्या व अजाांववषयी चचाा झाल्या व ९६६

खटल्यांिा मंजुरी दे ण्यात आली. अनिणणातता शन्
ू यावर आणण्यासाठी आणण संमती अटींचे पालि व्हावे
हयासाठी संमतीपत्र सममती संमती मल्
ू यमापि सममतीच्या धोरणाचे अिक
ु रण करत आहे.
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५. िल व हवा गुणवत्ता सनियंत्रण िाळे आणण पयािवरणाची वतिमाि जस्थती
स्वातंत्र्याच्या पश्चात वेगािे औद्योधगकरण झाल्यािे आधर्ाक वाढीशी संबधं धत समस्या तसेच
अनियंबत्रत औद्योधगकरणाशी निगडडत ववववध पयाावरणीय समस्याही निमााण झाल्या आहे त. जल
अधधनियमाच्या कलम ४ अंतगात प्रदाि केलेल्या अधधकारांचा अवलंब करत महाराष्ट्र शासिािे
पयाावरणीय समस्यांचे निराकरण आणण राष्ट्रर्र पयाावरणाच्या नियम आणण कायद्यांची अंमलबजावणी
करण्यासाठी म.प्र.नि. मंडळाची स्र्ापिा केली.

वरील अधधसच
ू िांिस
ु ार हया अहवालाच्या वषी म.प्र.नि. मंडळाच्या संघटिेमध्ये एक अधावेळ अध्यक्ष,
राज्य सरकारचे प्रनतनिधधत्व करणारे ४ अधधकारी, राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालच्या कंपन्या आणण

महामंडळांचे प्रनतनिधधत्व करणारे २ अधधकारी यांचा समावेश होता. स्र्ानिक स्वराज्य संस्र्ांचे
प्रनतनिधधत्व करणारे

४ सर्ासद आणण उद्योग, व्यवसाय, मच्छीमारीचा व्यवसाय, इत्यादींचे

प्रनतनिधधत्व करणारा एक सर्ासद यांची िेमणक
ू ही राज्य शासिाद्वारे केली जाते. पयाावरण,
जिजागत
ृ ी आणण प्रमशक्षण, इत्यादी ववषयांवरील ववशेष ज्ञाि आणण दृजष्ट्टकोिांचे प्रसारण करूि

महाराष्ट्र राज्याला वेगािे प्रगतीपर्ावर िेणे हे राज्य प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाचे मख्
ु य ध्येय आहे . सवा

क्षेत्रांमधील प्रदष
ू ण नियंबत्रत करणे आणण जास्तीत जास्त प्रमाणात पयाावरणाचे संरक्षण करणे हयासाठी
राज्य प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ आणण राज्याचा पयाावरण ववर्ाग संयक्
ु त प्रयत्ि करत आहे त.
अधधनियमांतगात मंडळाची कताव्ये स्पष्ट्ट असली तरीही प्राधान्य हदल्या जाणाऱ्या बाबी पढ
ु ीलप्रमाणे
आहे त:

प्रदष
ू णाशी

संबधं धत

गोष्ट्टींबद्दल

राज्य

सरकारला

सल्ला

दे णे,

औद्योधगक

क्षेत्र

व

महािगरपामलकांमध्ये प्रदष
ू ण नियंत्रणाचे प्रशासि करणे, राज्यातील व्यापक वायू आणण जल गण
ु वत्तेचे
मापि करणे, आणण वायू आणण जल गण
ु वत्तेमध्ये सध
ु ार आणणे आणण प्रदष
ू णाच्या घातक
प्रर्ावांववषयी जागरूकता निमााण करणे.

र्ारताच्या पजश्चम बाजूस महाराष्ट्र राज्य जस्र्त असि
ू र्ारतातील सवााधधक लोकसंख्या असलेले दस
ु रे

राज्य आहे आणण ३०७,७१३ चौरस कक.मी. एवढे क्षेत्रफळ असि
ू दे शातील नतसरे सवाात मोठे राज्य
आहे . सवा प्रमख
ु आधर्ाक निदे शांकांिस
ु ार महाराष्ट्र हे र्ारतातील सवाात मोठ्या, संपन्ि आणण ववकमसत
राज्यांपक
ै ी एक असि
ू दे शातील सवााधधक औद्योधगकरण झालेले राज्य आहे . राज्याची जजल्हा आणण
स्र्ानिक पातळींवर अनतशय शजक्तशाली नियोजि ही मंडळांची दीघा परं परा आहे. ग्रामीण र्ागांमधील

स्र्ानिक स्वराज्य संस्र्ांमध्ये ३४ जजल्हा पररषदा, ३५५ तालक
ु ा पंचायत सममत्या आणण २७,९९३ ग्राम
पंचायतींचा समावेश आहे . राज्यातील शहरी र्ाग २७ महािगरपामलका, २२२ िगरपररषदा, ४ िगर
पंचायती आणण ७ जजल्हा मंडळांद्वारे अिश
ु ामसत आहे त.

सवाात मोठ्या राज्यांपक
ै ी एक असल्यामळ
ु े आणण ववववध ठराववक नियमांची अंमलबजावणी करणारे

ववववध अधधकारी असल्यािे महाराष्ट्रातील एकूण पयाावरणीय अिप
ु ालिाचे ववश्लेषण करणे बरे च जहटल
आहे . ववर्ाग आणण स्र्ानिक स्वराज्य संस्र्ांचा ववस्तार लक्षात घेता, माहहतीचे संकलि, माहहतीची
तपासणी, संपण
ू ा राज्यातील माहहतीचे एका अहवालामध्ये ववश्लेषण आणण स्पष्ट्टीकरण होणे निणाय
घेणाऱ्या

प्रशासिासाठी

आवश्यक

आहे .

ठराववक

पयाावरणीय

नियमांचे

अिप
ु ालि

आणण

अंमलबजावणीच्या दृष्ट्टीिे सवा ववर्ागांची सद्यजस्र्ती समजूि घेण्यासाठी संपण
ू ा राज्याच्या पयाावरणीय
माहहतीचे ववश्लेषण होणे ही महत्त्वाची मल
ू र्त
ू गरज आहे.
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महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ ही राज्यातील सवोच्च पयाावरण नियामक संस्र्ा आहे;

सदर अहवाल

प्रत्येक वषी सादर करणे हे जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) १९७४ च्या अधधनियम अध्याय सहावा,
खंड ३९ िस
ु ार बंधिकारक आहे .

म.प्र.नि. मंडळ ही सवोच्च पयाावरणीय नियमि संस्र्ा असि
ू , जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण)

अधधनियम, १९७४ च्या कलम ३९ मधील प्रकरण ६ िस
ु ार हा अहवाल सादर करणे हे कताव्य मािते.
हया आधर्ाक वषाातील मंडळाच्या कायााववषयी आणण कामधगरीववषयी हा अहवाल माहहती दे ईल.

पयाावरण आणण मािवी स्वास््यासाठीची मंडळाची दीघाकालीि ध्येये हया अहवालामध्ये स्पष्ट्ट होतील.
र्ागीदारांबरोबर काम करूि पढ
ु ाकार आणण परु स्कृत योजिांमाफात त्यांिा स्वच्छ तंत्रज्ञाि आणण

सध
ु ाररत अिप
ु ालिाचा अवलंब करण्यास म.प्र.नि. मंडळ प्रवत्ृ त करते, तसेच मशक्षण जिजागत
ृ ीमाफात
िागररकांिा सहर्ागी करूि घेत.े याप्रमाणे या अहवालात स्वच्छ पयाावरणासाठी मंडळाची बांधधलकी

आणण पायार्त
ू काये स्पष्ट्ट होऊि पयाावरणीय जबाबदारी ही केवळ मंडळ अर्वा शासिाची िसि
ू
प्रत्येकाची आहे हे ब्रीदवाक्य अधोरे णखत होईल.

आकृती ५.१. मध्ये दशाववल्याप्रमाणे म.प्र.नि. मंडळाची राज्यर्रात १२ हठकाणी कायाालये आहे त.
संस्र्ात्मक संरचिा आणण मंडळातील कमाचारी संख्येच्या तपमशलासह प्रादे मशक व उप-प्रादे मशक

कायाालयांची माहहती पररमशष्ट्ट १अ , १ब, २ आणण ३ मध्ये हदली आहे . प्रत्येक क्षेत्र कायाालयाकडूि
पयाावरणाच्या सद्यजस्र्तीवर आधारलेल्या माहहतीचा वापर करूि हा अहवाल तयार करण्यात आला
आहे.

आकृती ५.१. म.प्र.नि. मंडळाची क्षेत्र कायािलये.

र्ौगोमलक स्र्ाि, प्रशासकीय कामकाज व अधधकारक्षेत्र आणण इतर महत्त्वाच्या पयाावरणववषयक
समस्यांबद्दल र्ोडक्यात माहहती आकृती ५.२. मध्ये स्पष्ट्ट केली आहे.
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िाशिक

अमरावती

क्षेत्रफळ: २५८७१ चौ.कक.मी.

- क्षेत्रफळ: १५,१८७ चौ.कक.मी.

- लोकसंख्या: ५२ लाख

- लोकसंख्या: ६.५ लाख

- उप-ववर्ाग: िामशक, धळ
ु े , जळगाव, लातरू , अहमदिगर

- उप-ववर्ाग: अमरावती-१, अमरावती-२, व अकोला

- ५ महािगरपामलका

- अमरावती महािगरपामलका

- गोदावरी या र्ारतातील दस
ु ऱ्या सवाात मोठ्या िदीचा

- कृष्ट्णा िदीच्या उजव्या काठावर जस्र्त

उगम िामशकजवळ आहे .
ठाणे

िागपूर

- क्षेत्रफळ: १४७ चौ.कक.मी.

- क्षेत्रफळ: ३९३३.६ चौ.कक.मी.

- लोकसंख्या: ४१ लाख

- लोकसंख्या: २५ लाख

- उप-ववर्ाग: ठाणे-१, ठाणे-२, तारापरू -१, तारापरू -२

- उप-ववर्ाग: िागपरू -१, िागपरू -२, व र्ंडारा

- ३ महािगरपामलका, ३ िगरपररषदा

- िागपरू महािगरपामलका व २२ िगरपररषदा

- डहाणू येर्ील पयाावरणाच्या दृष्ट्टीिे संवेदिशील पररसर
आणण एम.आय.डी.सी. तारापूर येर्ील रासायनिक क्षेत्र.
चंद्रपूर

मुंबई

- क्षेत्रफळ: १०,६९० चौ.कक.मी.

- क्षेत्रफळ: ६०३.४ चौ.कक.मी.

- लोकसंख्या: ३.५ लाख

- लोकसंख्या: १२.४ दशलक्ष

- चंद्रपरू महािगरपामलका, चंद्रपरू सप
ु र औजष्ट्णक

- उप-ववर्ाग: मुंबई-१, मुंबई-२, मुंबई-३, मुंबई-४

प्रकल्प हा सवाात मोठा प्रकल्प

- महाराष्ट्र राज्याची राजधािी
- मंब
ु ई शहर व मंब
ु ई उपिगर असे ववर्ाजि
- पजश्चमेस अरबी समुद्र

औरं गाबाद
- क्षेत्रफळ: २५,६८७ चौ.कक.मी.

िवी मुंबई
- क्षेत्रफळ: ३४४ चौ.कक.मी.

- लोकसंख्या: १६ लाख

- लोकसंख्या: १४ लाख

- उप-ववर्ाग: औरं गाबाद, लातूर, िांदेड व परर्णी

- उप-ववर्ाग: िवी मुंबई-१, २ व तळोजा

- मराठवाड्यातील ८ जजल्हे
- गोदावरी, सख
ु िा, मांजरा, असिा, माणार, लें डी, दध
ु िा व

- पजश्चम ककिारपट्टीवरील मुंबईचे एक नियोजजत शहर

बबंदस
ु ार या प्रमुख िद्या

- िवी मुंबई महािगरपामलका, उरण महािगरपामलका
क्याण
- क्षेत्रफळ: २८७.२ चौ.कक.मी.

रायगड

को्हापूर

पुणे

- लोकसंख्या: १९ लाख

- क्षेत्रफळ: ७१५२ चौ.कक.मी.

- क्षेत्रफळ: ८६९५.९३ चौ.कक.मी.

- क्षेत्रफळ: ११५३६.२ चौ.कक.मी.

- उपववर्ाग: कल्याण-१, २, ३ व मर्वंडी

- लोकसंख्या: २६ लाख

- लोकसंख्या: २७ लाख

- लोकसंख्या: ६२ लाख

- १ महािगरपामलका व २ िगरपररषदा

- उप-ववर्ाग: रायगड-१, रायगड-२ व महाड

- उप-ववर्ाग: कोल्हापूर, रत्िाधगरी, सांगली व धचपळूण

- उप-ववर्ाग: पुणे-१, पुणे-२, पुणे-३, वपंपरी-धचंचवड, सातारा

- कल्याण-डोंबबवली हे सवाात मोठ्या महाराष्ट्र औद्योधगक ववकास

- पिवेल महािगरपामलका व १० िगरपररषदा

- २ महािगरपामलका व २ िगरपररषदा

व सोलापूर

महामंडळांपैकी एक

- पाताळगंगा, कंु डमलका, अंबा व साववत्री या ४ िद्या

- पंचगंगा व कृष्ट्णा या प्रमुख िद्या

- ४ महािगरपामलका

आकृती ५.२. राज्यातील प्रत्येक र्वभागाबद्दल थोडक्यात माठहती.

र्ज
ू लामध्ये कमतरता, मच्छीमारीमध्ये िक
ु साि, वातावरणामध्ये काबाि डायॉक्साईड जमा होणे आणण

जंगलतोड ही वेगािे कमी होणाऱ्या संसाधिांची उदाहरणे आहे त. आपल्या मळ
ू गरजा आणण संसाधिे
आणण जीविाधार प्रणालींवरील अवलंब जे मािवी अजस्तत्वासाठीच निणाायक ठरतात या सवा गोष्ट्टी

ओळखणे ही सध्याच्या काळाची गरज आहे . 'शाश्वत ववकास' हया संकल्पिेकडे हे अखंडत्व आम्हास
िेत.े हया वषी ववववध साहहत्य सवेक्षणांमधूि स्वीकारल्या जाणाऱ्या मािकांद्वारे प्रमाणणत केलेल्या

काही संकेतकांवर आधाररत संपण
ू ा राज्याचे मल्
ू यांकि करण्याचा प्रयत्ि केला गेला आहे . ही संकल्पिा

अजि
ू पढ
ु े िेत हया अहवालामध्ये प्रत्येक ववर्ागासाठी एक आराखडा आणण सक्ष्
ू म पातळीवर ववश्लेषण
करण्याचा प्रयत्ि केला आहे . हयाचा मळ
उद्देश स्र्ानिक आणण प्रादे मशक मािकांबरोबर मापलेल्या
ू
ठराववक निदे शांकांच्या दृष्ट्टीिे प्रत्येक ववर्ागाचे ववश्लेषण करणे हा आहे .

प्रत्येक ववर्ागातील पयाावरणाची गण
ु वत्ता तपासण्यासाठी प्रत्येक पयाावरणीय क्षेत्राचा आढावा घेणे

गरजेचे आहे . वाय,ू जल, जमीि इत्यादींमधील प्रदष
ू कांच्या पातळ्या मापणे आणण निरीक्षणांमधूि प्राप्त
झालेल्या माहहतीचे ववश्लेषण झाल्यािंतर प्रदष
ू ण कमी करण्यासाठी ववववध पावले उचलणे हया

प्रकक्रयेला पयाावरणीय मल्
ू यमापि असे म्हणतात. ववववध प्रशासिांिी मल्
ू यमापिासाठी ववववध उपक्रम
राबवले आहे त ज्यांच्या अंतगात हया प्रकक्रया कायाान्वनयत केल्या जातात. ज्या उपक्रमांतगात म.प्र.नि.
मंडळ सनियंत्रण राबवते, त्यांचा तपशील अहवालाच्या पढ
ु ील पररच्छे दांमध्ये माहहतीचे ववश्लेषण आणण
प्रत्येक ववर्ागातील पयाावरणाच्या जस्र्तीच्या अंदाजांसह हदलेला आहे .

५.१.

महाराष्ट्रातील सनियंत्रण िाळे आणण प्रादे शिक वायू गुणवत्ता

प्रदष
ू ण प्रनतबंध करण्यासाठी नियोजि, राज्यातील ववहहरी आणण हवा यांिा प्रदवू षत करणाऱ्या
जलप्रवाहाचे नियंत्रण करणाऱ्या योजिांची अंमलबजावणी करणे आणण राज्यातील पाण्याचे वगीकरण

करणे; ही मंडळाची काही प्रमख
ु काये आहे त. वायू व जल प्रदष
ू ण हे मािवी जीविासह सवा प्राणी आणण

विस्पती जीवि यांिाही धोकादायक आहे त्यामळ
ु े काही ववमशष्ट्ट आणण समवपात प्रणाली अंतगात वायू
आणण पाण्याच्या गण
ु वत्तांची जस्र्ती बघणे आवश्यक आहे आणण म्हणूिच िदीचे पाणी, समद्र
ु ी जल
आणण वातावरणातील प्रदष
ू णाच्या प्रमाणाचे निरीक्षण करणारी केंद्रे स्र्ापि करण्यात आली आहे त.

व्यवस्र्ापि योजिा ववकमसत करण्यासाठी उपयोगी असलेल्या ववववध प्रदष
ू कांच्या व्यापक वायू

पातळ्यांमधील जागा आणण कालबाधधत बदल जाणण्यासाठी व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण जाळ्याची
निममाती करण्यात आली आहे . ववववध उपक्रमाच्या प्रकल्पांतगात वायू गण
ु वत्ता पातळ्या जाणण्यासाठी
पायरस्त्याच्या बाजूच,े निवासी, औद्योधगक आणण व्यावसानयक श्रेणींमध्ये सामावणाऱ्या ववववध

जममिीच्या वापराचे प्रनतनिधधत्व करण्यासाठी सनियंत्रणाची हठकाणे निवडली गेली आहे त. राज्यातील

ववववध ववर्ागांमधील वायू गण
ु वत्तेचे सातत्यािे निरीक्षण करता यावे यासाठी म.प्र.नि. मंडळािे व्यापक

वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे (ए.ए.क्य.ू एम.एस.) स्र्ावपत केली आहे त. २०१५-१६ या वषाातील व्यापक
वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रणाचा आढावा पढ
ु ील पररच्छे दांमध्ये हदलेला आहे .

सनियंत्रण केंद्रांचे जाळे अधधक ववस्तत
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांची संख्या
ृ करण्यासाठी व्यापक वायू गण

वेळोवेळी वाढवली जाते. परं तु दे खरे खीदरम्यािच्या समस्या, अपरु े मिष्ट्ु यबळ आणण जागेतील बदल
हयांमळ
ु े काही केंद्रे तात्परु ती बंद असल्यािे काही कालावधीसाठी ठराववक केंद्रांकडूि माहहती उपलब्ध
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होणार िाही. २०१५-१६ हया वषी ७१ व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे कायारत होती. हयातील ६२

राष्ट्रीय व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतगात (एि.ए.एम.पी.), ४ राज्य व्यापक वायू गण
ु वत्ता

सनियंत्रण उपक्रमांतगात (एस.ए.एम.पी.) तर ५ चालू व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतगात
(सी.ए.ए.क्य.ू एम.एस.) कायारत आहे त. सल्फर डायॉक्साईड, िायरोजि ऑक्साइड्स आणण श्वसिीय
अधांतरी कणरूप पदार्ा (आर.एस.पी.एम.) हया मापदं डांचे हया केंद्रांद्वारे सनियंत्रण केले जाते.

हयाबरोबरच काबाि मोिॉक्साईड, ओझोि आणण बेंझीि हया मापदं डांचे पण
ु े, वांद्रे आणण सोलापरू येर्ील
चालू वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांमध्ये सनियंत्रण करण्यात येत.े

महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत महत्त्वाची औद्योधगक क्षेत्रे आहे त आणण दे शातील सवााधधक लोकसंख्या

असलेल्या राज्यांपक
ै ी एक असल्यािे ववववध हठकाणी वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे .
परं तु लोकसंख्या वाढीमळ
ु े आणण शहरांच्या ववस्तारामळ
ु े निवासी पररसर ववस्तत
ृ होऊि औद्योधगक
क्षेत्रांजवळ आले आहे त. हयाचे उदाहरण म्हणजे िवी मब
ुं ई, डोंबबवली, अंबरिार् येर्े वसाहती

औद्योधगक क्षेत्रांच्या अनतशय जवळ आल्या आहे त. तर्ावप, कुठल्याही ववर्ागामध्ये ववववध क्षेत्रांचे

प्रनतनिधधत्व करणारी सनियंत्रण केंद्रे आढळणे हे साहजजक आहे . २०१५-१६ या वषाातील कायारत

असलेल्या व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांचा म.प्र.नि. मंडळाच्या प्रादे मशक कायाालयांिस
ु ार
तपशील तक्ता ५.१. मध्ये हदला आहे .

तक्ता ५.१. म.प्र.नि. मंडळाच्या प्रादे शिक कायािलयांतगित २०१५-१६ या वषी कायिरत असलेली व्यापक वायू गुणवत्ता
सनियंत्रण केंद्रे

म.प्र.नि.मंडळ - प्रादे शिक कायािलये

ग्रामीण आणण

व्यावसानयक

औद्योचगक

निवासी

अमरावती

१

२

२

१

६

औरं गाबाद

१

३

६

१

११

चंद्रपरू

-

३

३

-

६

कल्याण

२

२

-

५

९

कोल्हापूर

-

२

४

२

८

मंब
ु ई

-

-

२

-

२

िागपूर

-

१

२

१

४

िामशक

-

२

५

-

७

िवी मंब
ु ई

-

३

२

१

६

पुणे

-

१

६

१

८

रायगड

-

-

१

-

१

ठाणे

-

१

१

१

३

एकूण

४

२०

३३

१३

७१

इतर क्षेत्रे

एकूण

महाराष्ट्रातील सवा संनियंत्रण स्र्ळावर एि.ए.एम.पी., एस.ए.एम.पी. आणण सी.ए.ए.क्य.ू एम.एस. अंतगात
एस.ओ.२ (सल्फर डायॉक्साईड), एि.ओ.एक्स (िायरोजि ऑक्साइड्स) आणण पी.एम.१० (कणरूप पदार्ा)

या मापदं डांचे नियममतपणे आणण सातत्यािे परीक्षण केले जाते. एस.पी.एम. (अधांतरी कणरूप पदार्ा)

आकारािे मोठे आहे त व ते वेगािे खाली बसतात आणण श्वसिमागाापयांत पोहोचत िाहीत. म्हणूि
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त्यांचा

मािवी

आरोग्यावर

कमी

पररणाम

होतो.

तर्ावप,

एस.पी.एम.चे

मािक

सध
ु ाररत

एि.ए.ए.क्य.ू एम.एस. (२००९) िस
ु ार ठरवले गेलेले िाही. काही सनियंत्रण केंद्रे एस.पी.एम.च्या पातळ्या
िोंदवत असली तरीही सांजख्यकी संकलिासाठी त्याचा समावेश करण्यात आलेला िाही.

महाराष्ट्रातील सवा सनियंत्रण केंद्रांमध्ये िोंदवली गेलेली निरीक्षणे म.प्र.नि. मंडळ संकेतस्र्ळावर
प्रसाररत

करते.

ठराववक

सनियंत्रण

केंद्रासाठी

कालमयाादेवर

आधाररत

माहहती

निवडण्यासाठी

परस्परसंवादी पद्धत हे संकेतस्र्ळ प्रस्तत
ु करते. २०१५-१६ या वषी सनियंत्रण केंद्रांद्वारे िोंदवलेल्या

माहहतीच्या संचांचे संकलि हया अहवालामध्ये केले आहे . निवासी, औद्योधगक, व्यावसानयक, ग्रामीण
आणण इतर क्षेत्रांचे प्रनतनिधधत्व करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये प्रदष
ू कांिस
ु ार िोंदवलेली वायू गण
ु वत्ता पढ
ु ील

र्ागांमध्ये सादर केली आहे . आकृती ५.३. आणण ५.४. मध्ये सी.ए.ए.क्य.ू एम.एस.ची वास्तववक स्र्ािे
दाखवली आहे त.

आकृती ५.३. आणण आकृती ५.४. चालू व्यापक वायू गुणवत्ता सनियंत्रण केंद्रे .

५.१.१.

महाराष्ट्रातील र्वर्वि र्वभागांमिील निवासी क्षेत्रांमिील व्यापक वायू गुणवत्ता

नियममत आणण ववमशष्ट्ट सनियंत्रणाद्वारे राज्यातील वायू गण
ु वत्तेचा आढावा घेतला जातो. राष्ट्रीय
व्यापक वायू गण
ु वत्ता मािकांिस
ु ार प्रदष
ू कांच्या श्रेणींिस
ु ार व्यापक वायू गण
ु वत्तेचा आढावा घेण्यासाठी

२०१५-१६ या वषााची माहहती संकमलत केली आहे . सल्फर डायॉक्साईड, िायरोजि ऑक्साइड्स आणण
पी.एम.१० साठी हया माहहतीचे ववश्लेषण करण्यात आले आहे . औद्योधगक, निवासी आणण व्यावसानयक
या ववववध क्षेत्रांतील हठकाणांचे ववर्ागांिस
ु ार सनियंत्रण करूि एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािके अवलंबि
ू
िोंदवण्यात आलेली निरीक्षणे पढ
ु ीलप्रमाणे दशावली आहे त.

५.१.१.१. मंब
ु ई

सी.ए.ए.क्य.ू एम. अंतगात २ व्यापक वायू सनियंत्रण केंद्रे स्र्ावपत असि
ू तेर्ील िमि
ु े निवासी आणण

व्यावसानयक क्षेत्रांतील २ मर्न्ि हठकाणच्या व्यापक वायू गण
ु वत्तेचा आढावा घेण्यासाठी ववश्लेवषत

करण्यात आले. हया हठकाणांच्या सल्फर डायॉक्साईड, िायरोजि ऑक्साइड्स आणण पी.एम.१० हया ३
मापदं डांच्या सरासरी वाषीक पातळ्या आकृती ५.५. मध्ये दशावल्या आहे त.
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आकृती ५.५. मुंबई र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्ता.

आकृती ५.५. मधूि असे आढळते की सल्फर डायॉक्साईडचे (एस.ओ.२) वावषाक सरासरी प्रमाण

एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयाादेपेक्षा अधधक िव्हते. परं तु िायरोजि ऑक्साइड्स (एि.िो.एक्स) आणण
पी.एम.१० च्या पातळ्या वांद्रे व सायि हया दोन्ही हठकाणी मािक मयाादेपलीकडे होत्या. अती रहदारी

हया उच्च पातळ्यांचे कारण असू शकते. वषार्रात िोंदवली गेलेली वावषाक सरासरी तक्ता ५.२. मध्ये
दशावली आहे .

तक्ता ५.२. मुंबई र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.

घटक (मायक्रोग्रॅम प्रनत घि मीटर)

वांद्रे

सायि

एस.ओ.२

१८

१४

एि.ओ.एक्स

४९

८१

पी.एम.१०

९३

१४३

तक्ता ५.२. मधि
ू असे स्पष्ट्ट होते की सायि येर्े १४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी एस.ओ.२ ची
ककमाि पातळी िोंदवली गेली, तर वांद्रे येर्े १८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी

आढळली. एि.ओ.एक्स.ची ककमाि पातळी ४९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर तर पी.एम.१० ची ककमाि
पातळी ९३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर वांद्रे येर्े िोंदवली गेली, तर एि.ओ.एक्स.ची सवााधधक पातळी ८१

मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर तर पी.एम.१० ची सवााधधक पातळी १४३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर सायि
येर्े िोंदवली गेली.

५.१.१.२. िवी मुंबई

सी.ए.ए.क्य.ू एम. अंतगात ३ तर एि.ए.एम.पी. अंतगात ३ व्यापक वायू सनियंत्रण केंद्रे हया ववर्ागामध्ये
स्र्ावपत आहे त. ६ हठकाणचा व्यापक वायच्
ू या गण
ु वत्तेचा आढावा घेण्यासाठी सी.ए.ए.क्य.ू एम.एस.
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आणण एि.ए.एम.पी अंतगात ३४६ िमन्
ु यांचे ववश्लेषण करण्यात आले. सवा हठकाणी ववश्लेषण करण्यात
आलेल्या सवा मापदं डांचे वावषाक सरासरी प्रमाण आकृती ५.६. मध्ये धचबत्रत केले आहे.

आकृती ५.६. िवी मंब
ु ई र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गण
ु वत्ता.

आकृती ५.६. मधि
ू असे हदसि
ू येते की ऐरोली वगळता इतर सवा हठकाणी पी.एम.१० चे प्रमाण मािक
मयाादेपेक्षा अधधक आहे . एस.ओ.२ चे प्रमाण सवा हठकाणी मािक मयाादेपेक्षा कमी आहे तर
एि.ओ.एक्स.चे प्रमाण ऐरोली वगळता इतर सवा हठकाणी मािक मयाादेपक्ष
े ा अधधक आहे . केंद्राजवळील

रहदारीमळ
ु े हया उच्च पातळ्या संर्वतात. वषार्रात िोंदवली गेलेली वावषाक सरासरी तक्ता ५.३. मध्ये
दशावली आहे .
घटक

(मायक्रोग्रॅम
प्रनत घि

तक्ता ५.३. िवी मुंबई र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.
रबाळे

मीटर)

िेरुळ-

महापे, म.प्र.नि.

डी.वाय.

मंडळ - निमिल

पाटील

भवि

एरोली

खारघर-शसडको
िोडल कायािलय

तळोिाएम.आय.डी.सी.
त्रबज्डंग

एस.ओ.२

२१

१७

२०

२६

१७

२१

एि.ओ.एक्स

४८

४१

४३

३९

४१

४७

पी.एम.१०

१३१

१३६

८५

३६

११६

१४८

तक्ता ५.३. मधूि असे हदसि
ू येते की िवी मब
ुं ई ववर्ागामधील िेरुळ - डी.वाय. पाटील व खारघरमसडको िोडल कायाालय येर्े १७ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी एस.ओ.२ ची ककमाि पातळी आणण ३९

मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी एि.ओ.एक्स.ची ककमाि पातळी िोंदवण्यात आली. एस.ओ.२ ची २६
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी ऐरोली येर्े आढळली तर एि.ओ.एक्स.ची ४८
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी रबाळे येर्े िोंदवली गेली. पी.एम.१० ची ३६
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मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी ककमाि पातळी ऐरोली येर्े तर १४८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी

सवााधधक पातळी तळोजा - एम.आय.डी.सी. इमारत येर्े िोंदवण्यात आली. केंद्राजवळील रहदारीमळ
ु े
हया उच्च पातळ्या संर्वू शकतात.

५.१.१.३. रायगड

एि.ए.एम.पी. अंतगात हया ववर्ागामध्ये व्यापक वायच
ू े ववश्लेषण करण्यासाठी पिवेल जलपरु वठा
योजिा येर्े एक सनियंत्रण केंद्र आहे . वषार्रातील िोंदवलेल्या मापदं डांच्या वावषाक सरासरी पातळ्या

तक्ता ५.४. मध्ये हदलेल्या आहे त. हया तक्त्यामधूि असे समजते की एि.ओ.एक्स. आणण पी.एम.१०
च्या पातळ्या ४० आणण ६० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर हया मयाादेपेक्षा अधधक आहे त.

तक्ता ५.४. रायगड र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गण
ु वत्तेची आकडेवारी.

घटक (मायक्रोग्रॅम प्रनत घि मीटर)
एस.ओ.२

पिवेल पाणी पुरवठा योििा
१८

एि.ओ.एक्स

४३

पी.एम.१०

१३७

५.१.१.४. ठाणे

एि.ए.एम.पी. अंतगात ३ व्यापक वायू सनियंत्रण केंद्रे ठाणे शहरातील ३ हठकाणी जस्र्त आहे त.
निरीक्षणांचे निष्ट्कषा आकृती ५.७. मध्ये दशावले आहे त.

आकृती ५.७. ठाणे र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्ता.

आकृती ५.७. मधि
ू असे हदसि
ू येते की सवा हठकाणी एस.ओ.२ चे प्रमाण ववहहत मयाादेपेक्षा अधधक
िव्हते तर एि.ओ.एक्स व पी.एम.१० चे प्रमाण कोपरी, िौपाडा आणण बाळकुम/ग्लॅ क्सो हया नतन्ही
हठकाणी मािक मयाादेपक्ष
े ा अधधक होते. जवळच्या उद्योगांच्या मोठ्या संख्येमळ
ु े हया उच्च पातळ्या
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आढळण्याची शक्यता आहे . हया केंद्रांमध्ये वषार्रात िोंदवली गेलेली वावषाक सरासरी तक्ता ५.५. मध्ये
दशावली आहे .
तक्ता ५.५. ठाणे र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.

घटक (मायक्रोग्रॅम प्रनत घि मीटर)

कोपरी

िौपाडा

एस.ओ.२

२७

२८

एि.ओ.एक्स

६२

६३

५८

पी.एम.१०

१३६

१०२

१३२

बाळकुम/ग्लॅ क्सो
२४

तक्ता ५.५. मध्ये असे हदसते की एस.ओ.२ चे ककमाि प्रमाण २४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे तर
एि.ओ.एक्स.चे ककमाि प्रमाण ५८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे बाळकुम/ग्लॅ क्सो येर्े आढळले.

एस.ओ.२ चे सवााधधक प्रमाण २८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे तर एि.ओ.एक्स.चे सवााधधक प्रमाण
६३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे िौपाडा येर्े आढळले. िौपाडा येर्े पी.एम.१० चे १०२ मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर एवढे ककमाि प्रमाण िोंदवले गेले तर कोपरी येर्े १३६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे
सवााधधक प्रमाण आढळले.

५.१.१.५. क्याण

एस.ए.एम.पी. अंतगात १ तर एि.ए.एम.पी. अंतगात ८ व्यापक वायू सनियंत्रण केंद्रे स्र्ावपत केलेली
आहे त. हया ववर्ागामध्ये ९ हठकाणच्या िमन्
ु यांचे ववश्लेषण करण्यात आले. आकृती ५.८. मध्ये
िोंदवण्यात आलेल्या वावषाक सरासरी पातळ्या दशावल्या आहे त.

आकृती ५.८. क्याण र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गण
ु वत्ता.

आकृती ५.८. मधि
े ा
ू असे आढळते की केवळ एस.ओ.२ च्या पातळ्या सवा हठकाणी मािक मयाादेपक्ष
अधधक िाहीत तर पी.एम.१० आणण एि.ओ.एक्स. च्या पातळ्या सवा हठकाणी मािक मयाादेपेक्षा अधधक
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आहे त. पी.एम.१० आणण एि.ओ.एक्स.च्या वाढलेल्या पातळ्यांसाठी केंद्रांजवळील रहदारी जबाबदार
असावी. तक्ता ५.६. मध्ये सरासरी वावषाक पातळ्यांचा संख्यानयकी तपशील हदला आहे .
तक्ता ५.६. क्याण र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.
म.प्र.नि.

घटक

(मायक्रोग्रॅम
प्रनत घि

अंबरिाथ

मीटर)

बदलापूर
-त्रबवा

आय.िी.
एम.

प्रेमाताई

रुग्णालय

हॉल

एम.आय.डी.

मंडळ

सी.

क्याण

डोंत्रबवली

प्रादे शिक

डोंत्रबवली

सी.एच.
एम.

पवई

र्वद्याल

चौक

य

कायािलय

एस.ओ.२

२२

२३

३४

३४

२३

२१

३२

२२

२५

एि.ओ.एक्स

५८

६१

४३

४४

५८

५८

४०

५९

६७

पी.एम.१०

१११

११३

७३

७२

११२

११०

७१

१०९

१२६

तक्ता ५.६. मधूि असे स्पष्ट्ट होते की कल्याण ववर्ागामध्ये एस.ओ.२ चे २१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर

एवढे ककमाि प्रमाण एम.आय.डी.सी. कायाालय डोंबबवली येर्े तर ३४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
सवााधधक पातळी आय.जी.एम. रुग्णालय आणण प्रेमाताई हॉल येर्े आढळली. एि.ओ.एक्स.चे ४०
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे ककमाि प्रमाण आणण पी.एम.१० चे ७१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे
ककमाि

प्रमाण

म.प्र.नि.

मंडळ

प्रादे मशक

कायाालय

कल्याण

येर्े

आढळले.

पवई

चौक

येर्े

एि.ओ.एक्स.चे ६७ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे सवााधधक प्रमाण आणण पी.एम.१० चे १२६
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे सवााधधक प्रमाण िोंदवण्यात आले. सनियंत्रण केंद्राजवळील वाढत्या
रहदारीमळ
ु े हया उच्च पातळ्या िोंदवल्या गेल्या असाव्यात.

५.१.१.६. पण
ु े

निवजृ त्तवेतिधारकांसाठी पण
ु े शहर हे अिक
ु ू ल असल्याचे वणाि केले जाते. येर्ील आरोग्यवधाक
वातावरण आणण स्वच्छ हवेमळ
ु े आजार होण्याचे प्रमाण कमी असले तरी हे प्रमाण हदवसेंहदवस वाढत

चालले आहे . वायू प्रदष
ू णाचे प्रमाण एवढे वाढले आहे की हे शहर स्वतःच्याच वाहतक
ू प्रदष
ू णामळ
ु े
गद
ु मरत आहे . सातत्यािे वाढणारे वायू प्रदष
ू ण लक्षात घेता सी.ए.ए.क्य.ू एम. अंतगात ३, एि.ए.एम.पी.

अंतगात ४ आणण एस.ए.एम.पी. अंतगात १ व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे स्र्ापि केलेली आहे त.
संपण
ू ा ववर्ागाच्या निवासी, व्यावसानयक आणण औद्योधगक क्षेत्रांमधील वायू गण
ु वत्तेचा आढावा
घेण्यासाठी हवेचे िमि
ु े ववश्लेवषत करण्यात आले. आकृती ५.९. मध्ये िोंदवण्यात आलेल्या वावषाक
सरासरी पातळ्या दशावल्या आहे त.
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आकृती ५.९. पण
ु े र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गण
ु वत्ता.

आकृती ५.९. मधूि असे हदसते की सवा हठकाणी पी.एम.१० चे प्रमाण मािक मयाादेपेक्षा अधधक आहे .

एि.ओ.एक्स.चे प्रमाण र्ोसरी, वपंपरी-धचंचवड बॉब इमारत, सात रस्ता - धचतळे जक्लनिक, िळ स्टँ प,
कवे रस्ता - सी.ए.ए.क्य.ू एम.एस. सोलापरू व स्वारगेट या ६ हठकाणी मािक मयाादेच्या पलीकडे होते.

एस.ओ.२ च्या पातळ्या सवा हठकाणी मयाादेच्या पलीकडे िव्हत्या. तक्ता ५.७. मध्ये हया हठकाणी
िोंदवलेल्या वावषाक सरासरी पातळ्यांचा तपशील दशावला आहे .
तक्ता ५.७. पुणे र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.

घटक

(मायक्रोग्रॅम
प्रनत घि

भोसरी

मीटर)

िळ

स्वारगेट,

स्टॉप

पण
ु े

र्पंपरी-चचंचवड-

कवे रोड-

बी.ओ.बी.

सी.ए.ए.क्यू.

त्रबज्डंग

डब्ल्यू.

सात रस्ता-

आय.टी.

चचतळे

एम.एस.

कॅम्पस

जक्लनिक

सोलापूर

एस.ओ.२

३१

२१

२१

२७

२५

१३

१३

१३

एि.ओ.एक्स

५०

६४

६६

५२

५७

३५

३७

४९

पी.एम.१०

९७

८८

१३८

१०१

१०६

७६

७८

१००

तक्ता ५.७. मधूि असे आढळते की एस.ओ.२ चे १३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे ककमाि प्रमाण
डब्ल्य.ू आय.टी. कॅम्पस, सात रस्ता - धचतळे जक्लनिक आणण सोलापरू येर्े िोंदवले गेले तर ३१

मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे सवााधधक प्रमाण र्ोसरी येर्े आढळले. एि.ओ.एक्स.चे ३५ मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर एवढे ककमाि प्रमाण डब्ल्य.ू आय.टी. कॅम्पस येर्े तर ६६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे

सवााधधक प्रमाण स्वारगेट येर्े िोंदवले गेले. स्वारगेट हे पण
ु े येर्ील सवाात मोठे बस स्र्ािक असि
ू
येर्े पण्
ु याति
ू जाणाऱ्या आणण पण्
ु यामध्ये येणाऱ्या बस सेवेच्या संख्येत वाढ झाली आहे . पी.एम.१० चे

७६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे ककमाि प्रमाण डब्ल्य.ू आय.टी. कॅम्पस येर्े तर १३८ मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर एवढे सवााधधक प्रमाण स्वारगेट येर्े िोंदवले गेले.
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५.१.१.७. िाशिक

एि.ए.एम.पी. अंतगात ४ आणण एस.ए.एम.पी. अंतगात ३ व्यापक वायू सनियंत्रण केंद्रे स्र्ापि केलेली
आहे त. िामशक येर्े ७ हठकाणच्या वायू गण
ु वत्ता परीक्षणासाठी िमन्
ु यांचे ववश्लेषण करण्यात आले. हे
निष्ट्कषा आकृती ५.१०. मध्ये दशावले आहे त.

आकृती ५.१०. र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्ता.

आकृती ५.१०. मधूि असे हदसते की एस.ओ.२ ची पातळी सवा हठकाणी मािक मयाादेमध्ये आहे तर
एम.आय.डी.सी. जळगाव हया एका हठकाणी एि.ओ.एक्स.चे प्रमाण मयाादेपलीकडे आहे . उद्योगांच्या

अजस्तत्वामळ
ु े एि.ओ.एक्स. ची पातळी वाढलेली असू शकते. तक्ता ५.८. मध्ये वावषाक सरासरी
पातळ्यांचा तपशील दशावला आहे .

घटक

(मायक्रोग्रॅम

तक्ता ५.८. िाशिक र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.
िुिे

चगरणा

एम.आय.डी.सी.

आर.टी.ओ.

िळगाव

कॉलिी

एम.आय.डी.सी.

एस.आर.ओ.

बी.िे.

पाण्याची

माकेट

टाकी

एस.ओ.२

१४

१३

१६

१४

१४

१५

१५

एि.ओ.एक्स

३८

३३

४१

२३

२२

२४

२४

पी.एम.१०

१०८

१०३

११४

७३

७८

९४

७६

प्रनत घि
मीटर)

सातपूर -

एि.एम.सी.

व्ही.आय.पी.

िाशिक

कायािलय िाशिक

तक्ता ५.८. मधूि असे आढळते की एस.ओ.२ चे १३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे ककमाि प्रमाण
धगरणा पाण्याची टाकी जळगाव येर्े तर १६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे सवााधधक प्रमाण
एम.आय.डी.सी. जळगाव येर्े िोंदवण्यात आले. एि.ओ.एक्स चे २२ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे

ककमाि प्रमाण एम.आय.डी.सी. सातपरू - व्ही.आय.पी. येर्े तर ४१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे
सवााधधक प्रमाण एम.आय.डी.सी. जळगाव येर्े िोंदवण्यात आले. ७३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे
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पी.एम.१० चे ककमाि प्रमाण आर.टी.ओ. कॉलिी येर्े तर ११४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढे सवााधधक
प्रमाण एम.आय.डी.सी. जळगाव येर्े िोंदवण्यात आले.

५.१.१.८. औरं गाबाद

औरं गाबाद येर्ील म.प्र.नि. मंडळाच्या प्रादे मशक कायाालयाच्या अखत्यारीत स्टील उद्योग, री-रोमलंग

ममल्स, दगडफोडीची यंत्रणा, औजष्ट्णक ऊजाा प्रकल्प इत्यादी उद्योग प्रदष
ू ण निमााण करतात. हया
पयाावरणीय प्रदष
ू णामध्ये एस.पी.एम./टी.पी.एम., एस.ओ.२ आणण एि.ओ.एक्स. हया प्रदष
ू कांचे सवााधधक
योगदाि आहे . बहुतांश उद्योगांिी धचमिीच्या परु े शा उं चीसह वायू प्रदष
ू ण नियंत्रण प्रणालींची तरतद
ू
केलेली आहे . वाहि प्रदष
ू ण, कापणीच्या आधी व िंतर शेतीमधूि निमााण झालेला कचरा जाळणे, िागरी

घिकचऱ्याचे उघड्यावर दहि, बांधकाम, इत्यादी हे इतर स्रोतही वायू प्रदष
ू णास कारणीर्त
ू आहे त.
प्रदष
ू णाचे स्रोत आणण पातळी लक्षात घेता औरं गाबाद, िांदेड, जालिा आणण लातरू येर्े एस.ए.एम.पी.

अंतगात ६ आणण र्ारतीय िैसधगाक जल संसाधि प्रणाली (एम.आय.एि.ए.आर.एस.) अंतगात ४ चालू
व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे स्र्ावपत करण्यात आली आहे त. औद्योधगक, व्यावसानयक आणण

निवासी क्षेत्रांमधील १० हठकाणच्या िमन्
ु यांचे ववश्लेषण करण्यात आले आणण हया ववर्ागातील वायू
गण
ु वत्तेचा आढावा घेण्यात आला. हे निष्ट्कषा आकृती ५.११. मध्ये दशावण्यात आले आहे त.

जालिा ववर्ागातील स्टील उद्योगांच्या प्रदष
ू ण नियंत्रण सवु वधांच्या अभ्यास करण्यासाठी आय.आय.टी.
िीरी आणण म.प्र.नि. मंडळ येर्ील अधधकाऱ्यांची सममती स्र्ापि करण्यात आली आहे .

आकृती ५.११. औरं गाबाद र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्ता.

आकृती ५.११. मधूि असे स्पष्ट्ट होते की संपण
ू ा ववर्ागातील एस.ओ.२ ची पातळी मािक मयाादेपेक्षा

अधधक िाही परं तु हया ववर्ागातील सवा हठकाणी पी.एम.१० ची पातळी मािक मयाादेपेक्षा अधधक होती.
एि.ओ.एक्स.ची पातळी केवळ एस.बी.ई.एस. महाववद्यालय आणण औद्योधगक क्षेत्र मसडको या दोि
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हठकाणी मािक मयाादेपेक्षा अधधक होती. तक्ता ५.९. मध्ये वावषाक सरासरी सांजख्यकी माहहती दशावली
आहे.
तक्ता ५.९. औरं गाबाद र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.

घटक

(मायक्रो

एस.बी.ई.ए

ग्रॅम

स.

प्रनत

महार्वद्या

घि

लय

एस.ओ.२

१६

१२

१५

११

१२

४४

३५

४३

२९

१११

७३

७५

१११

मीटर)
एि.ओ.
एक्स
पी.एम.१
०

जि्हाचिकारी
कायािलय,
औरं गाबाद

सी.ए.
डी.ए.
कायािल
य

िालिा
बचत
भवि

िालिा-

एम.आय.

श्याम

गंि

िगर-

गोलाई -

गणेि

केिवराि

शसद्धेश्वर

िगर

चौक

र्वद्यालय

बँक

५

५

५

२७

३८

३०

१५

१५

१५

२८

३२

१३५

८१

८५

७८

११७

१७३

कृष्ट्णािि
त्रबयाणे

मयािठदत

डी.सी.
वॉटर
वक्सिलातरू

मुठा

तक्ता ५.९. मधि
ू असे हदसते की एस.ओ.२ ची ५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी ककमाि पातळी
एम.आय.डी.सी. वॉटर वक्सा - लातरू , श्याम िगर - केशवराज ववद्यालय आणण गंजगोलाई येर्े तर

मठ
ु ा चौक येर्े ३८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी आढळली. एस.ओ.२ ची सवााधधक
पातळी पररसरातील उद्योगांमळ
ु े असू शकते. १५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी एि.ओ.एक्स.ची
ककमाि पातळी एम.आय.डी.सी. वॉटर वक्सा - लातरू , श्याम िगर - केशवराज ववद्यालय आणण
गंजगोलाई - मसद्धेश्वर बँक येर्े तर ४४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी एस.बी.ई.एस.

महाववद्यालय येर्े आढळली. पी.एम.१० ची ७३ मायक्रोग्रॅम प्रनत एवढी ककमाि पातळी जजल्हाधधकारी
कायाालय - औरं गाबाद येर्े तर १७३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी मठ
ु ा चौक येर्े
िोंदवण्यात आली.

५.१.१.९. िागपूर

या शहरामध्ये एि.ए.आम.पी. अंतगात ४ व्यापक वायू सनियंत्रण केंद्रे उर्ारण्यात आली आहे त. हया

ववर्ागातील ४ हठकाणच्या वायू गण
ु वत्तेचा आढावा घेण्यासाठी िमन्
ु यांचे ववश्लेषण केले गेले. आकृती
५.१२. मध्ये हया ववश्लेषणाचे निष्ट्कषा दशावले आहे त.
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आकृती ५.१२. िागपूर र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्ता.

आकृती ५.१२. मधूि असे स्पष्ट्ट होते की संपण
ू ा ववर्ागामध्ये प्रदष
ू कांच्या पातळ्या मािक मयाादेमध्ये
आहे त परं तु पी.एम.१० ची पातळी केवळ मसजव्हल लाईन्स - िागपरू येर्े मािक मयाादेमध्ये आहे . असे

समजते की ठराववक हठकाणी काही िमन्
ु यांसाठी पी.एम.१० ची पातळी मयाादेपेक्षा अधधक आहे ज्यामळ
ु े
सरासरी ही मयाादेपेक्षा अधधक आहे . तक्ता ५.१०. मध्ये वावषाक सरासरीच्या तपशील दशावला आहे .
घटक (मायक्रोग्रॅम

तक्ता ५.१०. िागपरू र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गण
ु वत्तेची आकडेवारी.
आय.ओ.ई. उत्तर

एम.आय.डी.सी.

सरकारी पॉशलटे जक्िक

शसजव्हल

अंबाझरी रस्ता

कायािलय, ठहंगणा रस्ता

महार्वद्यालय, सदर

एस.ओ.२

१०

१०

१०

लाईन्स, िागपूर

एि.ओ.एक्स

३१

३२

३३

२१

पी.एम.१०

१०१

११०

९१

५४

प्रनत घि मीटर)

९

तक्ता ५.१०. मधि
ू असे आढळते की ९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर, २१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर आणण
५४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर हया एस.ओ.२, एि.ओ.एक्स. आणण पी.एम.१० च्या ककमाि पातळ्या

मसजव्हल लाईन्स - िागपरू येर्े िोंदवण्यात आल्या आहे त. एस.ओ.२ ची १० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर
एवढी सवााधधक पातळी आय.ओ.ई. उत्तर अंबाझरी रस्ता, एम.आय.डी.सी. कायाालय - हहंगणा रस्ता

आणण सरकारी पॉमलटे जक्िक महाववद्यालय - सदर येर्े आढळली. एि.ओ.एक्स.ची ३३ मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी सरकारी पॉमलटे जक्िक महाववद्यालय - सदर येर्े आढळली आणण

पी.एम.१० ची ११० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी एम.आय.डी.सी. कायाालय -हहंगणा
रस्ता येर्े आढळली.

५.१.१.१०. अमरावती

हया ववर्ागामध्ये एि.ए.एम.पी. अंतगात ६ व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे स्र्ावपत आहे त. हया

ववर्ागातील वायू गण
ु वत्ता मापण्यासाठी औद्योधगक, व्यावसानयक आणण निवासी क्षेत्रांतील ६
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हठकाणच्या िमन्
ु यांचे ववश्लेषण करण्यात आले. वायू गण
ु वत्तेची ववश्लेषणे आकृती ५.१३. मध्ये धचबत्रत
केली आहे त.

आकृती ५.१३ अमरावती र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायुची गुणवत्ता.

आकृती ५.१३. मधि
ू हदसते की एस.ओ.२ आणण एि.ओ.एक्स.च्या पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम.च्या मािक

मयाादेपेक्षा अधधक िाहीत तर पी.एम.१० च्या पातळ्या मािक मयाादेपेक्षा अधधक आहे त. पी.एम.१० च्या

वाढलेल्या पातळीची वाहतक
ु ीची वाढ कारणीर्त
ू असू शकते. तक्ता ५.११. मध्ये वावषाक सरासरीच्या
तपशील दशावला आहे .

घटक

तक्ता ५.११. अमरावती र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्तेची आकडेवारी.
एल.आर.टी.

एम.आय.डी.सी.

वाणणज्य

वॉटर वक्सि -

महार्वद्यालय

अकोला

एस.ओ.२

६.९

७

एि.ओ.एक्स

७.४१

पी.एम.१०

११५.०८

(मायक्रोग्रॅम
प्रनत घि
मीटर)

अकोला-

राि

सरकारी

गोिडीवाला

कमल

अशभयांत्रत्रकी

खासगी

चौक

महार्वद्यालय

मयािठदत

६.७५

७

८.०९

८

७

१२.०८

१२

९

९

११५

१०५.५

१०६

१२८.०८

१३९

अशभयांत्रत्रकी व
तंत्रज्ञाि
महार्वद्यालय

तक्ता ५.११. मधूि असे हदसते की ६.७५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी एस.ओ.२ ची ककमाि पातळी

अकोला महाववद्यालय येर्े तर ८.०९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी सरकारी

अमर्यांबत्रकी महाववद्यालय येर्े आढळली. ७ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी एि.ओ.एक्स.ची ककमाि
पातळी एम.आय.डी.सी. वॉटर वक्सा - अकोला येर्े तर १२.०८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
सवााधधक पातळी अकोला - अमर्यांबत्रकी व तंत्रज्ञाि महाववद्यालय येर्े िोंदवण्यात आली. पी.एम.१० ची
१०५.५

मायक्रोग्रॅम

प्रनत घिमीटर

एवढी

ककमाि पातळी

अकोला

-

अमर्यांबत्रकी

व

तंत्रज्ञाि

महाववद्यालय येर्े तर १३९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी गोधडीवाला खासगी
मयााहदत येर्े आढळली.
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५.१.१.११. को्हापूर

या ववर्ागामध्ये औद्योधगक, व्यावसानयक आणण निवासी क्षेत्रांमधील ८ हठकाणचे िमि
ु े एकत्र करूि
वायू गण
ु वत्ता मापिासाठी ववश्लेषण करण्यात आले.

आकृती ५.१४. को्हापूर र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्ता.

आकृती ५.१४. मधूि असे हदसते की सवा हठकाणी एस.ओ.२ ची पातळी मािक मयाादेपेक्षा अधधक िाही.

परं तु एि.ओ.एक्स.ची पातळी केवळ धचपळूण - एम.आय.डी.सी., धचपळूण - जल प्रकक्रया, मशवाजी
ववद्यापीठ पररसर आणण सांगली - उप-प्रादे मशक कायाालय, उद्योग र्वि हया ४ हठकाणी मािक
मयाादेमध्ये आहे . पी.एम.१० च्या पातळ्या सवा हठकाणी मािक मयाादेपेक्षा अधधक आहे त. तक्ता ५.१२.
मध्ये वावषाक सरासरीच्या तपशील दशावला आहे .
घटक

(मायक्रो
ग्रॅम प्रनत
घि

मीटर)
एस.ओ.२
एि.ओ.ए
क्स
पी.एम.१०

तक्ता ५.१२. को्हापरू र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गण
ु वत्तेची आकडेवारी.
चचपळूण-

एम.आय.

चचपळूण-

शिवािी

सांगली उप-

सांगली-

रुईकर

महाद्वार

प्रादे शिक

शमरि

रस्ट

मागि

कायािलय,

प्राथशमक

उद्योग भवि

िाळा

कृष्ट्णा

िल

र्वद्यापीठ

प्रक्रक्रया

पररसर

११.५

११.५

१३

२५

२१

१०

११

११

११.५

११

२३

५२

४०

३८

४४

३७

१७०.५

१७३

६३

१२०

१०६

८२

७७

९२

डी.सी.
चाळकेवाडी

व्हॅली

िाळा
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तक्ता ५.१२. मधूि असे आढळते की एस.ओ.२ ची १० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी ककमाि पातळी

सांगली - उप-प्रादे मशक कायाालय, उद्योग र्वि येर्े आढळली तर २५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर आणण
५२ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढ्या एस.ओ.२ आणण एि.ओ.एल्स.च्या सवााधधक पातळ्या रुईकर रस्ट

येर्े आढळल्या. ११ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी एि.ओ.एक्स.ची ककमाि पातळी धचपळूण - जल

प्रकक्रया येर्े िोंदवण्यात आली. पी.एम.१० ची ६३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी ककमाि पातळी
मशवाजी ववद्यापीठ पररसर येर्े तर १७३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी धचपळूण जल प्रकक्रया येर्े िोंदवण्यात आली.

५.१.१.१२. चंद्रपरू

ई.टी.एस. (एममशि

रे डडंग

स्कीम) हा उद्योगांसाठीचा प्रायोधगक तत्वावरील प्रकल्प चंद्रपरू

ववर्ागामध्ये केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, म.प्र.नि. मंडळ आणण जे-पाल यांच्या एकबत्रत सहकायाािे
सरु
ु करण्यात आला आहे . सध्या २१ उद्योगांचे ६८ स्टॅ क ई.टी.एस. सव्हारशी जोडलेले आहे त.

हा पररसर कोळसा, डोलोमाईट, चुिखडी इत्याहदंसारख्या प्रमख
ु खनिजांिी समद्ध
ु े
ृ आहे आणण त्यामळ
हया खनिजांच्या आधारावर उर्ारलेले उद्योग या पररसरात स्र्ावपत केले गेले आहे त आणण कोळसा

खाणी, मसमें ट, स्पंज लोखंड आणण औजष्ट्णक ऊजाा प्रकल्प स्र्ावपत आहे त. निमााण प्रदष
ू णाचे कोळसा

वाहतक
ू , कोळसा डेपो, घरगत
ु ी कोळसा ज्वलि, पररवहि इत्यादींसारखे वायू प्रदष
ू णाचे इतर स्रोतही

आहे त. एि.ए.एम.पी. अंतगात ३ आणण एस.ए.एम.पी. अंतगात ३ व्यापक वायू सनियंत्रण केंद्रे स्र्ावपत
आहे त. औद्योधगक, व्यावसानयक आणण निवासी क्षेत्रांतील ६ हठकाणच्या वायू गण
ु वत्तेच्या चाचणीसाठी
हवेच्या िमन्
ु यांचे ववश्लेषण करण्यात आले. आकृती ५.१५. मध्ये ववश्लेषणाचे निष्ट्कषा प्रस्तत
ु केले
आहे त.

आकृती ५.१५. चंद्रपूर र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गुणवत्ता.
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आकृती ५.१५. मधूि असे हदसते की प्रदष
ू क वायच
ूं े प्रमाण निजश्चत केलेल्या मयाादेमध्ये आहे परं तु
पी.एम.१० ची पातळी केवळ ताडली - एम.आय.डी.सी. या एका हठकाणी मािक मयाादेपेक्षा कमी आहे .

वाहतक
ु ीत वाढ आणण उद्योगांच्या स्र्ापिेमळ
ु े पी.एम.१० च्या उच्च पातळ्या आढळण्याची शक्यता आहे .
तक्ता ५.१३. मध्ये वावषाक सरासरीच्या तपशील दशावला आहे .
घटक

(मायक्रोग्रॅम
प्रनत घि

तक्ता ५.१३. चंदपरू र्वभागातील वार्षिक सरासरी वायू गण
ु वत्तेची आकडेवारी.

घुग्गुस

मीटर)

चंद्रपूर-

एम.आय.डी.सी.

चंद्रपूर उप-प्रादे शिक

कायािलय - म.प्र.नि.
मंडळ

ताडली
एम.आय.डी.सी.

ब्लारिहा

रािुरा

एस.ओ.२

४

७

४

४

४

४

एि.ओ.एक्स

१७

२६

२०

२०

२८

१७

पी.एम.१०

१८०

७५

७०

५८

१२३

१२७

तक्ता ५.१३. मधूि असे हदसते की एस.ओ.२ ची ४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी ककमाि पातळी

चंद्रपरू येर्ील चंद्रपरू - एम.आय.डी.सी. वगळता इतर सवा हठकाणी आढळली तर ७ मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी चंद्रपरू - एम.आय.डी.सी. येर्े आढळली. एम.आय.डी.सी. क्षेत्रांतील

खाणींच्या व्यवसायांमळ
ु े एस.ओ.२ च्या पातळ्या अधधक असू शकतात. एि.ओ.एक्स.ची १७ मायक्रोग्रॅम

प्रनत घिमीटर एवढी ककमाि पातळी घग्ु गस
ु आणण राजरु ा येर्े तर २८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
सवााधधक पातळी बल्लारशाह येर्े िोंदवली गेली. पी.एम.१० ची ५८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
ककमाि पातळी ताडली - एम.आय.डी.सी. येर्े तर १८० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक
पातळी घग्ु गस
ु येर्े िोंदवण्यात आली.

वरील निरीक्षणांवरूि असा निष्ट्कषा लावता येतो की बहुतांश ववर्ागांमध्ये कणरूप पदार्ाांचे प्रमाण
मािक मयाादेपेक्षा आधी आहे तर वायरू
ु प प्रदष
ू कांच्या पातळ्या मािक मयाादेपेक्षा कमी आहे त.

५.१.२. निष्ट्कषि

निवासी क्षेत्रांचे प्रनतनिधधत्व करणाऱ्या व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या

पातळ्या वावषाक मािक (५० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर) आणण दै निक मािक (८० मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर) हया मािक मयाादांपेक्षा कमी होत्या. ग्रामीण आणण महाराष्ट्रातील इतर क्षेत्रांचे प्रनतनिधधत्व

करणाऱ्या सवा १३ व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या एस.ओ.२ च्या
पातळ्या वावषाक मािकापेक्षा (५० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर) कमी होत्या. महाराष्ट्रातील व्यावसानयक

क्षेत्रांतील वायू गण
ु वत्ता सल्फर डायॉक्साईडच्या दृष्ट्टीिे स्वच्छ असि
ू सवा व्यापक वायू गण
ु वत्ता
सनियंत्रण केंद्रांमध्ये िोंदवण्यात आलेली वावषाक सरासरी दै निक तसेच वावषाक मािक मयाादांपेक्षा कमी
आहे .

औरं गाबाद येर्ील मसडको औद्योधगक क्षेत्रामध्ये मािकाच्या दप्ु पट असलेली िायरोजि ऑक्साइड्सची
८१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी िोंदवण्यात आली. अमरावती, कोल्हापरू आणण

चंद्रपरू हे ववर्ाग इतर ववर्ागांच्या तल
ु िेमध्ये कमी प्रदवू षत आहे त असे आढळले. मब
ुं ई ववर्ागातील
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सायि येर्ील व्यापक वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रामध्ये मािकाच्या दप्ु पट असलेली एि.ओ.एक्स.ची

८१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवााधधक पातळी िोंदवण्यात आली. अमरावती, औरं गाबाद, चंद्रपरू ,
कोल्हापरू येर्ील निवासी क्षेत्रे िायरोजि ऑक्साइड्सच्या दृष्ट्टीिे इतर ववर्ागांच्या तल
ु िेत कमी प्रदवू षत

होते. कल्याण येर्ील सवा सनियंत्रण केंद्रांमध्ये ४३-६७ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर अशी वावषाक
सरासरीपेक्षा अधधक असलेली एि.ओ.एक्स.ची वावषाक पातळी िोंदवण्यात आली. अमरावती, औरं गाबाद,
िागपरू येर्ील ग्रामीण क्षेत्रे िायरोजि ऑक्साइड्सच्या दृष्ट्टीिे इतर ववर्ागांपक्ष
े ा कमी प्रदवू षत आढळले.

केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निजश्चत केलेले ६० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर हया मािकाचे
औद्योधगक क्षेत्रांचे प्रनतनिधधत्व करणाऱ्या सवा सनियंत्रण केंद्रांमध्ये िोंदवलेल्या वावषाक आणण दै निक
पातळ्यांिी उल्लंघि केले. औरं गाबाद येर्ील मसडको औद्योधगक क्षेत्र येर्े आर.एस.पी.एम.ची सवााधधक

वावषाक सरासरी पातळी िोंदवण्यात आली. सवा औद्योधगक क्षेत्रांिी आर.एस.पी.एम.ची मािक मयाादा

आणण केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निजश्चत केलेल्या मािक मयाादेचे उल्लंघि केले. आकृती ५.१२.

मधूि असे निदशािास येते की मसजव्हल लाईन्स - िागपरू (५४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर) वगळता सवा
केंद्रांमध्ये िोंदवलेल्या पातळ्या आर.एस.पी.एम.च्या ६० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर हया वावषाक सरासरी

पातळीपेक्षा अधधक आहे त. घग्ु गस
ु , चंद्रपरू येर्े १८० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर हे सवााधधक प्रमाण

वावषाक मािकापेक्षा नतप्पट आहे . पररसरातील उद्योग हया उच्च पातळ्यांसाठी कारणीर्त
ू असू शकतील.
ग्रामीण व इतर क्षेत्रांतील सवा सनियंत्रण केंद्रांमध्ये ६० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर हया वावषाक सरासरी
मािकाचे उल्लंघि झाले. केवळ िवी मब
ुं ई येर्ील ऐरोली येर्े ३६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर या केंद्रीय
प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निजश्चत केलेल्या पातळीच्या मयाादेपेक्षा कमी असलेली आर.एस.पी.एम.ची

ककमाि पातळी िोंदवली गेली. अमरावती येर्ील राज कमल चौक येर्े सनियंत्रण केंद्रामध्ये १३५
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी मािकाच्या दप्ु पट असलेली आर.एस.पी.एम.ची सवााधधक पातळी

िोंदवली गेली, तर कल्याण येर्ील पवई चौक येर्े १२६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर आणण कोल्हापरू
येर्ील १२० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढ्या पातळ्या िोंदवण्यात आल्या.

५.१.३. महाराष्ट्र राज्यतील र्वर्वि ठठकाणांमिील व्यापक ध्विी गुणवत्ता

िको असलेला आवाज आणण आरोग्य व संर्ाषणासाठी संर्ाव्य धोका जो पयाावरणामध्ये ममसळतो

आणण असा आवाज ऐकण्याची अनिच्छा असलेल्या कािांवर होणारा ववपरीत पररणाम अशा पद्धतीिे

ध्विी प्रदष
ू णाची पररर्ाषा केली जाते. जो ध्विी श्रोत्यांिा आिंद दे ऊि जातो ते संगीत असते, तर ज्या

ध्विीमळ
ु े उपद्रव होतो त्याला आवाज म्हणतात. आवाज हा प्रमख
ु तः वाहिे, औद्योधगक प्रकक्रया आणण
इतर मािवी कामकाजांमळ
ु े निमााण होतो. ठराववक हदवसाच्या व्यापक ध्विी पातळ्यांमध्ये खराब रस्ते,

वाहतक
ठप्प होणे, सण आणण इतर प्रकारच्या उत्सवांमळ
ू
ु े वाढ होऊ शकते. ध्विी प्रदष
ू णामळ
ु े

माणसाच्या कायाक्षमतेमध्ये घट, एकाग्रता कमी होणे, र्कवा, उच्च रक्तदाब, तात्परु ता बहहरे पणा आणण

अंततः कायमस्वरूपी बहहरे पणा येतो. ध्विी प्रदष
ू ण नियंबत्रत करण्यासाठी पयाावरण संरक्षण अधधनियम

१९९६ अंतगात ध्विी प्रदष
ू ण (नियमि व निरं त्रण) नियम, २००० असे ववववध नियम लागू करण्यात
आले आहे त. ध्विी प्रदष
ू णाच्या वाढत्या उपद्रवास आळा घालण्यासाठी ध्विी प्रदष
ू ण (नियमि व
निरं त्रण) नियम, २००० अधधकृत केला गेला आहे .
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ध्विीचे एकक डेमसबल आहे , जे बेलच्या एक दशांश असते आणण डीबी(ए) हया एकेकािे दशावले जाते.

डीबी(ए) एलईक्यू असे एकक सनियंत्रणासाठी आहे जे ध्विीच्या पातळीची समय-र्ाररत सरासरी ‘ए’
च्या मापावर दशावते. हयाचा मािवी श्रवणशक्तीशी संबध
ं
आहे . ध्विीच्या मापिासाठी उपयोगात

आणली जाणारी र्ाररत वारं वारता व हया वारं वारतेला ममळणारा शारीररक प्रनतसाद हयांिा डीबी(ए)

एलईक्यू दशावते. ध्विीच्या वारं वारतेचे एकक हर्टाझ आहे . त्याची व्याख्या ठराववक वेळेमध्ये (१ सेकंद)
होणारी आकंु चिे व प्रसरणे अशी होते. २०-२०००० हर्टाझ मधील ध्विीच्या वारं वारता ऐकण्याची मािवी

कािाची क्षमता आहे . ध्विी प्रदष
ू णाच्या मापिासाठी औद्योधगक, व्यावसानयक, निवासी व शांतता क्षेत्र

हयाप्रमाणे मापि क्षेत्रांचे वगीकरण केले जाते. वायू प्रदष
ू ण नियंत्रण नियम (१९८१) िस
ु ार केंद्रीय प्रदष
ू ण
नियंत्रण मंडळािे वरील वगीकरणािस
ु ार ध्विीच्या पातळ्या निजश्चत केल्या आहे त. त्या तक्ता ५.१४.
मध्ये हदल्या आहे त.

तक्ता ५.१४. केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे र्वर्वि क्षेत्रांप्रमाणे निजश्चत केले्या ध्विी पातळ्या.
क्षेत्र कोड

क्षेत्र/र्वभागांची रेणेणी

(अ)

डीबी(ए) पातळी मयािदा *

ठदवसा

रात्री

औद्योधगक क्षेत्र

७५

७०

(ब)

व्यावसानयक क्षेत्र

६५

५५

(क)

निवासी क्षेत्र

५५

४५

(ड)

शांतता क्षेत्र

५०

४०

ध्विी प्रदष
ू ण आक्षेपाहा मापदं ड असल्यािे वैयजक्तक दृष्ट्टीकोिाचा समावेश होणे आवश्यक आहे .
अलीकडे ध्विी प्रदष
ू णावर मोठ्या प्रमाणावर चचाा होत असतात. र्ारतामधील बहुतांश र्ाग वैयजक्तक
दृष्ट्टीकोिामधि
ू ध्विी मािकांतगात पात्र ठरत िाहीत. म.प्र.नि. मंडळ नियममतपणे तसेच सणांच्या
दरम्याि पररणामांमध्ये अधधक तफावत आणण पयाावरण व माणसाच्या आरोग्यावरील प्रर्ाव हयांची

अपेक्षा ठे वि
ू ध्विीचे मापि करते. सकाळी ६ ते रात्री १० आणण रात्री १० ते सकाळी ६ हया वेळांमध्ये

६ ते ८ तास ध्विी प्रदष
ू णाचे मापि होते. महाराष्ट्रातील प्रांतांतील ध्विी प्रदष
ू णाचे मापि व ववश्लेषण
यांचा उहापोह पढ
ु ील पररच्छे दांमध्ये केला आहे .

५.१.३.१. मुंबई

या वषी एकूण ४० निरीक्षणे िोंदवली गेली. यामधील १० निरीक्षणे हदवसा तर २० रात्री िोंदवण्यात
आली. आकृती ५.१६. मध्ये १० हठकाणी २ हदवसांतील हदवसा व रात्रीच्या सरासरी ध्विी पातळ्या
दशावते.
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आकृती ५.१६. मुंबई र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

निरीक्षणाच्या पहहल्या हदवशी मशवाजी पाका, दादर येर्े ८३.८ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक पातळी

िोंदवण्यात आली, तर ध्विी मापिाच्या दस
ु ऱ्या हदवशी चारकोप, कांहदवली येर्े ध्विीची सवााधधक
पातळी आढळली.

५.१.३.२. ठाणे

या शहरामध्ये उद्योग, वाहतक
ू , माकेट, धचत्रपटगह
ृ यांसारख्या व्यावसानयक जागा, बस स्र्ािके, रे ल्वे
स्र्ािक आणण सण हे ध्विी प्रदष
ू णाचे प्रमख
ु स्रोत आहे त. या वषी हदवसा १० आणण रात्रीच्या वेळी १०

अशी एकूण २० निरीक्षणे िोंदवण्यात आली. आकृती ५.१७. मध्ये २ हदवसातील ५ हठकाणी िोंदवलेल्या
सरासरी ध्विी पातळ्या दशावते.

आकृती ५.१७. ठाणे र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

आकृती ५.१७. मधूि असे आढळते की निरीक्षणाच्या पहहल्या हदवशी ७५.२ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक
पातळी टे म्र्ी िाका येर्े हदवसा आढळली तर रात्रीच्या वेळी ७२.६ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक पातळी
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मेि रोड गावदे वी मंहदर येर्े रात्री आढळली. गावदे वी मंहदर येर्ेच निरीक्षणाच्या दस
ु ऱ्या हदवशी ७२.६

डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक पातळी हदवसा आणण ६०.९ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक पातळी रात्री िोंदवली
गेली.

५.१.३.३. क्याण

हदवसा ६ आणण रात्री ६ अशी एकूण १२ निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.१८ मध्ये ३
हठकाणी २ हदवसांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या हदवसा आणण रात्रीच्या सरासरी ध्विी पातळ्यांचे धचत्रण
केले आहे.

आकृती ५.१८. क्याण र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

काटे मानिवली येर्े मापिाच्या दोन्ही हदवशी सवााधधक ध्विी पातळ्या आढळल्या. पहहल्या हदवशी ८२.२.
डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक पातळी हदवसा िोंदवण्यात आली आणण ७७.५ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक
पातळी दस
ु ऱ्या हदवशी रात्री िोंदवण्यात आली.

५.१.३.४. पुणे

हदवसा १० आणण रात्री १० अशी एकूण २० निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.१९. दोि
हदवसांतील ५ हठकाणी हदवसा आणण रात्री िोंदवलेल्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशावते.

आकृती ५.१९. मधूि असे आढळते की निरीक्षणाच्या पहहल्या हदवशी हदवसा ७३.८ डी.बी.(ए) आणण

दस
ु ऱ्या हदवशी हदवसा ६७.३ डी.बी.(ए) एवढ्या सवााधधक पातळ्या न्यजू क्लयस मॉल येर्े आढळल्या.
रात्रीच्या वेळी पहहल्या आणण दस
ु ऱ्या हदवशी न्यजू क्लयस मॉल येर्े सवााधीक ५४.१ डी.बी.(ए) आणण
५३.३ डी.बी.(ए) एवढ्या पातळ्या आढळल्या.
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आकृती ५.१९. पण
ु े र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

५.१.३.५. िाशिक

हदवसा १० आणण रात्री १० अशी एकूण २० निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.२०. हदवसा
आणण रात्री िोंदवलेल्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशावते.

आकृती ५.२०. िाशिक र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

िामशक येर्े सवााधधक ध्विी पातळी सी.बी.एस. येर्े पहहल्या हदवशी हदवसा आणण रात्री ८१.९ डी.बी.(ए)
आणण ८१.७ डी.बी.(ए) एवढ्या सवााधधक पातळ्या आढळल्या.
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५.१.३.६. औरं गाबाद

हदवसा ६ आणण रात्री ६ अशी एकूण १२ निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.१८ मध्ये ३
हठकाणी २ हदवसांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या हदवसा आणण रात्रीच्या सरासरी ध्विी पातळ्यांचे धचत्रण
केले आहे.

आकृती ५.२१. औरं गाबाद र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

निराला बाजार येर्े हदवसा ७६.४ डी.बी.(ए) व रात्री ६५.५ डी.बी.(ए) एवढ्या सवााधधक पातळ्या ध्विी
मापिाच्या पहहल्या हदवशी िोंदवण्यात आल्या.

५.१.३.७. िागपूर

हदवसा १० आणण रात्री १० अशी एकूण २० निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.२०. मध्ये ५
हठकाणी २ हदवसांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या हदवसा आणण रात्रीच्या सरासरी ध्विी पातळ्यांचे धचत्रण
केले आहे.

आकृती ५.२२. िागपूर र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.
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िागपरू येर्े २ हदवशी मापि केलेल्या ५ हठकाणांपक
ै ी सदर येर्े पहहल्या हदवशी हदवसा ७७ डी.बी.(ए)
आणण रात्री ८२.६ डी.बी.(ए) एवढ्या सवााधधक ध्विी पातळ्या आढळल्या.

५.१.३.८. अमरावती

हदवसा ६ आणण रात्री ६ अशी एकूण १२ निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.२३ मध्ये ३
हठकाणी २ हदवसांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या हदवसा आणण रात्रीच्या सरासरी ध्विी पातळ्यांचे धचत्रण
केले आहे.

आकृती ५.२३. अमरावती र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

मापिाच्या पहहल्या हदवशी राज कमल चौक येर्े हदवसा ७५.४ डी.बी.(ए) तर रात्री ६०.८ डी.बी.(ए)
एवढ्या सवााधधक ध्विी पातळ्या आढळल्या.

५.१.३.९. को्हापरू

हदवसा १० आणण रात्री १० अशी एकूण २० निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.२४. दोि
हदवसांतील ५ हठकाणी हदवसा आणण रात्री िोंदवलेल्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशावते.

पापाची नतकटी येर्े ८५.५ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक ध्विी पातळी हदवसा तर ८५ डी.बी.(ए) एवढी
सवााधधक पातळी रात्री बबंद ू चौक येर्े िोंदवण्यात आली.
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आकृती ५.२४. को्हापरू र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

५.१.३.१०. चंद्रपरू

हदवसा ६ आणण रात्री ६ अशी एकूण १२ निरीक्षणे या वषी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.२५ मध्ये ३
हठकाणी २ हदवसांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या हदवसा आणण रात्रीच्या सरासरी ध्विी पातळ्यांचे धचत्रण
केले आहे.

ध्विी मापिाच्या पहहल्या हदवशी जेतपरु ा गेट येर्े हदवसा ८५ डी.बी.(ए) तर वरोरा िाका येर्े रात्री
७७.९ डी.बी.(ए) एवढ्या सवााधधक पातळ्या िोंदवण्यात आल्या.

आकृती ५.२५. चंद्रपूर र्वभागातील वार्षिक सरासरी ध्विी पातळ्या.

५.१.४. निष्ट्कषि

पयाावरणाला हािी होणे हयाबरोबरच ध्विी प्रदष
ू णामळ
ु े मिष्ट्ु यामध्ये संताप, उच्च रक्तदाब, तणाव,

कणाबधधरता आणण निद्रािाश यांसारखे आजार होऊि मािवी आरोग्यावरही ववपरीत पररणाम होतो.

म.प्र.नि. मंडळाच्या ध्विी मापि योजिेअत
ं गात ववश्लेवषत केलेल्या ध्विी पातळ्या हया २१ एवप्रल २००९

च्या ध्विी प्रदष
ू ण (नियमि व नियंत्रण) नियम, २००० सध
ु ारणेमध्ये िमद
ू केलेल्या ध्विी पातळी
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मयाादेपेक्षा अधधक आहे त. रक, बस, रॅ क्टर, एस.य.ू व्ही., चारचाकी आणण दच
ु ाकी वाहिे हा ध्विी
पातळीतील वाढीचे प्रमख
ु कारण आहे त. दीघाकालीि ध्विी प्रदष
ू ण मािवी आरोग्याचे गंर्ीर िक
ु साि करू
शकते. हे िक
ु साि त्वररत बळावणारे िसि
ू र्ववष्ट्यामध्ये संर्वणारे आहे . हयामध्ये मािमसक स्वास््यात

बबघाड, आवाज अस्पष्ट्ट ऐकू येणे, डोळ्यांच्या बाहुल्या ववस्फारणे आणण हृदयकक्रयेमध्ये बाधा हया पररणामांचा
समावेश आहे. ध्विी प्रदष
ू ण नियंबत्रत करण्यासाठी शहरांमध्ये वक्ष
ृ ारोपण करणे, आणण णखळणखळ्या बसेस
ऐवजी सावाजनिक वाहतक
ु ीचे आरामदायी पयााय उपलब्ध करूि दे णे हया प्रकारचे प्रयत्ि राज्य सरकारिे

करणे गरजेचे आहे . हया उपायांमळ
ु े ध्विी प्रदष
ू ण आटोक्यात आणता येईल. मािवी स्रोतांपासि
ू होणाऱ्या
अनतररक्त ध्विी प्रदष
ू णाच्या गैरहजेरीत जग अधधक शांत आणण सद
ुं र होईल.

५.२. महाराष्ट्र राज्यातील िल गुणवत्ता

पाणी हे मािवी स्वास््यासाठी आवश्यक असल्यािे ते दवू षत झाल्यास आरोग्याच्या गंर्ीर तक्रारी

निमााण होऊ शकतात. समद्र
ु , तलाव, िद्या आणण र्ज
ू ल हे पाण्याचे प्रमख
ु स्रोत आहे त. गोदावरी,
कृष्ट्णा, र्ीमा, तापी आणण वधाा-वैिगंगा हया महाराष्ट्र राज्यातील सवाात महत्त्वाच्या िद्या आहे त. हया
जलाशयांमध्ये प्रर्ावी प्रकक्रयेमशवाय अर्वा हानिकारक पदार्ा ि काढता प्रत्यक्ष अर्वा अप्रत्यक्षररत्या
प्रदष
ू क सोडल्यास मािवी आरोग्य आणण पयाावरणास गंर्ीर धोका निमााण होऊ शकतो.

जजवाण,ू रसायिे, तापमाि वाढ, रं गात बदल, विस्पती, मिष्ट्ु यनिममात रसायिे, डडटजान्टस, खाद्य
प्रोसेमसंग मधील टाकाऊ पदार्ा, कीटकिाशके, विस्पनतिाशके, अजस्र्र सेंहद्रय संयग
ु े, क्लोररिेटेड
सॉल्व्हन्टस, अॅमसडयक्
ु त पावसाचा निचरा, खते, मोटार वाहिांमधील जड धात,ू जममिीची धूप आणण

जलाशयांमध्ये गाळ खाली बसणे, इत्यादी जल प्रदष
ू णाचे मल
ू र्त
ू स्रोत आहे त. गणेशोत्सवामधील मत
ू ी
ववसजाि हा दे खील िदी प्रदष
ू णाचा एक स्रोत आहे .

५.२.१. महाराष्ट्र राज्यातील िल गुणवत्ता सनियंत्रण िाळे

लोकसंख्येचा दृष्ट्टीिे दस
ु रे (११.२४ कोटी) तर क्षेत्रफळाच्या दृष्ट्टीिे नतसरे (३०.७ दशलक्ष हे क्टर)
असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण र्ौगोमलक क्षेत्रफळाचे ५ खोऱ्यांमध्ये ववर्ाजि केले आहे . हयामध्ये
गोदावरी, तापी, िमादा, कृष्ट्णा आणण पजश्चमेकडे वाहणाऱ्या कोकण क्षेत्रातील िद्यांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्रामध्ये ५५% ववश्वासाहा उत्पन्ि हे कृष्ट्णा, गोदावरी, तापी आणण िमादा हया चार खोऱ्यांमधूि,

तर ४५% उत्पन्ि पजश्चमेकडे वाहणाऱ्या िद्यांच्या खोऱ्यांमधूि ममळते. पेयजल आणण स्वच्छता
मंत्रालयािस
ु ार राज्यात ३१ जािेवारी २०१४ पयांत वपण्याच्या पाण्याची गण
ु वत्ता चाचणी करण्यासाठी
५५७ स्र्ायी प्रयोगशाळा आहे त. हा आकडा दे शातील एकूण स्र्ायी प्रयोगशाळांच्या संख्येच्या एक
चतर्
ु ाांश एवढा आहे .

पयाावरण (संरक्षण) अधधनियम, १९८६ (१९८६ चा अधधनियम २९) च्या कलम ३ च्या उपकलम (१)

आणण (३) अन्वये गहठत केलेल्या पाणी गण
ु वत्ता निधाारण प्राधधकरणािे केलेल्या तरतद
ु ीिस
ु ार ववववध
व्यावसानयक प्रनतनिधी संस्र्ांद्वारे महाराष्ट्रातील पाण्याचा दजाा निजश्चत केला जातो. हयामध्ये

जलववज्ञाि प्रकल्प (एस.डब्ल्य.ू ), र्ज
ू ल सवेक्षण आणण ववकास संस्र्ा (जी.एस.डी.ए.), केंद्रीय प्रदष
ू ण
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नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्य.ू सी.) आणण केंद्रीय
र्ज
ू ल आयोग (सी.जी.डब्ल्य.ू बी.) हयांचा समावेश होतो.

म.प्र.नि. मंडळ (राज्य िोडल व्यावसानयक प्रनतनिधी संस्र्ा) NWMP अंतगात GEMS आणण
MINARS हया प्रकल्पांच्या माध्यमाति
ू राज्यातील पाण्याच्या चाचण्यांचे निरीक्षण करते. तक्ता ५.१५.
मध्ये दाखवल्याप्रमाणे २५० केंद्रांद्वारे सनियंत्रण करण्यात येते (िद्यांवर १५६, समद्र
ु /खाडयांवर ३४,

िाल्यांवर १० आणण र्ज
ू लाची ५०). हा आकडा सवा राज्यांमधील सवााधधक आहे . क्षेत्र निरीक्षणे, सामान्य

मापदं ड,े महत्त्वाची मापदं डे आणण रे स धातू हया घटकांचा समावेश असलेल्या ४४ मापदं डांचे मापि
करण्याची तरतद
ू म.प्र.नि. मंडळाकडे आहे . र्त
ू ल जल परीक्षण केंद्रांमध्ये जल िमन्
ु यांचे मापि दर
महहन्याला तर र्ज
ू ल परीक्षण केंद्रांमध्ये जल िमन्
ु यांचे मापि दर सहा महहन्याला करण्यात येत.े
तक्ता ५.१५. महाराष्ट्र राज्यातील िलािय आणण खोऱयांचा ताळा.
िलािय

खोरे
तापी

गोदावरी

कृष्ट्णा

पजश्चमेला वाहणाऱया िद्या

िद्या

२०

४८

समुद्र/खाडी

०

िाला

५३

३५

०

०

३४

३४

०

१

१

८

१०

बोर वेल

१

८

१०

५

२४

ववहीर

१

१२

५

६

२४

हात पंप

०

१

०

०

१

र्टयब
ू वेल

१

०

०

०

१

२३

७०

६९

८८

२५०

एकूण

एकूण
१५६

र्त
ू ल जल आणण र्ज
ू लाच्या गण
ु वत्तेचे मल्
ू यमापि करण्यासाठी जल गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांिी

िोंदवलेली राज्यर्रातील सवासमावेशक माहहती खोऱ्यांिस
ु ार संकमलत करण्यात आली. जल गण
ु वत्तेचा

खोऱ्यांिस
ु ार कल अभ्यासण्यासाठी जल गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांची प्रवाहाववरुद्ध आणण प्रवाहाबरोबर
अशी व्यवस्र्ा करण्यात आली. हया अहवालामध्ये समावेश असलेल्या िद्या, त्यांची खोरी आणण उप-

खोरी यांचे वगीकरण तक्ता ५.१६. मध्ये हदलेले आहे . पी.एच., बी.ओ.डी. (मममलग्रॅम प्रनतमलटर), डी.ओ.

(मममलग्रॅम प्रनतमलटर ते %) आणण एफ.सी. (एम.पी.एि. प्रनत १०० एम.एल.) या मल
ू र्त
ू मापदं डांची
गणिा करूि जल गण
ु वत्ता निदे शांक निजश्चत केला जातो. राष्ट्रीय स्वच्छता संस्र्ेिे (एि.एस.एफ.)

हदलेले समीकरण आणण केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे सध
ु ाररत केलेली सापेक्ष वजिे यांचा अवलंब
करूि र्त
ू ल जल आणण र्ज
ू लाचा जल गण
ु वत्ता निदे शांक स्वतंत्रपणे निजश्चत केला गेला आहे .

स्र्ानिक स्वरूपात माहहती प्रस्तत
ु करण्यासाठी जी.आय.एस. (र्ौगोमलक माहहती प्रणाली) वापरूि
िकाशे तयार करण्यात आले.

म.प्र.नि. मंडळाच्या २२९ र्त
ू ल जल गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांमधील पी.एच., डी.ओ., बी.ओ.डी. आणण

एफ.सी. हया मापदं डांची स्पष्ट्ट माहहती पढ
ु ील प्रकरणांमध्ये प्रस्तत
ु केली आहे . कृष्ट्णा, गोदावरी, तापी

आणण पजश्चमेला वाहणाऱ्या िद्या या खोऱ्यांिस
ु ार जल गण
ु वत्ता निदे शांक हया प्रकरणामध्ये प्रस्तत
ु
केला आहे .
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या अहवालामध्ये खोरी व उप-खोऱ्यांतगात िद्यांचे वगीकरण तक्ता ५.१६. मध्ये हदले आहे .
तक्ता ५.१६. खोरी व उप-खोऱयांमिील िद्यांवरील िल गुणवत्ता सनियंत्रण केंद्रे .
खोरे

उप-खोरे

िल गुणवत्ता

िद्यांची िावे

सनियंत्रण केंद्रांची
संख्या

तापी अपर
तापी

तापी ममडल

गोदावरी १

गोदावरी अपर

कृष्ट्णा

८

तापी, धगरणा, रं गावली, अमरावती, बोरी, बुराई,

१५

गोमाई, हहवरा, काि, मोर, पािझरा, हटटुर, वाघूर
गोदावरी, धचखली िाला, दारणा

२३

गोदावरी, बबंदस
ु ार

११

गोदावरी, मांजरा

२

वधाा

वधाा, वैिगंगा

१७

वैिगंगा

कोलार, कान्हि, वैिगंगा

१६

प्राणणता आणण इतर

वैिगंगा

१

र्ीमा अपर

र्ीमा, िीरा, चंद्रर्ागा, मठ
ु ा, घोड, इंद्रायणी, पविा,

गोदावरी ममडल
मांजरा

गोदावरी २

तापी, पूणाा, पेढी

कृष्ट्णा अपर

पजश्चमेकडे वाहणाऱ्या िद्या

४३

मसिा, वेल, िाला, मुळा, मुठा

कृष्ट्णा, पंचगंगा, कोयिा, उरमोडी, वेण्णा

२६

कल,ू उल्हास, पाताळगंगा, र्ातसा, वमशष्ट्ठी, ममठी,
कंु डमलका, साववत्री, अंबा, मच
ु कंु दी, सय
ू ,ा तािसा,

वैतरणा, रबोडी िाला, कलर केम िाला, सँडोज िाला,

५४

बी.पी.टी. िवापुर, तारापूर एम.आय.डी.सी. िाला,
वपंपळ-पािेरी िाला
खारे पाणी

३४

एकूण

२५०

५.२.२. िल गण
ु वत्ता निदे िांक

ठराववक जल िमन्
ु याच्या (स्र्ळ आणण काळासाठी निजश्चत) अिेक जल मापदं डांसाठी एकूण जल
गण
ु वत्ता हा निदे शांक एका आकड्यामध्ये (गण
ु ांसारखे) व्यक्त करतो. सहज आकलि व्हावे यासाठी
जल गण
ु वत्तेशी संबधं धत मापदं डांच्या जहटल माहहतीचे रूपांतर सवासमावेशक माहहतीमध्ये करणे हा

निदे शांक ववकमसत करण्याचा मख्
ु य उद्देश आहे . महत्त्वाच्या मापदं डांवर आधारलेला जल निदे शांक जल
गण
ु वत्तेसाठी सोप्या दशाकाची तरतद
ू करूि पररसरातील संर्ाव्य समस्यांची सवासाधारण कल्पिा दे तो.
१९७०

या

वषी

राष्ट्रीय

स्वच्छता

संस्र्ा,

य.ु एस.ए.

येर्े

जल

गण
ु वत्ता

निदे शांक

(एि.एस.एफ.डब्ल्य.ू क्य.ू आय.) ववकमसत करण्यात आला. ववववध जलाशयांच्या जल गण
ु वत्तेची तल
ु िा
करण्यासाठी ही प्रमाणणत पद्धत आहे . यि
ु ायटे ड स्टे र्टस मध्ये एि.एस.एफ.डब्ल्य.ू क्य.ू आय. हा सवााधधक

वापरल्या जाणाऱ्या जल गण
ै ी एक आहे . निदे शांक निजश्चत करण्यासाठी वापरण्यात
ु वत्ता निदे शांकांपक

येणाऱ्या ९ मापदं डांमध्ये डी.ओ., एफ.सी., पी.एच., बी.ओ.डी. (५ हदवस), तापमाि बदल (प्रवाहाववरुद्ध १
मैल), एकूण फॉस्फेट, िायरे ट, गढुळता आणण टोटल सॉमलड्स यांचा समावेश होतो.
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५.२.२.१. भूतल िलासाठी िल गुणवत्ता निदे िांक

एि.डब्ल्य.ू एम.पी. अंतगात र्ारतामध्ये परीक्षण केलेले मापदं ड आणण संपण
ू ा दे शर्रात जल गण
ु वत्ता

निदे शांकांची तल
ु िा करतािा समािता हटकवि
ू ठे वण्यासाठी, एि.एस.एफ. जल गण
ु वत्ता निदे शांक
सध
ु ाररत करण्यात आला आहे आणण केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे तल
ु िात्मक वजि निजश्चत केले
आहे . केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निजश्चत केलेली तल
ु िात्मक वजिे कोष्ट्टक ५.१७. मध्ये दशावली

आहे त आणण उप-निदे शांक निजश्चत करण्यासाठी वापरण्यात आलेली समीकरणे कोष्ट्टक ५.१८. मध्ये

हदलेली आहे त. जल गण
ु वत्ता निदे शांक निजश्चत केल्यािंतर सहज आकलि व्हावे यासाठी जल
गण
ु वत्तेचे वणाि केले जाते. जल गण
ु वत्तेचे वगीकरण करण्यासाठी हया अहवालामध्ये वापरलेले वणाि
तक्ता ५.१९ मध्ये दशाववले आहे.

तक्ता ५.१७ डी.ओ., एफ.सी., पी.एच. व बी.ओ.डी.वर आिाररत िल गुणवत्ता निदे िांकाच्या गणिेसाठी सुिाररत
वििे.

घटक

एि.एस.एफ.डब्ल्यू.क्यू.आय. - वििे

केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ - सुिाररत वििे

एफ.सी.

०.१५

०.२८

पी एच

०.१२

०.२२

बीओडी

०.१

०.१९

एकूण

०.५४

१

डी.ओ.

०.१७

०.३१

तक्ता ५.१८. डी.ओ., एफ.सी., पी.एच. व बी.ओ.डी. साठी एि.एस.एफ. िल गण
ु वत्ता निदे िांकाच्या गणिेसाठी वापरलेली
समीकरणे.

िल गुणवत्ता मापदं डे (एकके)

लागू रेणेणी
० - ४०

०. १८ + ०.६६ X % व्यापकता डी.ओ.

डी.ओ. (% व्यापकता)

४०-१००

(-१३.५५) + १.१७ X % व्यापकता डी.ओ.

१०० - १४०

१६३.३४ - ०.६२ X % व्यापकता डी.ओ.

१ - १०३

९७.२ - २६.६ X लॉग एफ.सी.

१०३ - १०५

४२.३३ - ७.७५ X लॉग एफ.सी.

> १०५

२

०२ - ०५

१६.१ + ७.३५ X (पी.एच.)

०५ - ७.३

(-१४२.६७) + ३३.५ X (पी.एच.)

७.३ - १०

३१६.९६ - २९.८५ X (पी.एच.)

१० – १२

९६.१७ - ८.० X (पी.एच.)

< २, > १२

०

० – १०

९६.६७ - ७ X (बी.ओ.डी.)

१० – ३०

३८.९ - १.२३ X (बी.ओ.डी.)

> ३०

२

एफ.सी. (गणिा/१०० मी.ली.)

पी.एच.

बी.ओ.डी. (मममलग्रॅम/ली.)

समीकरण
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तक्ता ५.१९. िल गुणवत्ता वगीकरण आणण सवोत्तम नियुक्त वापर.
िल गुणवत्ता

निदे िांक मू्य

केंद्रीय प्रदष
ू ण

िल गुणवत्ता

६३ – १००

नियंत्रण

मंडळािस
ु ार वगि

उत्कृष्ट्ट

अहवालात
म.प्र.नि.
मंडळािुसार वगि

ए

ए-I

५० – ६३

चांगले पाणी

बी

ववहहत ि केलेले

३८ - ५०

खराब पाणी

सी

ए-II

३८ आणण कमी

अती खराब पाणी

डी, इ

ए-III, ए-IV

५.२.२.२

अशभप्राय

वापरात
आणलेले
रं ग वगि

प्रदवू षत िाही
प्रदवू षत िाही
प्रदवू षत

अनतप्रदवू षत

भि
ू ल गण
ु वत्ता निदे िांक

पी.एच., टोटल हाडािेस, कॅजल्शयम, मॅग्िेमशयम, क्लोराईड, एकूण ववसजजात घिपदार्ा, फ्लोराईड,

मँगॅिीज, िायरे र्टस, सल्फेर्टस, इ. साठी र्ज
ू लाचे मापि म.प्र.नि. मंडळ सहा महहन्यांमधूि एकदा
करते. पेयजलाच्या एकूण गण
ु वत्तेमध्ये मापदं डांची अचूकता आणण सापेक्ष महत्त्व यांवर आधारीत
प्रत्येक मापदं डाला ववमशष्ट्ट वजि नियक्
ु त केले गेले आहे . २०१५-१६ हया वषी म.प्र.नि. मंडळाद्वारे

मापि केलेल्या पाण्याच्या िमन्
ु यांचे परीक्षण आणण िोंद केलेल्या मापदं डांची सापेक्ष वजिे कोष्ट्टक
५.२०. मध्ये हदली आहे त. पाण्यामध्ये असले तर त्यांची सापेक्ष हािीकारकता ही वजिे दशावतात.
नियक्
ु त केलेल्या वजिाची कमाल संख्या ५ आणण ककमाि संख्या १ अशी आहे.
तक्ता ५.२०. प्रत्येक मापदं डाचे सापेक्ष विि.
र्पण्याच्या पाण्याची भारतीय
रासायनिक
मापदं डे

विि (डब्ल्यू.आय.)

मािकांिुसार गुणवत्ता
स्वीकायि

सापेक्ष

लोह, मँगॅिीि,

अिुज्ञेय मयािदा

विि

६.५ - ८.५

सवलत िाही

४

०.०९७५६

३००

६००

२

०.०४८७८

कॅज्ियम

७५

२००

२

०.०४८७८

२

०.०६६६७

मॅग्िेशियम

३०

सवलत िाही

२

०.०४८७८

२

०.०६६६७

बायकाबोिेट

२४४

७३२

३

०.०७३१७

-

-

क्लोराईड

२५०

१०००

३

०.०७३१७

३

०.१००००

मयािदा
पीएच
एकूण हाडििेस
(टी.एच.)

एकूण र्वसजिित

विि

बायकाबोिेट

लोह, मँगॅिीि,

वगळूि वििे
४
२

०.०९७५६

बायकाबोिेट वगळूि
सापेक्ष वििे
०.१३३३३
०.०६६६७

०.१३३३३

५००

२०००

४

फ्लोराईड

१

१.५

४

०.०९७५६

४

०.१३३३३

मँगॅिीि

०.१

०.३

४

०.०९७५६

-

-

िायरे ट्स

४५

सवलत िाही

५

०.१२१९५

५

०.१६६६७

स्फेट्स

२००

४००

४

०.०९७५६

४

०.१३३३३

घिपदाथि

४

(टी.डी.एस.)
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एकूण

४१

१

३०

१

५.२.३. आकडेवारीसह भत
ू ल िल गण
ु वत्तेचे र्वश्लेषण

तक्ता ५.२१. मध्ये दशावल्याप्रमाणे निदे शांकाच्या पण
ू ा मल्
ू यावर आधाररत जल गण
ु वत्ता वगीकृत केली
आहे.

तक्ता ५.२१. िल गण
ु वत्ता निदे िांकावर आिाररत भि
ू ल वगीकरण.
िल गुणवत्ता निदे िांक संख्या

िल गुणवत्ता

< ५०

उत्कृष्ट्ट

५० - १००

चांगले पाणी

१०० - २००

खराब पाणी

२०० - ३००

अती खराब पाणी

> ३००

वपण्यास अयोग्य पाणी

अहवालात वापरलेले रं ग वगि

र्त
ू ल जल हे तळी, तलाव, कालवे हया जलाशयांमधूि उपलब्ध होते. परं तु िद्या र्त
ू ल जलाच्या सवाात
महत्त्वाचा स्रोत आहे त. र्त
ू ल जल संसाधि क्षमता ही दे शामध्ये १८६९ अब्ज घिमीटर इतकी आहे.

स्र्ाि आणण वेळेिस
ु ार येणाऱ्या ववववध र्ौगोमलक मयाादांमळ
ु े आणण असमाि ववतरणामळ
ु े केवळ ६९०

अब्ज घिमीटर र्त
ू ल जल आणण ४३१ अब्ज घिमीटर र्ज
ू ल उपलब्ध होते. असा अंदाज लावला जातो
की २००१ ते २०११ दरम्याि झालेल्या लोकसंख्या वाढीमळ
ु े जल संसाधिांची दरडोई उपलब्धता १८१६

घिमीटर ऐवजी आता १५४४ घिमीटर इतकी आहे. शहरीकरण आणण औद्योधगकरण हयांमळ
ु े जल
संसाधिांवरचा

ताण

वेगािे

वाढत

आहे . जल

संसाधिांमध्ये

औद्योधगक

व

घरगत
ु ी

सांडपाणी

जलाशयांमध्ये ममसळल्यामळ
ु े प्रदष
ू ण वाढते. पाण्याच्या गण
ु वत्तेबद्दल सतत जागरूकता बाळगण्यासाठी
म.प्र.नि. मंडळािे राज्यात जल गण
ु वत्ता परीक्षण केंद्रांची स्र्ापिा केली आहे. तक्ता ५.२२. मध्ये केंद्रांची
२०१५-१६ मधील एकूण संख्या हदली आहे. जल गण
ु वत्तेचे मापि दर महहन्याला सवा केंद्रांमध्ये केले जाते.
खालील संबधं धत पररच्छे दांमध्ये खोऱ्यांप्रमाणे केंद्रांची स्र्ानिक उपजस्र्ती हदली आहे .

तक्ता ५.२२. म.प्र.नि. मंडळाअंतगित र्वर्वि िलाियांसाठी परीक्षण केंद्रांची सूची.
िलािय

िल गुणवत्ता परीक्षण केंद्र

२०१५-१६

िद्या

१५६

समुद्र आणण खाड्या

३४

िाला

१०

बोअरवेल

२४

ववहीर खणल्या

२४

हात पंप

१

िामलका

१

एकूण

२५०
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५.२.३.१ तापी खोरे

महाराष्ट्र राज्यात तापी अपर आणण तापी ममडल अशा दोि उप-खोऱ्यांमध्ये तापी खोऱ्याचे ववर्ाजि करता येत.े

महाराष्ट्रातील तापी खोऱ्यामध्ये एकूण २२ र्त
ू ल जल गण
ु वत्ता परीक्षण केंद्रे आहेत (५ तापी अपर तर १७

ममडल मध्ये). आकृती ५.२६. मध्ये २०१५-१६ हया वषी तापी खोऱ्यामधील ६ जजल्हयांच्या जल गण
ु वत्ता
निदे शांकाचा मामसक कल दशावला आहे.

आकृती ५.२६. तापी खोऱयातील जि्ह्यांच्या िल गुणवत्ता निदे िांकाचे वार्षिक सरासरी कल.
तक्ता ५.२३. आलेखांमध्ये वापरण्यात आले्या रं गांचे अथि.
केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण

िल गुणवत्ता निदे िांक

वगि

६३-१००

अ

५०-६३

उत्कृष्ट्ट

चांगले पाणी

ब

३८-५०

खराब पाणी

क

३८ व त्यापेक्षा कमी

अती खराब पाणी

ड, ई

ठटप्पणी

मंडळाद्वारे ठदलेले वगि

प्रदवू षत िाही
प्रदवू षत िाही
प्रदवू षत

अनतप्रदवू षत

टीप: हया आलेखामध्ये ठराववक जजल्हयातील सवा सनियंत्रण केंद्रांचा सरासरी जल गुणवत्ता निदे शांक समाववष्ट्ट

असल्यामुळे काही पूवग्र
ा हांची संर्ाविा आहे . हा आलेख केवळ आढाव्यासाठी असूि जजल्हयातील सवााधधक प्रदवू षत
र्ाग निजश्चत करण्यासाठी सनियंत्रण केंद्रांिुसार असलेल्या माहहतीचे ववश्लेषण केले जाऊ शकते.

महाराष्ट्र राज्यातील ६ जजल्हयांमधील तापी खोऱ्याच्या इंराबेमसि कामधगरीचे धचत्रण आकृती ५.२६ मध्ये केले
आहे. अकोला, अमरावती, धुळे, जळगाव, िंदरु बार आणण िामशक हया ६ जजल्हयांपक
ै ी अमरावती व अकोला
येर्े वावषाक सरासरी जल गण
ु वत्ता निदे शांक २००७-०८ या वषाापासि
ू २०१४-१५ पयांत सातत्यािे खराब

ते मध्यम श्रेणीमध्ये आहे (जल गण
ु वत्ता निदे शांकाची ३८-६३ ही श्रेणी). २०१५-१६ या वषी दोन्ही
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जजल्यांमध्ये एकूण जल गण
ु वत्तेमध्ये सध
ु ार िोंदवण्यात आला आहे . धुळे, जळगाव, िंदरु बार आणण
िामशक येर्े जल गण
ु वत्ता निदे शांक ५०-६३ दरम्याि असि
ू जल गण
ु वत्ता “मध्यम ते चांगली” हया
श्रेणीमध्ये आहे . परं तु चारही केंद्रांमध्ये घट िोंदवली गेली असली तर हया केंद्रांमध्ये जल गण
ु वत्तेमध्ये
सध
ु ार झाला िाही असे सधू चत होते.

तापी खोऱ्यातील तापी अपर उप-खोऱ्यामध्ये ८ तर तापी ममडल मध्ये १५ जल गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे

आहे त. आकृती ५.२६. मधि
ू असे हदसते की तापी ममडल उप-खोऱ्यातील ५०% पेक्षा अधधक निरीक्षणे

शष्ट्ु क आणण निरीक्षणे िाहीत या श्रेणींमध्ये आहे त तर तापी अपर उप-खोऱ्यातील २०% निरीक्षणे
“शष्ट्ु क”, “िोंदवण्यात आली िाहीत” आणण “निरीक्षणे िाहीत” हया श्रेणींमध्ये िोंदवण्यात आली. यासाठी

अपऱ्ु या पजान्यवष्ट्ृ टीमळ
ु े िद्या शष्ट्ु क होणे हे कारण असू शकते. तापी अपर उप-खोऱ्यामध्ये "मध्यम ते
चांगले" आणण "खराब" या श्रेणींमधील निरीक्षणे तापी ममडल पेक्षा दप्ु पट िोंदवण्यात आली. तर्ावप,
तापी अपर उप-खोऱ्यामध्ये जल गण
ु वत्ता तापी ममडल उप-खोऱ्यापेक्षा चांगली आहे असे सधू चत होते.

५.२.३.२ गोदावरी खोरे १

गोदावरी खोऱ्यामध्ये ६ राज्य समाववष्ट्ट आहे त (दे शातील नतसऱ्या क्रमांकाचे सवाात मोठे खोरे ) आणण
दे शाच्या एकूण र्ौगोमलक क्षेत्रफळाच्या १०% क्षेत्रामध्ये आढळते. सम
ु ारे ५० टक्के पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्र

राज्यात आहे. महाराष्ट्रामध्ये गोदावरी खोऱ्याचे गोदावरी अपर, गोदावरी ममडल, मांजरा, वधाा, वैिगंगा, इंद्रावती

आणण प्राणहहता हया उप-खोऱ्यांमध्ये ववर्ाजि केले आहे. हयासाठी गोदावरी खोऱ्याचे गोदावरी १ आणण

गोदावरी २ असे ववर्ाजि केले आहे. गोदावरी १ मध्ये अपर, ममडल, मांजरा तर गोदावरी २ मध्ये वधाा, वैिगंगा,
प्राणहहता हया उप-खोऱ्यांचा समावेश केला आहे . गोदावरी खोरे १ मध्ये एकूण ३४ र्त
ू ल-जल परीक्षण केंद्रे

आहे त (अपर मध्ये २१, ममडल मध्ये ११ आणण मांजरा मध्ये २). केंद्रे आणण केंद्रांच्या क्रमांकांची सच
ू ी
खालील प्रमाणे आहे . गोदावरी खोरे २ मध्ये एकूण २९ जल सनियंत्रण केंद्रे आहे त (वधाा मध्ये १२,

वैिगंगा मध्ये १६ आणण प्राणहहता मध्ये १). २००७-२०१६ दरम्याि ४ जजल्हयांमधील गोदावरी खोरे १
मधील जल गण
ु वत्ता निदे शांकाचा कल आकृती ५.२७. मध्ये दशावला आहे .

आकृती ५.२७. गोदावरी खोरे १ मिील जि्ह्यांच्या िल गण
ु वत्ता निदे िांकाचे वार्षिक सरासरी कल.
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असे हदसि
ू येते की गोदावरी खोरे १ मधील बीड, जालिा, िांदेड, उस्मािाबाद आणण परर्णी या प्रमख
ु

जजल्यांमधील वावषाक सरासरी जल गण
ु वत्ता निदे शांक औरं गाबाद वगळूि “चांगला ते उत्कृष्ट्ट” (६३-१००)

या श्रेणीमध्ये आहे . या वषी औरं गाबाद येर्ील जल गण
ु वत्ता निदे शांक हा “चांगला ते उत्कृष्ट्ट” ऐवजी

“मध्यम ते चांगला” या श्रेणीमध्ये आहे (५०-६३). जजल्हयांमधील बहुतांश निदे शांक “चांगला ते उत्कृष्ट्ट”
या श्रेणीमध्ये असले तरीही या वषा ककं धचत घट हदसि
ू येत असल्यािे जल गण
ु वत्ता ककं धचत खराब
झाल्याचे सधू चत होते.

५.२.३.३ गोदावरी खोरे २

आकृती ५.२८. सात जजल्हयांमधील २००७ पासि
ू २०१६ पयांतचा गोदावरी खोरे २ मधील जल गण
ु वत्ता
निदे शांकाचा कल दशावते.

आकृती ५.२८. गोदावरी खोरे २ मिील जि्ह्यांच्या िल गण
ु वत्ता निदे िांकाचे वार्षिक सरासरी कल.

सात जजल्हयांमध्ये अकोला, र्ंडारा, बल
ु ढाणा, चंद्रपरू , िागपरू , वधाा आणण यवतमाळ, अकोला वगळता
इतर सवा जजल्हयांतील सरासरी जल गण
ु वत्ता निदे शांक “मध्यम ते चांगली” (५०-६३) आहे . पण २०१५-

१६ मध्ये, अकोला येर्ील पाण्याच्या गण
ु वत्तेत सध
ु ारणा झाली असि
ू जल गण
ु वत्ता निदे शांक "खराब
ते अती खराब" ऐवजी "खराब" श्रेणीमध्ये आहे .

५.२.३.४. कृष्ट्णा खोरे

महाराष्ट्र आणण किााटक मधील पजश्चम घाटांमध्ये अपर कृष्ट्णा खोऱ्यामध्ये कृष्ट्णा िदीचा उगम होतो. ही िदी
दख्खिच्या पठारावरूि वाहते आणण बंगालच्या उपसागरात ववसजजात होते. कृष्ट्णेच्या खोऱ्याची महाराष्ट्र
(६९,४२५ चौरस कक.मी.), किााटक (११३,२७१ चौ.कक.मी.) आणण आंध्र प्रदे श (७६,२५२ चौ.कक.मी.) हया राज्यांमध्ये

एकूण २,५८,९४८ चौ.कक.मी. एवढी व्याप्ती आहे जी दे शाच्या एकूण र्ौगोमलक क्षेत्रफळाच्या ८ टक्के इतकी
आहे. घटप्रर्ा, मलप्रर्ा, र्ीमा, तग
ंु र्द्रा आणण मस
ु ी हया कृष्ट्णा िदीच्या प्रमख
ु उपिद्या आहे त. आकृती ५.२९
पाच जजल्हयांमधील २००७ पासि
ू २०१६ पयांतचा कृष्ट्णा खोऱ्यातील जल गण
ु वत्ता निदे शांकाचा कल
दशावते.
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कोल्हापरू , पण
ै ी सांगली आणण कोल्हापरू
ु े, सांगली, सातारा आणण सोलापरू या ५ जजल्हयांपक

जजल्यांमधील वावषाक सरासरी जल गण
ु वत्ता निदे शांक “चांगला ते उत्कृष्ट्ट” (६३-१००) आहे तर सातारा
व सोलापरू येर्े जल गण
ु वत्ता निदे शांकाचा सध
ु ाररत कल हदसि
ू आला. सातारा येर्े “मध्यम ते

चांगला” ऐवजी “चांगला ते उत्कृष्ट्ट” आणण सोलापरू येर्े “चांगला ते उत्कृष्ट्ट” हया श्रेणीकडे कल हदसि
ू
आला. मागील २ वषाांपासि
ू पण
ु े येर्ीलही जल गण
ु वत्ता निदे शांकाचा कल “खराब” श्रेणीऐवजी “मध्यम

ते चांगला” या श्रेणीमध्ये समाववष्ट्ट होत आहे . २०१५-१६ या वषी अहमदिगर येर्ील िवीि केंद्रामध्ये
जल गण
ु वत्ता निदे शांक “खराब’ श्रेणीमध्ये समाववष्ट्ट आहे.

आकृती ५.२९. कृष्ट्णा तापी खोऱयातील जि्ह्यांच्या िल गुणवत्ता निदे िांकाचे वार्षिक सरासरी कल.

५.२.३.५ पजश्चमेला वाहणाऱया िद्या

महाराष्ट्र राज्यात दमणगंगा, सय
ू ाा, वैतरणा, उल्हास, साववत्री, कंु डमलका, पाताळगंगा, वमशष्ट्ठी, शास्त्री, कारली,

तेरेखोल, इ. अशा पजश्चम घाटांमधूि उगम पावणाऱ्या अिेक िद्या आहे त. हया िद्या वपण्याचे पाणी,
कृवषक्षेत्रातील ववनियोग आणण औद्योधगक गरजांसाठी वापरात येणारे महत्त्वपण
ू ा स्रोत आहे त ज्यांचे ७५%

अवलंबबत्वािे राज्यातील उत्पन्िात सम
ु ारे ४४.५४% योगदाि असते. वैतरणा, पाताळगंगा, उल्हास, बाळगंगा, इ.

िद्या आणण त्यांच्या तािसा, र्ास्ता आणण बारवी हया उपिद्यांचा पेयजल स्रोत म्हणूि उपयोग करण्यात
येतो. औद्योधगक क्षेत्रांच्या जवळ जस्र्त उल्हास, पाताळगंगा, र्ोगेश्वरी आणण आंबा हया िद्या आणण त्यांच्या
वमशष्ट्ठी व कंु डमलका हया काही उपिद्यांचे पाणी औद्योधगक सांडपाण्याच्या उत्सजािामळ
ु े प्रदवू षत झाले आहे .

२००७ पासि
ू २०१६ पयांत पजश्चमेला वाहणाऱ्या िद्यांच्या उपखोऱ्यामधील जजल्हयांच्या जल गण
ु वत्ता
निदे शांकाचा कल आकृती ५.३०. मध्ये दशावला आहे. निष्ट्कषा असे दाखवतात की ठाणे, मब
ंु ई, रायगड व
रत्िाधगरी या ४ जजल्हयांपक
ै ी मब
ुं ई येर्ील सरासरी वावषाक जल गण
ु वत्ता निदे शांक सवा वषी सातत्यािे

“खराब ते मध्यम” या श्रेणीमध्ये होता (३८-६३). मब
ुं ई येर्े २०१५-१६ या वषी जल गण
ु वत्ता
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निदे शांकामधे घट हदसि
ू येतो ज्यामळ
ु े जल गण
ु वत्ता खराब झाल्याचे सधू चत होते. २०१४-१५ या
वषाापेक्षा २०१५-१६ या वषी ठाणे आणण रत्िाधगरी येर्े जल गण
ु वत्ता निदे शांकाच्या श्रेणींमध्ये सध
ु ारणा

हदसि
ू आली. रायगड येर्ील जल गण
ु वत्ता निदे शांक “चांगला ते उत्कृष्ट्ट” या श्रेणीमध्ये असला तरीही
पढ
ु ील वषाांमध्ये खराब होण्याचा कल हदसि
ू येऊ शकेल.

आकृती ५.३०. पजश्चमेकडे वाहणाऱया िद्यांच्या खोऱयातील जि्ह्यांच्या िल गण
ु वत्ता निदे िांकाचे वार्षिक सरासरी
कल.

५.२.४ आकडेवारीसह समुद्र व खाडीच्या िल गुणवत्तेचे र्वश्लेषण

ककिारपट्टी लांबीच्या दृष्ट्टीिे र्ारत जगात ७वा असि
ू दे शास ७,५१७ कक.मी. लांबीची ककिारपट्टी लार्ली

आहे . यामधील ५,४२३ कक.मी. लांबीची ककिारपट्टी प्रायद्वीपीय र्ारताची आहे , तर २,०९४ कक.मी.
लांबीच्या ककिारपट्टीच्या अंदमाि, निकोबार आणण लक्षद्वीप या द्वीपसमह
ू ांची आहे . र्ारतामध्ये ४३%
ककिारपट्टी वालक
ु ामय आहे, ११% खडकाळ आणण कडे असलेली आहे तर ४६% ककिारपट्टी दलदलयक्
ु त
आहे . ककिारपट्टीच्या ५० कक.मी. पररसरामध्ये अंदाजे २५० दशलक्ष लोकसंख्या राहते. समद्ध
ु ी
ृ समद्र
संसाधिांवर अवलंबि
ू असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येला ही ककिारपट्टी आधर्ाक वाढीसाठी आधार दे त.े

महाराष्ट्राच्या ककिारपट्टीला लागि
वेगािे औद्योधगकरण झाले आहे . पजश्चम बंगाल, तममळिाडू,
ू
गज
ु रात, महाराष्ट्र आणण आंध्र प्रदे श हया राज्यांच्या ककिारपट्टयांमध्ये सवााधधक औद्योधगक प्रदष
ू णाची

िोंद झाली आहे . ८००० उद्योग वषााला अंदाजे ३९० दशलक्ष टि औद्योधगक सांडपाणी प्रत्यक्ष अर्वा
अप्रत्यक्षररत्या समद्र
ु ी पाण्यामध्ये सोडतात.

िागरी घिकचऱ्याची ववल्हे वाट हा दे खील समद्र
ु ी प्रदष
ू णाचा स्रोत आहे . िागरी घिकचऱ्यामधील

ववघटिशील आणण अववघटिशील कचऱ्यामध्ये प्लॅ जस्टक, रबर, काच, जड धातू इत्यादींचा समावेश
होतो. टाकाऊ प्लॅ जस्टक कचऱ्यामळ
ु े जलचर त्यात गत
ुं ले जाऊ शकतात, त्याचबरोबर गद
ु मरणे आणण
अन्ि समजूि धगळणे हे अपायकारक प्रकार घडू शकतात. जलचरांिी प्लॅ जस्टकचे सेवि केल्यास त्यांच्या
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एंडोक्राइि संस्र्ेला अडर्ळा पोहोचू शकतो तसेच त्यांची प्रजिि क्षमताही कमी होऊ शकते. पारा, मशसे,
निकेल, आसेनिक आणण कॅडममयम यांसारखे जड धातू बहुतांश जलचरांच्या पेशीबंधांमध्ये जैववक
पद्धतीिे साठूि राहू शकतात. पयाटि आणण मशवपंग उद्योगांद्वारे झालेली तेल गळती हया गोष्ट्टींमळ
ु े ही
समद्र
ु ी प्रदष
ू णामध्ये वाढ होते.

ककिारपट्टी लार्लेले राज्य असल्यािे महाराष्ट्रास ७२० कक.मी. लांबीची ककिारपट्टी आहे . ठाणे, मब
ुं ई,
रायगड, रत्िाधगरी आणण मसंघद
ू ग
ु ा हे जजल्हे महाराष्ट्राच्या समद्र
ु ककिाऱ्याजवळ आहेत. हया जजल्हयांमध्ये

समद्र
ु ककिारे , खारफुटी, स्र्लांतर करणारे पक्षी, कोरल आणण अद्ववतीय समद्र
ु ी जैवववववधता पहायला
ममळते. हया जागा सामान्य लोकांसाठी तणावमक्
ु तीसाठी महत्त्वाच्या आहे त, त्यामशवाय पयाटि
उद्योगाशी

परू क

आहे त.

राज्यातील

मच्छीमारी

उद्योगांसाठीही येर्ील काही ववर्ाग महत्त्वाचे आहे त.

आणण

मीठ

उत्पादिासारख्या

उपजजवीकेच्या

ककिारपट्टीवरील प्रदष
ू णाचा समद्र
ु ी पररसंस्र्ा आणण मिष्ट्ु यावर प्रत्यक्ष पररणाम होतो. तर्ावप समद्र
ु ी जल
गण
ु वत्ता सनियंबत्रत करणे महत्त्वाचे आहे . राज्यातील ककिारपट्टीजवळील संवेदिशील आणण प्रदष
ू णप्रवण क्षेत्रामध्ये म.प्र.नि. मंडळािे ३६ सनियंत्रण केंद्रे स्र्ापि केली आहे त. हया केंद्रांमध्ये नियममतपणे

मापि केले जाते. वषा २००७ पासि
ू २०१६ पयांत जल गण
ु वत्ता निदे शांकाचे समद्र
ु आणण खाड्या येर्ील
कल आकृती ५.३१. मध्ये दशावले आहे त.

आकृती ५.३१. समुद्र व खाडीच्या खोऱयातील जि्ह्यांच्या िल गुणवत्ता निदे िांकाचे वार्षिक सरासरी कल.

२०१५-१६ या वषी अभ्यासलेल्या जल गण
ु वत्तेचा निष्ट्कषा हे दशावतो की ककिाऱ्याजवळील हया ४

जजल्हयांपक
ै ी ठाणे, रायगड आणण मब
ंु ई जजल्हयांमधील समद्र
ु /खाड्यांची जल गण
ु वत्ता “खराब ते
मध्यम” (३८-६३) या श्रेणीमध्ये आहे . या ३ जजल्हयांमध्ये जल गण
ु वत्ता कमी होण्याचा कल आहे .
मागील वषी रत्िाधगरी जजल्हयामध्ये सरासरी जल गण
ु वत्तेमध्ये अकस्मात घट झाला असला तरी हया
वषी जल गण
ु वत्ता “चांगली ते उत्कृष्ट्ट” (६३-१००) या श्रेणीमध्ये आहे .
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जल गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांमधील जल गण
ु वत्ता निदे शांकाच्या सरासरी कलाची िोंद घेतली गेली
असि
मागील ९ वषाांमध्ये “मध्यम ते चांगला” या श्रेणीमध्ये वाढ झाल्याचे लक्षात येत.े या
ू

कालावधीमध्ये “खराब ते अती खराब” या श्रेणीमधील घट जल गण
ु वत्तेतील सध
ु ार दशावतो. परं तु या
वषी “चांगला ते उत्कृष्ट्ट” या श्रेणीमध्ये घट झाला असि
ू “मध्यम ते चांगला” आणण “खराब” या
श्रेणींमध्ये वाढ झाली आहे .

५.२.५ भूिल गुणवत्तेचे र्वश्लेषण

जममिीखाली मातीच्या रं ध्रांमध्ये आणण जलधारांमधील पाणी जे दगडांमधील र्ेगांच्या निममातीमळ
ु े तयार
होते त्यास र्ज
ू ल अशी संज्ञा आहे . पजान्यवष्ट्ृ टी आणण र्त
ू ल जलामाफात र्ज
ू लाचे पि
ु र्ारण होते. काही
हठकाणी र्ज
ू ल हा पाणीपरु वठ्याचा एकमेव स्रोत असतो. जगातील दोि तत
ू ल आहे
ृ ीयांश गोडे पाणी र्ज

आणण र्ारतामध्ये ग्रामीण र्ागांतील ८०% आणण शहरी र्ागांतील ५०% पाण्याची गरज र्ज
ू ल पण
ू ा
करते. शेती, मसंचि आणण औद्योधगक वापरासाठी र्ज
ू लाचा उपसा केला जातो. उद्योगांमध्ये निमााण

झालेल्या टाकाऊ पदार्ाांच्या साठण्यामळ
ु े आणण अपऱ्ु या ववल्हे वाटीमळ
ु े अंततः र्ज
ू ल प्रदवू षत होते.
पी.एच., िायरे र्टस, टी.डी.एस., हाडािेस, फ्लोराईड, सक्ष्
ू मजंतच
ूं े प्रमाण, सल्फेर्टस, इत्यादी मापदं डांसाठी
म.प्र.नि. मंडळाची ५० र्ज
ू ल गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे जल गण
ु वत्ता सनियंबत्रत करतात.

तापी, गोदावरी, पजश्चमेला वाहणाऱ्या िद्या आणण ककिारपट्टीच्या खोऱ्यांमध्ये वावषाक सरासरी जल
गण
ु वत्ता निदे शांकामध्ये कमी होण्याचा कल िोंदवला गेला आहे . कृष्ट्णा खोऱ्यामध्ये जल गण
ु वत्ता

निदे शांकाचा वाढण्याचा कल िोंदवला गेला आहे . िाग िदीवरील केंद्र क्रमांक १८६ आणण १८७ (िागपरू
ववर्ाग) येर्े संपण
ू ा वषाामध्ये वावषाक सरासरी जल गण
ु वत्ता निदे शांक “खराब ते अती खराब” या
श्रेणीमध्ये होता. या खोऱ्यातील इतर िद्यांच्या तल
ु िेत या िदीची जल गण
ु वत्ता अती प्रदवू षत असि
ू हे
धचंतच
े े एक गंर्ीर कारण असि
ू प्रदष
ू णाच्या स्रोतांसाठी वविाववलंब तपासणी होणे आवश्यक आहे .

ठाणे येर्ील बी.पी.टी. िवापरू , सॅन्डोज आणण राबोडी या िाल्यांवरील सनियंत्रण केंद्रांमध्येही संपण
ू ा
वषाामध्ये जल गण
ु वत्ता निदे शांक “खराब ते अती खराब” या श्रेणीमध्ये असल्याची िोंद करण्यात

आली. ठाणे येर्ील औद्योधगक क्षेत्रांमधि
ू सांडपाणी सोडले जात असल्यािे प्रदष
ू ण होत आहे असे

हदसते. कृष्ट्णा खोऱ्याची आंतर-खोरे जस्र्ती पाहता र्ीमा अपर उप-खोरे हे कृष्ट्णा अपर उप-खोऱ्यापेक्षा
अधधक प्रदवू षत असल्याचे आढळले.

र्ज
ै ी केंद्र क्रमांक २८१९, अर्ाात पण
ू ल सनियंत्रणाच्या ६५ केंद्रांपक
ु े येर्ील खणलेली ववहीर येर्े वषार्र
जल गण
ु वत्ता “खराब ते अती खराब” अशी िोंदवली गेली. रायगड जजल्हयामध्ये र्ज
ू लाची गण
ु वत्ता
उत्कृष्ट्ट श्रेणीमध्ये होती. २०१५-१६ या वषी टोटल हाडािेस, पी.एच., फ्लोराईड आणण िायरे टच्या

पातळ्या उच्च असल्याचे िोंदवण्यात आले. कल्याण, िवी मब
ुं ई, रायगड, ठाणे, अमरावती, औरं गाबाद,

िामशक, चंद्रपरू , िागपरू , कोल्हापरू आणण पण
ु े या ववर्ागांतील र्ज
ू लाचे गण
ु वत्ता निदे शांक तक्ता
५.२४. मध्ये प्रस्तत
ु केले आहे त तर तक्ता ५.२५. मध्ये निदे शांकाचे अर्ा हदले आहेत.
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तक्ता ५.२४. र्वर्वि र्वभागांमिील भूिल गुणवत्ता निदे िांक.
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३१६

तक्ता ५.२५. भूिल गुणवत्ता निदे िांकाचे अथि.
उत्कृष्ट्ट

५.३.

चांगले

खराब

अती खराब

र्पण्यास
अयोग्य

िुष्ट्क

िोंद िाही

बंद

औद्योचगक प्रदष
ू ण

वि, पयाावरण आणण जलवायू पररवताि मंत्रालयािे पररसंस्र्ेशी निगडडत संवेदिशील र्ागांचे रक्षण
करण्यासाठी काही उद्योगांच्या कायावाहीवर प्रनतबंध करण्याच्या उद्देशािे १९८९ मध्ये अधधसच
ू िा जारी
केली होती. या उद्योगांच्या स्र्ािाशी निगडडत निणाय घेण्यासाठी हया सच
ू िेमाफात उद्योगांचे वगीकरण
लाल, िारं गी व हहरवे असे करण्यात आले. तर्ावप हया संकल्पिेचा उपयोग दे शाच्या अन्य र्ागांमध्ये

केवळ उद्योगांच्या स्र्ािाच्या प्रयोजिासाठीच िाही तर संमती व्यवस्र्ापि आणण उद्योगांच्या
सवेक्षण/तपासणीशी संबधं धत नियमि करण्यासाठी करण्यात आला. आतापयांत वगीकरणाची प्रकक्रया ही

उद्योगांचा आकार आणण संसाधिांचा वापर यांच्यावर आधाररत होती. औद्योधगक वायरू
ु प प्रदष
ू क आणण
सांडपाण्याच्या उत्सजािामळ
ु े मािवी स्वास््यावर होणारा पररणाम हा प्रमख
ु निकष मािला जात िव्हता.

केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळे आणण वि, पयाावरण आणण जलवायू
पररवताि मंत्रालय हया संस्र्ांमध्ये झालेल्या चचाासत्रांमध्ये औद्योधगक क्षेत्राच्या वगीकरणाच्या प्रदष
ू ण
निदे शांकाच्या श्रेणीचे निकष पढ
ु ीलप्रमाणे निजश्चत करण्यात आहे.

- प्रदष
ू ण निदे शांक मल्
ू य ६० आणण त्याहूि अधधक असलेले उद्योग - लाल श्रेणी
- प्रदष
ू ण निदे शांक मल्
ू य ४१ आणण ५९ मध्ये असलेले उद्योग - केशरी श्रेणी
- प्रदष
ू ण निदे शांक मल्
ू य २१ आणण ४० मध्ये असलेले उद्योग - हहरवी श्रेणी

महाराष्ट्र हे दे शातील सवााधधक औद्योधगकरण झालेल्या राज्यांपक
ै ी एक आहे. औद्योधगक वसाहतींमध्ये

वाढ झालेली असल्यािे मब
ुं ई, ठाणे, िवी मब
ुं ई, कल्याण, िामशक, पण
ु े आणण वपंपरी-धचंचवड हया

प्रदष
ू ण-प्रवण कारखािे असलेल्या र्ागांमध्ये दीघाकालीि औद्योधगक प्रदष
ू ण होत आहे. औद्योधगक
संस्र्ा आणण िद्यांमध्ये सरु क्षक्षत अंतर राखण्यासाठी आणण औद्योधगक सांडपाण्याचे जलाशयांमध्ये
होणारे उत्सजाि रोखण्यासाठी राज्यािे िद्यांच्या ककिाऱ्यांवर उद्योग स्र्ावपत करण्याची परवािगी ि
दे ण्याचे धोरण अवलंबले आहे . सांडपाण्याचा पि
ु वाापर करण्यासाठी उद्योगांिा प्रोत्साहहत केले जात आहे.

मब
ुं ई, िवी मब
ुं ई, रायगड, ठाणे, कल्याण, पण
ु े, िामशक, औरं गाबाद, िागपरू , अमरावती, कोल्हापरू
आणण चंद्रपरू असे राज्याचे १२ ववर्ाग म.प्र.नि. मंडळािे केले आहे त. राज्यातील उद्योगांची एकूण

संख्या ८४,०७५ इतकी आहे. हया उद्योगांचे ववर्ाजि लाल, िारं गी आणण हहरवे हया श्रेणींमध्ये केले

आहे आणण प्रदष
ू ण निदे शांकांिस
ु ार लहाि, मध्यम आणण मोठे असेही ववर्ाजि केले आहे. राज्यातील
१८,७३७ उद्योग लाल श्रेणीमध्ये मोडतात, २४,०५२ िारं गी श्रेणीमध्ये मोडतात आणण ४१,२८६ उद्योग
हहरव्या श्रेणीमध्ये मोडतात. मोठ्या उद्योगांची एकूण संख्या ५९१३ मध्यम उद्योगांची एकूण संख्या

२५१४ आणण लहाि उद्योगांची एकूण संख्या ७५,६४८ अशी आहे. राज्यातील उद्योगांचे आकार आणण
श्रेणीिस
ु ार ववर्ाजि तक्ता ५.२६. मध्ये हदलेले आहे .
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तक्ता ५.२६. महाराष्ट्रातील उद्योगांचे वगीकरण.

महाराष्ट्र - ८४०७५ (उद्योगांची एकूण संख्या)
लाल

मोठे

३४१५

मध्यम

छोट्या

७२३

१४५९९

िारं गी

२३२७

१३०५

२०४२०

हहरवा

१७१

४८६

४०६२९

संमतीपत्र अटींच्या पालिाचे आणण सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रे , इ.सी.एस. आणण इतर साधिांच्या कामधगरीचे
पयावेक्षण

करण्यासाठी

म.प्र.नि.

मंडळ

नियममतपणे

उद्योगांची

तपासणी

करते.

“अती

प्रदष
ू क

उद्योगांच्या १७ श्रेणींमध्ये” ७१३ उद्योगांचा समावेश आहे. यांपक
ै ी ९३ बंद आहेत तर ५५६ उद्योगांिी

प्रदष
ू ण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालि केले आहे . ६९ नियमबाहय उद्योगांवर आवश्यक ती कायदे शीर
कारवाई केली गेली आहे. तक्ता ५.२६. मध्ये राज्यातील ववर्ागांिस
ु ार अती प्रदष
ू क उद्योगांची माहहती
हदली आहे.

तक्ता ५.२६. ३१/०३/२०१७ रोिीच्या १७ अती प्रदष
ू क उद्योगांच्या रेणेणीमिील उद्योग.
मािकांचे पालि

मािकांचे पालि ि

करणारे उद्योग

करणारे उद्योग

०

०

०

३१

०

२६

५

ठाणे

११२

१०

१००

०

४

रायगड

५२

३

४९

०

५

कल्याण

५५

४

४९

२

६

१५९

६

१४४

९

७

पुणे

िामशक

११३

२६

६८

२३

८

३५

१०

१४

१४

९

िागपूर

अमरावती

०

०

०

०

१०

औरं गाबाद

१०५

३२

६३

९

११

कोल्हापूर

२७

०

२७

०

२४

२

१६

७

एकूण

७१३

९३

५५६

६९

अिुक्रमांक

र्वभाग

एकूण उद्योग

बंद उद्योग

१

मंब
ु ई

०

२
३

१२

िवी मुंबई

चंद्रपूर

राज्यात एकूण ३७,२१९.५९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि औद्योधगक सांडपाणी निमााण झाले आणण

३७,११०.८३ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यात आली. सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्रे उद्योगांचे प्रदष
ू ण नियंत्रण सक
ु र करतात आणण पयाावरण स्वच्छ ठे वण्यासाठी आणण
सामाजजक सेवा करण्यासाठीची ही पहहली पायरी आहे . सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांच्या संकल्पिेचे

अिेक फायदे आहे त. काही उद्योगांमधि
ू उत्सजजात होणाऱ्या सांडपाण्यामध्ये लक्षणीय प्रमाणात प्रदष
ू क

असू शकतात आणण इजच्छत पातळीपयांत त्यांचे प्रमाण आणणे तांबत्रक आणण आधर्ाक दृष्ट्र्टया जहटल
होऊ शकते. राज्यातील ववर्ागांिस
ु ार उद्योगांची संख्या, सांडपाणी निममातीचे आणण प्रकक्रया होण्याचे
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प्रमाण आणण हया ववर्ागांमधील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची कामधगरी याचे धचत्रण पढ
ु ील
पररच्छे दांमध्ये केले आहे.

५.३.१. सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे आकडेवारीसह र्वश्लेषण

राज्यातील ववर्ागांिस
ु ार सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांच्या कामधगरीचे ववश्लेषण पढ
ु ीलप्रमाणे हदले

आहे. केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निजश्चत केलेल्या मािक मयाादा मल्
ू यमापिासाठी लक्षात घेतल्या

आहे त, ज्या बी.ओ.डी.साठी १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण सी.ओ.डी.साठी २५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर
अशा आहे त.

५.३.१.१. मुंबई

मब
ुं ई ववर्ागातील प्रत्येक श्रेणीिस
ु ार उद्योगांची संख्या तक्ता ५.२७. मध्ये हदली आहे . हया
ववर्ागामध्ये अद्याप सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची तरतद
ू करण्यात आलेली िाही.
तक्ता ५.२७. मंब
ु ई येथील उद्योगांचे वगीकरण.
मुंबई - ३९५७

(उद्योगांची एकूण संख्या)

मोठे

मध्यम

लहाि

िारं गी

४२१

३००

६६०

ठहरवा

०

२७

१८४५

लाल

१७०

५४

४८०

५.३.१.२ िवी मुंबई

टी.टी.सी. व तळोजा आणण उरण तालक्
ु यातील ववखुरलेले काही उद्योग हया महाराष्ट्र औद्योधगक

ववकास महामंडळाच्या िवी मब
ुं ई येर्ील औद्योधगक जागा आहे त. रसायिे, घाऊक प्रमाणात व

मध्यवती जस्र्तीतील औषधे, डाय व मध्यवती जस्र्तीतील डाय, फामाास्यहु टकल, कीटकिाशक, खाद्य
उद्योग, पेरोकेममकल, अमर्यांबत्रकी सामग्री, वस्त्र उत्पादि उद्योग, इत्यादी प्रकारचे उद्योग हया

क्षेत्रांमध्ये आहे त. हया उद्योगांमधूि निमााण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी २ सनियंबत्रत

सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची तरतद
ू करण्यात आली आहे . साधारण ६७.६२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या
एकूण सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यात आली. िवी मब
ुं ई येर्ील उद्योगांचे वगीकरण तक्ता ५.२८. मध्ये
दशावले आहे .

तक्ता ५.२८. िवी मंब
ु ई र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
िवी मंब
ु ई– ४१५७

(उद्योगांची एकूण संख्या)

लाल

मोठे
१६८

मध्यम
३१

लहाि
१८०९

िारं गी

१३४

१७८

९५२

ठहरवा

६

५९

१५४०

ववववध मापदं डांिस
ु ार सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची कामधगरी समजण्यासाठी तक्ता ५.२९. मध्ये
सरासरी वावषाक आकडेवारी हदली आहे.
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तक्ता ५.२९. िवी मुंबई र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
इिलेट
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)
तळोजा सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र सहकारी संस्र्ा
ठाणे-बेलापूर संस्र्ा

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

१०५६

२६३७

४८३

२७८

६८६

१३१

३८७

१०३७

१७६

७०

२३०

३३

तक्ता ५.२९ मधूि स्पष्ट्ट होते की ठाणे-बेलापरू संस्र्ेची कामधगरी बी.ओ.डी. कमी करण्यात ८२% तर
सी.ओ.डी. कमी करण्यात ७८% अशी होती. प्रकक्रया केलेल्या सांडपाण्याच्या मापदं डांच्या पातळ्या
पयाावरण संरक्षण अधधनियम (ई.पी.ए.) - अिस
े ा कमी होत्या. परं त,ु
ु च
ू ी ६ मधील उत्सजाि मािकांपक्ष

तळोजा एम.आय.डी.सी. येर्े प्रकक्रया केलेल्या सांडपाण्याच्या बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी.च्या पातळ्या १०० व
२५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या उत्सजाि मािकांपक्ष
े ा अधधक होत्या.

५.३.१.३ रायगड

या ववर्ागातील उद्योगांची संख्या तक्ता ५.३०. मध्ये हदली आहे . या ववर्ागामध्ये ३ सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची तरतद
ू करण्यात आली आहे . या केंद्रांमध्ये एकूण ३२.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

तक्ता ५.३०. रायगड र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
रायगड - १४४७ (उद्योगांची एकूण संख्या)
मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

१४८

३१

३८३

िारं गी

८६

३१

३२४

हहरवा

०

१९

४२५

तक्ता ५.३१. मध्ये या वषाातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची वावषाक सरासरी कामधगरी प्रस्तत
ु
केली आहे.

तक्ता ५.३१. रायगड र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
इिलेट
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)
पी.आर.आय.ए. सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र (I) मयााहदत
एम.एम.ए. - सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र सहकारी संस्र्ा मयााहदत
एम.एम.ए. - सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र सहकारी संस्र्ा मयााहदत

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

३७१

९७१

१९६

२३८

५७१

५२

३३९

१०५६

१५९

७५

२०६

७६

९१२

२१०५

२९६

२२०

६१७

८४
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तक्ता ५.३१. मधूि हे स्पष्ट्ट होते की एम.एम.ए. सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची कामधगरी

बी.ओ.डी. कमी करण्यात ७८% तर सी.ओ.डी. कमी करण्यात ८०% अशी होती. प्रकक्रया केलेल्या
सांडपाण्याच्या मापदं डांच्या सवा पातळ्या ई.पी.ए. - अिस
ु च
ू ी ६ मधील उत्सजाि मािकांपेक्षा कमी होत्या.

५.३.१.४ ठाणे

या ववर्ागामध्ये अमर्यांबत्रकी, फॅबब्रकेशि, प्लॅ जस्टकचे व्यवसाय व हॉटे ल, सेवा केंद्रे , इत्यादी प्रकारचे

उद्योग आहे त. या उद्योगांमधि
ू निमााण झालेल्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी एका सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राची स्र्ापिा करण्यात आली असि
ू ३९.२४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या
सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

महािगरपामलकेच्या अखत्यारीतील बहुतांश उद्योग जवळील एम.आय.डी.सी. क्षेत्रामध्ये स्र्लांतररत केले
आहे त. तक्ता ५.३२. मध्ये ठाणे येर्ील उद्योगांची आकडेवारी हदलेली आहे .
तक्ता ५.३२. ठाणे र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
ठाणे - ३१८६ (उद्योगांची एकूण संख्या)
मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

१९०

३३

९५०

िारं गी

२५१

२४

४५१

ठहरवा

१

१३

१२७३

तारापरू सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राची प्रकक्रया क्षमता अनतररक्त सांडपाणी आणण प्रदष
ू कांच्या

र्ारामळ
ु े अपरु ी पडत आहे . सध्या कायारत असलेल्या प्रकक्रया केंद्राचा ववस्तार करण्यासाठी ५० दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि एवढी प्रकक्रया क्षमता असलेल्या जादा केंद्राची स्र्ापिा करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला

आहे . महाराष्ट्र शासिाच्या पयाावरण ववर्ागािे २४-०३-२०१५ रोजीच्या पत्राद्वारे पयाावरणीय मंजुरी जारी
केली असि
ू ५० दशलक्ष मलटर प्रनतमलटर क्षमतेच्या सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राचे बांधकाम
प्रगतीपर्ावर आहे आणण १८ महहन्यांच्या कालावधीमध्ये कायारत करण्यात येईल.

तक्ता ५.३३. ठाणे र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
घटक (शमशलग्रॅम
प्रनतशलटर)
तारापूर पयाावरण संरक्षण
संस्र्ा सनियंबत्रत

इिलेट

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

९९९

२८१३

४७९

२६६

८०२

१५०

सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र

तक्ता ५.३३. मधील निष्ट्कषा असे दशावतात की बी.ओ.डी. मध्ये ७३% घट आणण सी.ओ.डी. मध्ये ७१%

घट झाली आहे . परं तु बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी.च्या प्रकक्रया केलेल्या सांडपाण्यामधील पातळ्या १०० आणण
२५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या निजश्चत केलेल्या मािक मयाादेपेक्षा अधधक आहे त.
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५.३.१.५ क्याण

तक्ता ५.३४. मध्ये कल्याण ववर्ागातील औद्योधगक संख्या हदलेली आहे . या उद्योगांमधूि निमााण

होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी ६ सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रे उर्ारली आहे त.
साधारण ३२.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया केली गेली.
तक्ता ५.३४. क्याण र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
क्याण - ४५७० (उद्योगांची एकूण संख्या)
मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

१३५

१०७

१७६९

िारं गी

७९

५७

९२९

हहरवा

०

२२

१४७२

प्रकक्रया केलेले सांडपाणी अंततः हदवा खाडीमध्ये उत्सजजात केले जाते. जूि २०१२ पासि
ू अनतररक्त

अंबरिार् सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र कायारत आहे . या केंद्राची क्षमता साधारण ७.५ दशलक्ष

मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . तक्ता ५.३५. मध्ये या सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची या वषाातील
कामधगरी प्रस्तत
ु केली आहे.
तक्ता ५.३५. क्याण र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
इिलेट
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

२८८

७६३

२१८

३९

१४४

२७

६१९

१७०१

२५२

४४

१५०

२७

५२६

१३९४

२२२

९२

२५१

८०

६८५

१६६१

३६२

१५५

४२५

८९

८६८

२२२६

३००

२६२

७३७

१५०

१७४५

६४०६

१७९

३८०

९४९

१३८

ए.सी.एम.ए - सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र
सहकारी संस्र्ा मयााहदत
धचखलोली मोररवली
सांडपाणी प्रकक्रया
बदलापूर सनियंबत्रत

सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र संस्र्ा
डोंबबवली बेटर एन्व्हायिामेंट
मसस्टीम संस्र्ा
डोंबबवली सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र
(रासायनिक) (फेज - २)
अनतररक्त अंबरिार्
सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया
केंद्र

तक्ता ५.३५ िस
ु ार डोंबबवली सध
ु ाररत पयाावरण प्रणाली संस्र्ा, डोंबबवली सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया
केंद्र (रासायनिक) (फेज - २) आणण अनतररक्त अंबरिार् सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र वगळता
बी.ओ.डी. निजश्चत केलेल्या मािक मयाादेपेक्षा कमी आहे . ए.सी.एम.ए. सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया
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केंद्र- सहकारी संस्र्ा मयााहदत, धचखलोली - मोररवली सांडपाणी प्रकक्रया व बदलापरू सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र संस्र्ा येर्े सी.ओ.डी. मधील घट ८०% पेक्षा अधधक आहे . सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र संस्र्ा
येर्े सी.ओ.डी. मधील घट ८०% पेक्षा अधधक आहे.

५.३.१.६ पुणे

माहहतीतंत्रज्ञाि आणण जैवतंत्रज्ञाि पासि
ू जहटल प्रकक्रया आणण उत्पादि या स्वरूपातील अिेकववध

उद्योग या ववर्ागामध्ये आहे त. या ववर्ागात एकूण ५ सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रे असि
ू ३६१.२
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया केली गेली. पण
ु े ववर्ागातील औद्योधगक
आकडेवारी तक्ता ५.३६. मध्ये हदलेली आहे.

तक्ता ५.३६. पण
ु े र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
पण
ु े - १८५९८ (उद्योगांची एकूण संख्या)
लाल

मोठे

११६८

मध्यम

लहाि

िारं गी

१०९८

५११

४५८७

हहरवा

१०५

२६६

७०७०

२३५

३५५८

तक्ता ५.३७. मधील इिलेट आणण आउटलेट मल्
ू यांची तल
ु िा करूि या सवा हठकाणांच्या कामधगरीचा
आढावा नियममतपणा घेतला जात आहे . निरीक्षणांमधि
ू असे हदसते की कुरकंु र् एम.आय.डी.सी. येर्ील
सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र ९६% कामधगरी दशावत उत्तमररत्या कायारत असले तरीही सी.ओ.डी.चे

प्रमाण निजश्चत केलेल्या मािक मयाादेपक्ष
े ा अधधक आहे . कुरकंु र् पयाावरण संरक्षण सहकारी संस्र्ा,
रांजणगाव सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र, हायड्रो एयर टे क्टॉनिक्स (पी.सी.डी.) आणण ग्रीिफील्ड
सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र खासगी मयााहदत या उवाररत केंद्रांमधील बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी.

आउटलेट मल्
ू ये १०० आणण २५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या निजश्चत केलेल्या मािक मयाादांपेक्षा कमी
होती.

तक्ता ५.३७. पुणे र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
इिलेट
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)
कुरकंु र् पयाावरण संरक्षण सहकारी संस्र्ा
रांजणगाव सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया
केंद्र
हायड्रो एअर टे क्टॉनिक्स (पी.सी.डी.)
ग्रीिकफल्ड सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया
केंद्र मयााहदत

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

२२२५

६५३८

१८७

९७

२९०

४०

२१०

६३८

२७४

६०

१८३

६८

६८

१८७

६०

३३

९७

२१

१६४

४९१

१०९

४६

१३०

२८
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५.३.१.७ िाशिक
या

ववर्ागामध्ये

सनियंबत्रत

सांडपाणी

प्रकक्रया

केंद्राची

तरतद
ू

करण्यात

आलेली

िाही.

परं तु

एम.आय.डी.सी अहमदिगर आणण एम.आय.डी.सी. सातपरू , िामशक येर्े सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया

केंद्रासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे . िामशक ववर्ागातील औद्योधगक आकडेवारी तक्ता ५.३८.
मध्ये हदलेली आहे.
तक्ता ५.३८. िाशिक र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
िाशिक - १११६५

(उद्योगांची एकूण संख्या)

मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

३९९

५८

२०३६

िारं गी

१०९

५५

२३१२

हहरवा

४४

३५

६११७

५.३.१.८ औरं गाबाद

एम.आय.डी.सी. क्षेत्र, वळूज येर्े सवाश्री वळूज सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र मयााहदत हे १० दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे केवळ एक प्रकक्रया केंद्र आहे . हे केंद्र कायारत आहे . पव
ू ी हया प्रकक्रया केंद्रामध्ये
उद्योगांकडूि अत्यंत कमी औद्योधगक सांडपाणी प्रकक्रयेसाठी हदले जात होते. परं तु म.प्र.नि. मंडळाच्या
अधधकाऱ्यांिी सातत्यािे केलेल्या पाठपरु ाव्यामळ
ु े आता ४.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे औद्योधगक

सांडपाणी प्रकक्रया करण्यासाठी ममळते. सवाश्री वळूज सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र मयााहदत यांिा
हया वषीच्या कामधगरीसाठी वसध
ंु रा पाररतोवषक बहाल करण्यात आले.

औरं गाबाद ववर्ागातील औद्योधगक आकडेवारी तक्ता ५.३९ मध्ये हदलेली आहे आणण सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राची कामधगरी तक्ता ५.४०. मध्ये दशावली आहे .
तक्ता ५.३९. औरं गाबाद र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
औरं गाबाद - ८६३३

(उद्योगांची एकूण संख्या)

मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

२०२

७१

८५१

िारं गी

३४

७०

२००४

हहरवा

११

१४

५३७६

तक्ता ५.४०. औरं गाबाद र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
घटक (शमशलग्रॅम
प्रनतशलटर)
एस.एम.एस. वळूज

सनियंबत्रत सांडपाणी

इिलेट

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

२१२

८६५

१६८

२८

१६९

४१

प्रकक्रया केंद्र मयााहदत

59

तक्ता ५.४०. िस
ु ार असे आढळते की हे सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र सवााधधक कायाक्षमतेमधूि

इजच्छत निष्ट्पत्ती ममळवत आहे . हया प्रकक्रया केंद्राची कायाक्षमता बी.ओ.डी. कमी करण्यात ८७% तर
सी.ओ.डी. कमी करण्यात ८१% आहे.

५.३.१.९ िागपूर

िागपरू ववर्ागातील औद्योधगक आकडेवारी तक्ता ५.४१. मध्ये दशावली आहे . उद्योगांमधूि निमााण
होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी एका सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राची स्र्ापािा केलेली

आहे . तक्ता ५.४२. मध्ये सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राची सरासरी वावषाक कामधगरी प्रस्तत
ु केली
आहे.

तक्ता ५.४१. िागपरू र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
िागपूर - ५६३२ (उद्योगांची एकूण संख्या)
मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

३९५

१५

१२५३

िारं गी

६२

२१

२२१५

हहरवा

३

३

१६६५

तक्ता ५.४२. िागपूर र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
इिलेट
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)
बट
ु ीबोरी सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र मयााहदत

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

२६४

७४२

१४२

३३

९९

५१

तक्ता ५.४२. मधि
ू असे हदसते की ८७% कायाक्षमतेवर कायारत असि
ू हे सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया

केंद्र बी.ओ.डी. आणण सी.ओ.डी.ची १०० आणण २५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर ही उत्सजािाची मािक मयाादा
गाठत आहे त.

५.३.१.१० अमरावती

२०.१२. दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे एकूण सांडपाणी या ववर्ागामध्ये निमााण झाले. या ववर्ागाच्या
महािगरपामलकेमाफात

सनियंबत्रत

सांडपाणी

प्रकक्रया

केंद्राची

तरतद
ू

केली

गेलेली

िाही.

परं तु

उद्योगांमधूि निमााण झालेल्या सांडपाण्यावर उद्योगांच्या खासगी सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांमध्ये प्रकक्रया
होत आहे . तक्ता ५.४३. मध्ये अमरावती ववर्ागातील औद्योधगक आकडेवारी हदलेली आहे .
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तक्ता ५.४३. अमरावती र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
अमरावती – ६६४१ (उद्योगांची एकूण संख्या)
मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

५१

१३

३२०

िारं गी

८

१०

१९२०

हहरवा

०

४

४३१५

५.३.१.११ को्हापूर

साखर, डडजस्टलरी, शेतीवर आधाररत उद्योग, धातच्
ू या काजस्टं गचे उत्पादि करणारे उद्योग आणण

अमर्यांबत्रकी व्यवसाय या ववर्ागामध्ये आहे त. एम.आय.डी.सी. मशरोली, एम.आय.डी.सी. गोकुळमशरगाव,

फाईव्ह

स्टार

एम.आय.डी.सी.

कागल-हातकणंगले,

एम.आय.डी.सी.

आजरा

आणण

एम.आय.डी.सी. गडहहंग्लज ही प्रमख
औद्योधगक क्षेत्रे आहे त. २३२.४९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि हे
ु
निमााण झालेल्या सांडपाण्याचे प्रमाण आहे .

कोल्हापरू उप-प्रादे मशक कायाालयाच्या अधधकारक्षेत्रामध्ये ३१.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेची ४
सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रे आहे त. ममरज ववर्ागामधील प्रकक्रया केंद्र कायारत िाही. सनियंबत्रत

सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रे िसलेल्या उद्योगांिीही वैयजक्तक सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची सोय करूि स्वतःच्या

जममिीवर बागकाम/मसंचिामध्ये ववल्हे वाट लागेल अशी सोय केली आहे . गणे-खडपोडी आणण खेडी

येर्ील उद्योगांकडे प्रार्ममक आणण माध्यममक प्रकक्रयेची तरतद
ू आहे . प्रकक्रया केलेल्या सांडपाण्याचा
कायावाहीमध्ये पि
ु वाापर होतो व उवाररत सांडपाणी बागकाम/मसंचिासाठी उपयोगात आणले जाते.

एम.आय.डी.सी. लोटे येर्ील उद्योगांकडे प्रार्ममक आणण माध्यममक प्रकक्रयेची तरतद
ू असि
ू काही

उद्योगांिी तत
ू ा
ृ ीय स्तरावरील प्रकक्रयेचीही सोय केली आहे . काही उद्योगांिी शन्ू य उत्सजािाचे ध्येय पण
केले आहे . प्रकक्रया झालेले सांडपाणी सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रामध्ये पढ
ु ील प्रकक्रया आणण
ववल्हे वाटीसाठी हदले जाते आणण राष्ट्रीय समद्र
ु ववज्ञाि संस्र्ेच्या अधधसच
ू िेिस
ु ार करं बवणे खाडीमध्ये
सोडले जाते.

तक्ता ५.४४. मध्ये कोल्हापरू ववर्ागातील औद्योधगक आकडेवारी हदलेली आहे आणण सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची कामधगरी तक्ता ५.४५. मध्ये हदली आहे.

तक्ता ५.४४. को्हापूर र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
को्हापरू - १४८३६ (उद्योगांची एकूण संख्या)
मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

२४०

७५

१६६३

िारं गी

३०

४८

३६५६

हहरवा

१

२२

१९०१
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तक्ता ५.४५. को्हापूर र्वभागातील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामचगरीचे र्वश्लेषण.
इिलेट

घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

आउटलेट

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी.

एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

६७६

२०६०

१९१

७३

२०१

४५

८९८

२९३९

२०८

१५१

३९७

११७

४०७

१३८९

१९३

३५

१४४

३६

५४५

१७८३

१९२

३३

१२९

५१

२४८

७५३

१५७

५६

१९७

५९

एल. के. अककवते उद्योग सहकारी
इस्टे ट मयााहदत
लोटे परशुराम पयाावरण संरक्षण सहकारी
सोसायटी

इचलकरं जी टे क्सटाईल डेव्हलपमें ट
क्लस्टर मल. (१ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)
इचलकरं जी टे क्सटाईल डेव्हलपमें ट
क्लस्टर मल. (१२ दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि)
कागल-हातकणंगले सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र

तक्ता ५.४५. मधूि असे हदसते की लोटे परशरु ाम वगळता सवा सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांमध्ये
उत्सजािे इजच्छत मािक मयाादेमध्ये होती.

५.३.१.१२ चंद्रपूर

चंद्रपरू ववर्ागामध्ये निमााण होणारे औद्योधगक सांडपाणी २५४.२४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि इतके आहे .
हया ववर्ागामध्ये सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांची तरतद
ू करण्यात आलेली िाही. परं तु निमााण

झालेल्या सांडपाण्यावर संबधं धत उद्योग त्यांच्या पररसरात प्रकक्रया करत असल्यामळ
ु े सवा सांडपाण्यावर

प्रकक्रया होत आहे . सवाश्री बबल्ट ग्राकफक पेपर प्रॉडक्र्टस मलममटे ड वगळता बहुतांश उद्योग िदीकाठी
िाहीत. सवाश्री बबल्ट ग्राकफक पेपर प्रॉडक्र्टस मलममटे ड वधाा िदीच्या काठावर तर सप
ु र औजष्ट्णक ऊजाा
केंद्र इरई िदीजवळ आहे . डब्ल्य.ू सी.एल. खाण व्यवसाय वधाा व इरई िद्यांजवळ आहे . चंद्रपरू
ववर्ागातील औद्योधगक आकडेवारी तक्ता ५.४६. मध्ये हदली आहे.

तक्ता ५.४६. चंद्रपरू र्वभागातील उद्योगांचे वगीकरण.
चंद्रपूर - १२५३ (उद्योगांची एकूण संख्या)
लाल

िारं गी
हहरवा

मोठे

मध्यम

लहाि

१५

०

४१०

१४९
०

०
२

२४७
४३०

५.४. घरगुती सांडपाण्यावरील प्रक्रक्रया

घरगत
ु ी सांडपाणी म्हणजे पाण्याद्वारे वाहूि आलेला कचरा जो ववरघळलेल्या अर्वा ममसळलेल्या
जस्र्तीमध्ये असि
ू वसाहतींपासि
ू दरू वाहूि जाणे अपेक्षक्षत असते. घरगत
ु ी सांडपाण्यामध्ये घिपदार्ा
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तसेच मल-मत्र
ू अवशेष, कागद, लघवी, स्वच्छताववषयक वस्त,ू अन्िाचे अवशेष यांसारखे ववरघळलेले
प्रदष
ू क आणण इतर प्रदष
ू कांचा समावेश होतो. या सांडपाण्यामध्ये माणस
ू व इतर प्राण्यांमध्ये आजार

पसरवणारे ववषाण,ू जलाशयांमध्ये दग
ां ी व उपद्रव निमााण करणारे सेंहद्रय पदार्ा असू शकतात ज्यामळ
ु ध
ु े
पररसंस्र्ेमध्ये

ववषमयता

पसरते.

अनतररक्त

प्रमाणात

रासायनिक

बहुपोषी पदार्ा ममसळल्यास
जलाशयांमध्ये बहुपोषण होते. सांडपाणी प्रदष
ै ी ही एक आहे .
ू णामळ
ु े निमााण होणाऱ्या अिेक समस्यांपक
जल गण
ु वत्तेमध्ये घट, माशांच्या संख्येत घट आणण बी.ओ.डी. मध्ये वाढ हे बहुपोषणाचे पररणाम
आहे त. सांडपाण्याद्वारे िद्यांमध्ये ममसळणारे ववषमय पदार्ा मासे आणण इतर जीव अंतग्राहण करतात.

यामळ
ंृ लेमध्ये ववषमयतेचा प्रसार होऊ शकतो. ववषमज्वर आणण कॉलरा सारखे पाण्याति
ु े अन्िशख
ू
पसरणारे आजार रोखले जातील यासाठी घरगत
ु ी सांडपाणी एकबत्रत करूि त्यावर प्रकक्रया करणे हे

स्वास््य सेवेपेक्षा अधधक हहतकारक आहे . वसाहतींमधील द्रव टाकाऊ पदार्ाांचे योग्य पद्धतीिे

एकत्रीकरण आणण सरु क्षक्षत व उपद्रव-मक्
ु त ववल्हे वाट ही कायदे शीरपणे आवश्यक म्हणूि ओळखली गेली
असि
ू सरु क्षक्षत व स्वच्छ पयाावरणासाठी महत्त्वाची आहे .

घरगत
ु ी सांडपाण्याच्या निममाती आणण प्रकक्रयेच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय तफावत असि
ू प्रकक्रया ि केलेले
घरगत
ु ी सांडपाणी जलाशयांमध्ये सोडणे हा र्त
ू ल जल आणण र्ज
ू लाच्या प्रदष
ू णाचा एकमेव स्रोत आहे .

घरगत
ु ी सांडपाणी सम
ु ारे ८०% जल प्रदष
ू णास कारणीर्त
ू आहे . मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामधील अयोग्य
हाताळणीची काही करणे खालीलप्रमाणे आहे त:




मल शद्ध
ा केले जाते.
ु ीकरण केंद्रांमध्ये गाळ काढणे आणण प्रकक्रया करणे यांकडे दल
ु क्ष

बहुतांश स्र्ानिक संस्र्ांमध्ये अनियममत वीजपरु वठा व सवु वधांचे ववकल्प उपलब्ध िाहीत.
मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांच्या खराब कायावाही आणण दे खरे खीसाठीच्या निधीमधील कमतरता ही
महत्त्वाची बाब आहे .



मल

शद्ध
ु ीकरण

केंद्रांच्या

कमाचाऱ्यांची िेमणक
ू .

खराब

कायावाहीसाठी

पात्रता

िसलेले

अर्वा

कमी

पात्रतेच्या

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे मब
ुं ई, िवी मब
ुं ई, रायगड, ठाणे, कल्याण, पण
ु े, िामशक, औरं गाबाद,

िागपरू , अमरावती, कोल्हापरू आणण चंद्रपरू या १२ ववर्ागांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे ववर्ाजि केले आहे .
प्रत्येक ववर्ागातील घरगत
ु ी सांडपाणी प्रकक्रयेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .

५.४.१. मल िुद्धीकरण केंद्रांच्या कामचगरी आकडेवारीसह तपिील

वि, पयाावरण व जलवायू पररवताि मंत्रालयािे निजश्चत केलेल्या बीओडी आणण ममसळलेले घिपदार्ा
(एस.एस.) ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर हया मािकांिस
ु ार मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांच्या कामधगरीचे ववश्लेषण
आणण ववर्ागांिस
ु ार हया केंद्रांची माहहती खालील पररच्छे दांमध्ये हदलेली आहे.

५.४.१.१. मंब
ु ई

मब
ुं ई ववर्ागामध्ये एकूण ८ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे आहे त आणण एकूण २११८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि

एवढ्या घरगत
ु ी सांडपाण्यावर प्रकक्रया केली गेली. तक्ता ५.४७. मध्ये मब
ुं ई ववर्ागातील सवा मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांच्या वावषाक सरासरी कामधगरीचे ववश्लेषण हदले आहे .
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तक्ता ५.४७. मुंबई र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

ठठकाण

ओ. आणण िी.

टी.एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

बी.ओ.डी. (सरासरी)

सीओ.डी (सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

११४

८७

२७६

२२५

२

५

१४४

१३६

४२

५९

१८२

१६१

१

५

४६

३८

वसोवा

५२

३६

१२२

७६

बीडीएल

बीडीएल

५३

२६

वांद्रे

--

३५

--

७३

बीडीएल

बीडीएल

--

२४

--

५०

--

११५

--

बीडीएल

--

४५

--

३६

--

८३

--

बीडीएल

--

३०

८८

७३

१८४

१३२

४ .९

२

१२०

७५

१३५

८५

२२५

१८५

४

३

१३५

७८

वरळी मल शुद्धीकरण
केंद्र

कुलाबा मल

शुद्धीकरण केंद्र

एम.सी.जी.एम. मल
शुद्धीकरण केंद्र,
घाटकोपर १

एम.सी.जी.एम. मल
शुद्धीकरण केंद्र,
घाटकोपर २
मालाड मल
शुद्धीकरण केंद्र
चारकोप मल

शुद्धीकरण केंद्र

तक्ता ५.४७. मधूि असे कळते की सवा मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे ५०% पेक्षा अधीक कायाक्षमता दशावत

आहे त. परं तु सवा मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची निरीक्षणे ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर हया बी.ओ.डी.च्या मािक
मयाादेपलीकडे

आहे त.

केवळ

वसोवा,

वांद्रे

आणण

घाटकोपर

येर्ील

मल

शद्ध
ु ीकरण

केंद्रांमध्ये

टी.एस.एस.ची ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर ही मािक मयाादा गाठली जात आहे . सवा मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रांमध्ये सी.ओ.डी. व ओ. आणण जी. हया इतर मापदं डांची मल्
ू ये मािक मयाादेमध्येच आहे त.

५.२.१.२ . िवी मुंबई

या ववर्ागामध्ये केवळ एक महािगरपामलका (िवी मब
ंु ई महािगरपामलका) व एक िगरपररषद (उरण
िगरपररषद) आहे . प्रत्येक स्र्ानिक संस्र्ेचा सांडपाणी निममाती आणण ववल्हे वाटीचा तपशील पढ
ु ीलप्रमाणे
आहे.

अ) िवी मुंबई महािगरपाशलका

िवी मब
ुं ई महािगरपामलकेिे ८ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची सोय केली असि
ू त्यातील ४४३ दशलक्ष मलटर

प्रनतहदि एवढी प्रकक्रया क्षमता िवी मब
ंु ई महािगरपामलकाद्वारे कायाान्वयीत आहे तर ३० दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि एवढी प्रकक्रया क्षमता असलेले उवाररत एक केंद्र मसडकोद्वारे कायारत ठे वण्यात आलेले आहे . या

सवा मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांचे बांधकाम चक्रीय सकक्रनयत अवपंक प्रकक्रयेवर (सी - तंत्रज्ञाि) आधारलेले
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आहे . िवी मब
ुं ई महािगरपामलकेचे िेरुळ सेक्टर-२ येर्ील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये वायमु मधश्रत
सरोवराची सोय आहे.

ब) उरण िगरपररषद

स्र्ानिक संस्र्ेतफे प्रकक्रया सवु वधेची तरतद
ू झालेली िसल्यािे िाल्याद्वारे प्रकक्रया ि केलेले घरगत
ु ी
सांडपाणी खाडीमध्ये सोडण्यात येत आहे . र्मू मगत सांडपाणी व्यवस्र्ा आणण मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राचा
प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवि प्राधधकरणािे ववचारात घेतला आहे . िवी मब
ुं ई महािगरपामलकेच्या ८ मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधगरी तक्ता ५.४८. मध्ये हदली आहे .

तक्ता ५.४८. िवी मुंबई र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

बी.ओ.डी.

ठठकाण

(सरासरी)

मल शुद्धीकरण केंद्र सेक्टर १२, सी.बी.डी.

मल शुद्धीकरण केंद्र सेक्टर ५०, िेरुळ

सेक्टर १८, वाशी

मल शुद्धीकरण केंद्र सेक्टर २०, सािपाडा

-

कोपरखैरणे

मल शुद्धीकरण केंद्र

-

मल

-

एरोली

शुद्धीकरण

घणसोली

केंद्र

(सरासरी)

(सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

--

८

--

२६

--

बीडीएल

--

१०

--

१४

--

४२

--

बीडीएल

--

११

मल शुद्धीकरण केंद्र - सेक्टर ५०, िेरुळ कडे प्रवाह वळवला जातो.

मल शुद्धीकरण केंद्र -

केंद्र

टी.एस.एस.

आउटलेट

सेक्टर २, िेरुळ

शुद्धीकरण

ओ. आणण िी.

इिलेट

मल शुद्धीकरण केंद्र -

मल

सीओ.डी (सरासरी)

--

१०

--

२३

--

७.१

--

११

--

१९

--

३८

--

बीडीएल

--

११

--

७

--

२१

--

बीडीएल

--

१०

--

११

--

४३

--

बीडीएल

--

१३

--

१५

--

४१

--

बीडीएल

--

११

* टीप: (--) - िमुिे एकबत्रत करण्यात आले िाहीत. सवा तक्त्यांसाठी लागू.

तक्ता ५.४८. मधि
ू असे हदसते की सवा मापदं डांच्या सरासरी पातळ्या वि, पयाावरण व जलवायू
पररवताि मंत्रालयािे निजश्चत केलेल्या उत्सजाि मयाादेमध्ये आहे त. सवा शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमधील प्रकक्रया
केलेल्या पाण्यातील ओ. आणण जी.चे प्रमाण शोध मयाादेखाली होते.

५.४.१.३. ठाणे

ठाणे ववर्ागाच्या अखत्यारीमध्ये एकूण ६ िागरी स्र्ानिक संस्र्ा आहे त. प्रत्येक स्र्ानिक संस्र्ेमधील
घरगत
ु ी सांडपाणी निममाती आणण ववल्हे वाटीचा तपशील पढ
ु ीलप्रमाणे आहे.
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अ) ठाणे महािगरपाशलका

ठाणे महािगरपामलकेिे ३ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची तरतद
ू केली आहे . खारे गाव (४६.७६ दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि), कोलशेत (२३.०६ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि), लोढा (२२.२२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि) आणण
ववटावा (८.४५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि) येर्े ठाणे महािगरपामलकेिे १००.४९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढ्या एकबत्रत प्रकक्रया क्षमतेच्या ४ िवीि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांचा प्रस्ताव सादर केला आहे .

ब) मीरा-भायंदर महािगरपाशलका

मीरा-र्ायंदर महािगरपामलकेिे १२ हठकाणी ११७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या एकबत्रत प्रकक्रया

क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची सोय केली असली तरी सध्या केवळ ५ केंद्रे कायारत आहे त. शांती पाका
येर्ील १३ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे केंद्र, शांती िगर येर्ील ११ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे

केंद्र, कांकीया येर्ील १७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे केंद्र, जेस्सल पाका येर्ील २ दशलक्ष मलटर

प्रनतहदि क्षमतेचे केंद्र आणण सष्ट्ृ टी कॉम्प्लेक्स येर्ील १.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे केंद्र ही ५
मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे कायारत आहे त. ४८.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे प्रकक्रया ि केलेले सांडपाणी
खाडीमध्ये सोडण्यात येत आहे .

ठाणे महािगरपामलकेच्या अखत्यारीतील स्र्ानिक संस्र्ांमधूि एकूण ५४८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
(टी.एम.सी.: ३५० + एम.बी.एम.सी.: ९३ + व्ही.व्ही.सी.एम.सी.: १०५) एवढे घरगत
ु ी सांडपाणी निमााण

होते. यामधील केवळ २९६.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर तेवढीच एकबत्रत प्रकक्रया
क्षमता असलेल्या ९ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांद्वारे प्रकक्रया होत असि
ू २५१.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे

सांडपाणी प्रकक्रया ि करता खाडीमध्ये सोडले जात आहे . तक्ता ५.४९. मध्ये ठाणे महािगरपामलकेच्या
अखत्यारीतील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधगरी दशावली आहे.
तक्ता ५.४९. ठाणे र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

ठठकाण

बी.ओ.डी. (सरासरी)

ठाणे महािगरपामलका
सष्ट्ृ टी

कॉम्प्लेक्स

शुद्धीकरण केंद्र

मल

सीओ.डी

ओ. आणण िी.

टी.एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

--

१३

--

३७

--

बीडीएल

--

२०

--

१२२

--

२९०

--

१

--

७८

तक्ता ५.४९. प्रमाणे ठाणे महािगरपामलकेच्या अखत्यारीतील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधगरी चांगली

असि
ू उत्सजाि मािकांिस
ु ार सवा इजच्छत जल गण
ु वत्ता मािके प्राप्त करत आहे त. परं तु सष्ट्ृ टी

कॉम्प्लेक्स येर्ील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये बी.ओ.डी. व टी.एस.एस.चे प्रमाण ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर
हया मािक मयाादेपेक्षा अधधक असल्याचे आढळले.
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५.४.१.४. क्याण

कल्याण-डोंबबवली महािगरपामलका, ग्राम पंचायत आणण या अधधकारक्षेत्रातील उद्योग या स्र्ानिक
संस्र्ा घरगत
ु ी सांडपाणी निमााण करतात. प्रत्येक महािगरपामलका व िगरपररषदे च्या सांडपाणी निममाती
आणण ववल्हे वाटीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .

अ) क्याण व डोंत्रबवली

महािगरपाशलका (के.डी.एम.सी.)

के.डी.एम.सी.िे ६ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची तरतद
ू केली असि
ू एका केंद्राचे बांधकाम अद्याप सरु
ु आहे .
अजस्तत्वात असलेल्या केंद्रांची एकबत्रत प्रकक्रया क्षमता २०३ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी असि
ू ती

पढ
ु ील हठकाणी जस्र्त आहे त: बवे येर्े ४० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि, आधारवाडी येर्े ४० दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि, धचंचपाडा येर्े ४० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि, हटटवाळा (पव
ू )ा येर्े २ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि,

हटटवाळा (पजश्चम) येर्े १ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि आणण मोटगाव येर्े ४० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि.
के.डी.एम.सी.िे ६ िवीि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची स्र्ापिाही केली आहे .

ब) उ्हासिगर महािगरपाशलका

उल्हासिगर महािगरपामलकेिे २८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची तरतद
ू

केली असली तरी जुलै २००५ रोजीच्या परू पररजस्र्तीमळ
ु े या केंद्राच्या कायावाहीत अडर्ळा आला असि
ू
ते सध्या कायारत िाही. संमतीपत्र अटींचे पालि ि झाल्यामळ
ु े म.प्र.नि. मंडळािे उल्हासिगर

महािगरपामलकेसाठी सशता हदशानिदे श जारी केले आहे त. २८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्राची सोय आहे त्याचबरोबर १३५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्राच्या स्र्ापिेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .

क) अंबरिाथ िगरपररषद

२८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची तरतद
ू अंबरिार् िगरपररषदे िे केली आहे
आणण हे केंद्र कायारत आहे .

ड) शभवंडी - नििामपूर िहर महािगरपाशलका (बी.एि.सी.एम.सी.)

बी.एि.सी.एम.सी.िे १३ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि आणण १७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि अशा प्रकक्रया
क्षमतांची २ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे स्र्ापि केली आहे त. त्यांची एकबत्रत प्रकक्रया क्षमता ३० दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि एवढी आहे . ईदगाह येर्े २९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि, बकरा बाजार येर्े ३० दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि, टे मघर येर्े ९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि आणण स्टे वपंग गाडाि येर्े ३१ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि

अशी ९९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एकबत्रत प्रकक्रया क्षमता असलेल्या ४ प्रस्ताववत मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांचे
बांधकाम बी.एि.सी.एम.सी.िे सरु
ु केले आहे .

ई) क्याण महािगरपाशलका

३११ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या एकबत्रत प्रकक्रया क्षमतेच्या ६ कायारत मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये

एकूण ३११ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या घरगत
ु ी सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यात आली. तक्ता ५.५०.
मध्ये कल्याण महािगरपामलकेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधगरी दशावली आहे .
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तक्ता ५.५०. क्याण र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)
ओ. आणण िी.

टी.एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

बी.ओ.डी. (सरासरी)

सीओ.डी (सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

आधारवाडी मल शुद्धीकरण केंद्र

--

१६

--

५०

बीडीएल

बीडीएल

--

१३०

बवे मल शुद्धीकरण केंद्र

३०

१२

९०

५०

बीडीएल

बीडीएल

३०

१३

उल्हासिगर महािगरपामलका

--

१७

--

५१

--

बीडीएल

--

१०

ठठकाण

अंबरिार् महािगरपामलका

--

बदलापूर महािगरपामलका
मर्वंडी निजामपरू शहर
महािगरपामलका

--

२०

५६

--

बीडीएल

--

१८

मल शुद्धीकरण केंद्र स्र्ावपत करण्यात आले आहे .
--

९८

--

२८४

--

बीडीएल

--

३४३

तक्ता ५.३५. मधूि असे हदसते की बवे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र ५०% कायाक्षमतेवर कायारत असि
ू इजच्छत
जल गण
ु वत्ता मािके गाठत आहे . परं तु ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या टी.एस.एस.च्या मािक मयाादेपेक्षा

जास्त पातळ्या आधारवाडी आणण मर्वंडी-निजामपरू मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये आढळल्या. मर्वंडी येर्ील
केंद्रांची कामधगरी चांगली असली तरी बी.ओ.डी.ची पातळी ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या मािक मयाादेपेक्षा
अधधक आहे .

५.४.१.५. पुणे



सवा स्र्ानिक क्षेत्रांमधूि घरगत
ु ी सांडपाणी निममाती - १,२८१.८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि.

७४४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे सांडपाणी पण
ु े महािारपामलकेच्या अधधकारक्षेत्रामध्ये निमााण

झाले. यापैकी ५६७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर ववववध हठकाणी असलेल्या १०
मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांद्वारे प्रकक्रया केली गेली.



वपंपरी-धचंचवड महािगरपामलकेिे (पी.सी.एम.सी.) १३ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची तरतद
ू केली आहे .
प्रकक्रया केलेले आणण ि केलेले सांडपाणी िदीमध्ये सोडले जाते.

िदीच्या जल गण
ु वत्तेमध्ये सध
ु ार आणण्यासाठी पण
ु े महािगरपामलका व पी.सी.एम.सी. कडूि पण
ु े
ववर्ागातील स्र्ानिक संस्र्ांिा निमााण झालेल्या सवा सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी वेळोवेळी

हदशानिदे श हदले जातात. ३६४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या एकबत्रत प्रकक्रया क्षमतेची ९ मल

शद्ध
ु ीकरण केंद्रे उर्ारण्याचा पण
ु े महािगरपामलकेचा प्रस्ताव आहे आणण ९० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
क्षमतेचे केंद्र उर्ारण्याचा पी.सी.एम.सी.चा प्रस्ताव आहे . १०२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या एकबत्रत

प्रकक्रया क्षमतेची ३ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे सोलापरू महािगरपामलका उर्ारत आहे . तक्ता ५.५१. मध्ये पण
ु े
ववर्ागातील सवा मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधगरी दशावली आहे.
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तक्ता ५.५१. पुणे र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)
बी.ओ.डी.

सी.ओ.डी

ओ. आणण िी.

टी.एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

(सरासरी)

आउटलेट

आउटलेट

आउटलेट

आउटलेट

बोपोडी येर्ील पी.एम.सी. मल शुद्धीकरण केंद्र

१५

४१

बीडीएल

१३

तािाजीवाडी येर्ील पी.एम.सी. मल शुद्धीकरण केंद्र

१३

३७

बीडीएल

१२

न्यू िायडू येर्ील पी.एम.सी मल शुद्धीकरण केंद्र

११

३२

बीडीएल

७

जुिे िायडू येर्ील पी.एम.सी मल शुद्धीकरण केंद्र

२१

५६

०.१

१७

मंढ
ु वा येर्ील पी.एम.सी मल शुद्धीकरण केंद्र

११

२९

बीडीएल

१०

मर्रोबा येर्ील पी.एम.सी मल शुद्धीकरण केंद्र

१७

४७

बीडीएल

२२

ववठ्ठलवाडी येर्ील पी.एम.सी मल शुद्धीकरण केंद्र

१३

३५

बीडीएल

१२

एरं डवणे येर्ील पी.एम.सी मल शुद्धीकरण केंद्र

१२

३४

बीडीएल

९

बाणेर येर्ील पी.एम.सी मल शुद्धीकरण केंद्र

१३

३५

बीडीएल

९

पी.एम.सी. खराडी मल शुद्धीकरण केंद्र

१२

३४

बीडीएल

१०

२४

६७

०

३२

७

२०

बीडीएल

८

१८२

६३२

४ .६

१७१

लोणावळा िगरपररषद, लोणावळा

८

३२

बीडीएल

८

मशरूर िगरपररषद, मशरूर

१२

--

--

६

सांगवीगाव

५०

--

०

५४

ठठकाण

अॅक्वाटे क सोल्युशि प्रा मल. मल शुद्धीकरण केंद्र,
एम.आय.डी.सी., हहंजेवाडी, पुणे

खडकी जजल्हा मंडळ (८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)
खडकी जजल्हा मंडळ (१.२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

कासारवाडी फेज – १

कायारत िाही

कासारवाडी फेज – २

१२

३५

०

१९ .३३

कासारवाडी फेज - ३

१५

४२

०

१६

धचंचवड फेज – १

११

३०

०

२०

धचखली फेज – १

१९

५३

०

२६

धचंचवड फेज – २

१४

३५

०

२१

धचखली फेज - २

९

३०

०

१९

वपंपळे निलख

१५

४४

०

३३

आकुडी

१३

३४

०

१६

रावेत

१२

३६

०

८

१६

--

बीडीएल

६

१९

--

बीडीएल

८

११

--

१

५१

मल शुद्धीकरण केंद्र क्र. १ र्ाग क्र. ७९ (मसटी सव्हे
क्र. २५७/१), महाबळे श्वर

मल शुद्धीकरण केंद्र क्र. २, सव्हे क्र. ६२६,
महाबळे श्वर

मल शुद्धीकरण केंद्र क्र. १ मसद्धार्ािगर, पाचगणी
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मल शुद्धीकरण केंद्र क्र. २, मशवाजीिगर, पाचगणी

९

--

१

१९

बारादबरी, ऑजक्सडेशि पॉन्ड जवळ, कराड

१३

--

बीडीएल

९

सोलापूर महािगरपामलका, सोलापूर

मल शुद्धीकरण केंद्र कायारत िाही

पंढरपरू िगरपररषद, पंढरपरू

९०

२७५

बीडीएल

२१

या ववर्ागामध्ये निमााण झालेल्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी अिेक मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची
तरतद
ू करण्यात आली आहे . मापदं डांच्या पातळ्यांच्या दृष्ट्टीिे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे चांगली कामधगरी

करत असि
ू इजच्छत जल गण
ु वत्ता मािके गाठत आहे त. परं तु खडकी जजल्हा मंडळ, सांगवी गाव,
आणण पंढरपरू िगरपररषद या ३ हठकाणची केंद्रे इजच्छत कामधगरी दशावत िव्हती. बी.ओ.डी.च्या

पातळ्या ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर हया मािक मयाादेपेक्षा अधधक आहे . तसेच प्रकक्रया झालेल्या
सांडपाण्याची टी.एस.एस.ची पातळीही ३० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या मयाादेपक्ष
े ा अधधक होती.

५.४.१.६.

िाशिक

शहरातील निमााण झालेल्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी िामशक महािगरपामलकेिे २७०.५ दशलक्ष

मलटर प्रनतहदि प्रकक्रया क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची सोय केली आहे . १४२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढ्या प्रकक्रया क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राच्या उर्ारणीचा प्रस्ताव आहे . तक्ता ५.५२. मध्ये िामशक
ववर्ागातील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची वावषाक सरासरी कामधगरी दशावली आहे.

तक्ता ५.५२. िाशिक र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

ठठकाण
मशडी िगर पंचायत

बी.ओ.डी. (सरासरी)

सीओ.डी (सरासरी)

ओ. आणण िी. (सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

११०

५

२००

३६

७८

१०

तक्ता ५.५२. मधूि असे हदसते की हे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र साधारण ९०-९५% कायाक्षमतेवर कायारत
असि
ू इजच्छत जल गण
ु वत्ता मािके गाठत आहे .

५.४.१.७. औरं गाबाद

घरगत
स्रोत आहे . या
ु ी कामकाजांद्वारे निमााण होणारे सांडपाणी हा घरगत
ु ी प्रदष
ू णाचा प्रमख
ु
ववर्ागामध्ये महािगरपामलका, ब आणण क श्रेणीतील िगरपररषदा आणण एक जजल्हा मंडळ यांचा

समावेश असलेल्या ५७ स्र्ानिक संस्र्ा आहे त. क श्रेणीतील िगरपररषदा या प्रमख
ु स्र्ानिक संस्र्ा

आहे त. केवळ औरं गाबाद महािगरपामलका आणण िांदेड-वाघाला शहर महािगरपामलका यांिी मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची तरतद
ू केली असि
ू इतर महािगरपामलकांिी प्रकक्रया केंद्रांची सोय केलेली िाही.

अ) औरं गाबाद महािगरपाशलका

मसडको येर्ील ६.५. दशलक्ष मलटर प्रनतहदि प्रकक्रया क्षमतेचे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र व डॉ. सलीम अली
तलाव येर्ील ५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे केंद्र अशी दोि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे औरं गाबाद

महािगरपामलकेिे स्र्ापि केली आहे त. िक्षत्रवाडी येर्े १६१ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि, बाणेवाडी येर्े १०
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दशलक्ष मलटर प्रनतहदि, झाल्टा येर्े ३५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि आणण पाडेगाव येर्े १० दशलक्ष मलटर

प्रनतहदि अशा य.ु आय.डी.एस.एस.एम.टी. अंतगात २१६ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एकबत्रत प्रकक्रया क्षमता
असलेल्या ४ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांचा प्रस्ताव औरं गाबाद महािगरपामलकेिे केला आहे . एम.आय.डी.सी.

वळूज येर्े ४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या प्रकक्रया क्षमता असलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची तरतद
ू
करण्याचा प्रस्ताव एम.आय.डी.सी. औरं गाबादिे मांडला आहे .

ब) िांदेड-वाघाला महािगरपाशलका (एि.डब्ल्यू.एम.सी.)

एि.आर.ए.पी. उपक्रमांतगात बोन्दर गावामध्ये ८७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि प्रकक्रया क्षमतेच्या मल

शद्ध
ु ीकरण केंद्राची तरतद
ू एि.डब्ल्य.ू एम.सी.िे केली आहे . तसेच, ३० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि प्रकक्रया
क्षमतेचे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र जे.एि.एि.य.ु आर.एम. अंतगात एमलचपरू येर्े कायाान्वनयत करण्यात आले

आहे . परं तु सध्या बोन्दर मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये ३३.७५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि तर एमलचपरू मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये ४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे सांडपाणी येत आहे . एमलचपरू मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रामध्ये प्रकक्रया झालेले सांडपाणी शेतीमधील वापरासाठी शेतकऱ्यांिा परु वले जाते. परळी ऊजाा
प्रकल्पास

बोन्दर

मल

शद्ध
ु ीकरण

केंद्रामध्ये

प्रकक्रया

झालेले

सांडपाणी

परु वण्याचा

प्रस्ताव

एि.डब्ल्य.ू एम.सी.िे सादर केला आहे . जे.एि.एि.यु.आर.एम. उपक्रमांतगात एि.डब्ल्य.ू एम.सी.िे १५
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि प्रकक्रया क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राचे बांधकाम सरु
ु केले आहे .

क) लातूर महािगरपाशलका

सांडपाणी व्यवस्र्ेचे बांधकाम लातरू महािगरपामलकेिे सरु
ु केले आहे . घरगत
ु ी सांडपाण्याच्या प्रकक्रयेसाठी
मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची तरतद
ू व्हावी यासाठी पामलकेच्या अधधकाऱ्यांिा पत्रांद्वारे म.प्र.नि. मंडळ हया
बाबीचा पाठपरु ावा करत आहे .

मराठवाडा ववर्ागातील सवा िगरपररषदांमधील तसेच िांदेड जजल्हा िगर पंचायतीमधील प्रकक्रया ि
झालेले घरगत
ु ी सांडपाणी स्र्ानिक िाल्यांमध्ये सोडले जात आहे . तक्ता ५.५३. मध्ये औरं गाबाद

प्रादे मशक कायाालयांतगात ववश्लेवषत केलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची वावषाक सरासरी कामधगरी दशावली
आहे.

तक्ता ५.५३. औरं गाबाद र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

ठठकाण

ओ. आणण िी.

टी.एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

बी.ओ.डी. (सरासरी)

सीओ.डी (सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

१२

५७

४०

१४४

बीडीएल

बीडीएल

३८

६३

६२

७३

१८०

१६१

बीडीएल

बीडीएल

६३

७२

िांदेड वाघाला शहर
महािगरपामलका मल
शुद्धीकरण केंद्र (८७

दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)
िांदेड वाघाला शहर
महािगरपामलका, बोन्दर
मल शुद्धीकरण केंद्र (३०
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दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)
मसडको मल शुद्धीकरण
केंद्र औरं गाबाद

डॉ. सलीम अली तळे ,
हुडको, औरं गाबाद

--

९५

--

२८०

--

७ .२

--

८६

--

१६

--

६२

--

बीडीएल

--

३४

तक्ता ५.५३. मधूि असे हदसि
ू येते की ३० मायक्रोग्रॅम प्रनतमलटर ही टी.एस.एस.ची मािक मयाादा
वगळता प्रकक्रया केलेल्या सांडपाण्याच्या उवाररत मापदं डांच्या सवा मािक मयाादा सलीम अली सरोवर,

हुडको येर्ील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये गाठल्या जात आहे त. इतर ३ केंद्रांमध्ये सी.ओ.डी. व ओ.आणण
जी.च्या पातळ्या मािक मयाादेपेक्षा कमी असि
ू बी.ओ.डी. व टी.एस.एस.च्या प्रत्येकी ३० मममलग्रॅम
प्रनतमलटर मयाादेपेक्षा अधधक आहे त.

५.४.१.८. िागपूर

िागपरू ववर्ागामध्ये िागपरू महािगरपामलकेबरोबर (एि.एम.सी.) २२ िगरपररषदा आहे त. एि.एम.सी.िे

र्ांडव
े ाडी येर्ील २ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची सोय केलेली आहे . वातापेक्षी प्रकक्रयेवर आधाररत १०० दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे एक आणण १३० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे एक अशी ही दोि केंद्रे आहे त.

हयाचबरोबर, ववववध हठकाणी ५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या ४ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांचा प्रस्ताव

सादर करण्यात आलेला असि
ू त्यातील २ केंद्रांचे बांधकाम सरु
ु करण्यात आलेले आहे . तक्ता ५.५४.
मध्ये िागपरू ववर्ागातील ववश्लेवषत केलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची वावषाक सरासरी कामधगरी दशावली
आहे.

तक्ता ५.५४. िागपूर र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्रांची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)

ठठकाण

र्ांडव
े ाडी मल शुद्धीकरण
केंद्र, िागपूर

बी.ओ.डी.
(सरासरी)

सीओ.डी (सरासरी)

ओ. आणण िी.

टी.एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

७८

२१

८०

६५

६ .७

१ .८

९५

१५

महािगरपामलका

तक्ता ५.५४. मधूि असे स्पष्ट्ट होते की या ववर्ागातील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र साधारण ९०%
कायाक्षमतेवर कायारत असि
ू बी.ओ.डी. व टी.एस.एस.च्या पातळ्या निजश्चत केलेल्या मयाादेपेक्षा अधधक
िव्हत्या.

५.४.१.९. को्हापूर

कोल्हापरू महािगरपामलका व सांगली-ममरज-कुपवड महािगरपामलका या दोि महािगरपामलका आणण २४
िगरपररषदा कोल्हापरू ववर्ागामध्ये आहे त. या ववर्ागामध्ये केवळ २ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची तरतद
ू
केलेली आहे . प्रत्येक महािगरपामलका आणण स्र्ानिक संस्र्ांमधि
निमााण झालेल्या सांडपाण्याची
ू
माहहती खालीलप्रमाणे आहे .
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अ) को्हापूर महािगरपाशलका

या ववर्ागामध्ये एक महािगरपामलका व ९ िगरपररषदा आहे त. पंचगंगा िदीच्या काठाजवळ कोल्हापरू

महािगरपामलका व इचलकरं जी िगरपररषद जस्र्त आहे त. ७६ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि प्रकक्रया क्षमतेच्या
मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये ५५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया केली जात आहे .

उवाररत सांडपाणी ववववध िाल्यांद्वारे पंचगंगा िदीमध्ये सोडले जाते. इचलकरं जी िगरपररषदे मधूि
एकूण ३८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे सांडपाणी निमााण होते. यासाठी २० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि

प्रकक्रया क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची सोय करण्यात आली असली तरीही केवळ १४ दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया केली जात असि
ू उवाररत सांडपाणी ववववध िाल्यांद्वारे पंचगंगा
िदीमध्ये सोडले जात आहे .

ब) सांगली-शमरि-कुपवड महािगरपाशलका

या ववर्ागामध्ये एक महािगरपामलका व ५ िगरपररषदा आहे त. महािगरपामलकेिे १० ऑजक्सडेशि
तलावांची सोय केली असली तरी ते सध्या कायारत िाहीत. एस.बी.आर. तंत्रज्ञािावर आधाररत २३.५

दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राचे बांधकाम महािगरपामलकेिे सरु
ु केले आहे .
धुळगाव येर्े ऑजक्सडेशि तलाव असलेले २७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र

कायाान्वनयत करण्यात आले आहे . वरील िमद
ू केलेल्या केंद्रांव्यनतररक्त इतर महािगरपामलकांिी मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची सोय केलेली िाही. तर्ावप, निमााण झालेले घरगत
ु ी सांडपाणी जलाशयांमध्ये र्ेट

सोडले जात आहे . तक्ता ५.५५. मध्ये कोल्हापरू ववर्ागातील ववश्लेवषत केलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची
वावषाक सरासरी कामधगरी दशावली आहे.

तक्ता ५.५५. को्हापूर र्वभागातील मल िुद्धीकरण केंद्राची कामचगरी.
घटक (शमशलग्रॅम प्रनतशलटर)
ओ. आणण िी.

टी.एस.एस.

(सरासरी)

(सरासरी)

बी.ओ.डी. (सरासरी)

सीओ.डी (सरासरी)

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

इिलेट

आउटलेट

कोल्हापूर महािगरपामलका

४६

२८

९४

८१

बीडीएल

बीडीएल

१७१

२३

इचलकरं जी िगरपररषद

९५

२८

२३२

७८

बीडीएल

बीडीएल

२४

३०

ठठकाण

सांगली-ममरज-कुपवड

महािगरपामलका, बेडग रस्ता

कायारत िाही

येर्ील ऑजक्सडेशि तलाव
रत्िाधगरी उप-प्रादे मशक
कायाालय
धचपळूण उप-प्रादे मशक
कायाालय

िगरपररषदे िे मल शुद्धीकरण केंद्राची तरतूद केलेली िाही.
िगरपररषद/िगर पंचायतीिे या कायाालयाच्या अखत्यारीमध्ये मल शुद्धीकरण केंद्राची
तरतद
ू केलेली िाही.

असे हदसि
ू येते की दोन्ही मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कायाक्षमता ५०-६०% अशी असि
ू सवा मापदं डांच्या

पातळ्या इजच्छत जल गण
ु वत्ता मािक मयाादेपेक्षा अधधक िाहीत. प्रकक्रया केलेल्या सांडपाण्यातील ओ.
आणण जी.ची पातळीही सवा केंद्रांमध्ये शोध मयाादेपेक्षा कमी आढळली.
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५.४.१.१०. चंद्रपूर
चंद्रपरू

महािगरपामलकेिे

अद्याप

मल

शद्ध
ु ीकरण

केंद्राची

सोय

केलेली

िाही.

परं त,ु

य.ु आय.डी.एस.एस.एम.टी. अंतगात ४५ आणण २५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि प्रकक्रया क्षमतेच्या दोि मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांचे बांधकाम सरु
ु असि
ू ही केंद्रे लवकरच कायाान्वनयत करण्यात येतील.

५.५. महाराष्ट्रातील घिकचरा व्यवस्थापि

स्रोतांिस
ु ार घिकचऱ्याचे ४ प्रकारांमध्ये ववर्ाजि करण्यात येत.े पहहला प्रकार िागरी घिकचरा

(एम.एस.डब्ल्य.ू ). हयामध्ये घरगत
ु ी कचरा, बांधकाम व इमारत पाडल्यावर राहणारा राडारोडा (सी. आणण
डी.), स्वच्छतेमधील अवमशष्ट्ट र्ाग आणण रस्त्यांवरील कचरा हयांचा समावेश होतो जो निवासी व

व्यावसानयक संकुलांमधूि निमााण होतो. वि, पयाावरण आणण जलवायू पररवताि मंत्रालयािस
ु ार िागरी

घिकचऱ्यामध्ये महािगरपामलकेच्या अर्वा सधू चत क्षेत्रांमध्ये निमााण झालेला व्यावसानयक घातक कचरा

वगळता व्यावसानयक व निवासी घि अर्वा अधा-घि कचरा आणण प्रकक्रया केलेला जैव-वैद्यकीय कचरा
हयांचा समावेश होतो. दस
ु रा प्रकार म्हणजे घातक घिकचरा अर्वा औद्योधगक कचरा. हयामध्ये

ववषजन्य पदार्ा जे गंज आणू शकतात, जे ज्वलिशील आहे त अर्वा ठराववक वायच्
ूं या समक्ष
ज्यांच्यामध्ये रासायनिक बदल होतात अशा पदार्ाांचा समावेश होतो. नतसऱ्या प्रकारामध्ये जैव-वैद्यकीय
घिकचरा अर्वा रुग्णालयांमध्ये निमााण होणाऱ्या कचऱ्याचा समावेश आहे. हयामध्ये सामान्यतः

धारदार वस्त,ू टाकाऊ वस्त,ू रचिात्मक टाकाऊ पदार्ा, सक्ष्
ू मजैववक संवधा, निरूपयोगी औषधे असे
संसगाजन्य टाकाऊ पदार्ा आणण टाकाऊ मसररंज, स्वॅब्स, मलमपट्टया, शारीररक स्त्राव, मािवी उत्सजािे

अशा स्वरूपातील रासायनिक कचऱ्याचा समावेश होतो. शास्त्रोक्त आणण ववर्ेदकारी पद्धतीिे व्यवस्र्ापि
ि केल्यास हे पदार्ा मािवी आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतात. इलेक्रॉनिक घिकचरा

अर्वा ई-कचरा हा चौर्ा प्रकार आहे. हयामध्ये टाकाऊ ववद्यत
ु आणण इलेक्रॉनिक उपकरणांचा समावेश
होतो. पि
ु ववाक्री, धातू मोड, पि
ु वाापरामध्ये ज्या वस्तू जातात अर्वा ज्यांची ववल्हे वाट लावली जाऊ
शकते अशा टाकाऊ इलेक्रॉनिक वस्ति
ुं ा सद्ध
ु ा ई-कचरा म्हणतात.

िागरी घिकचऱ्याच्या प्रकक्रया आणण ववल्हे वाटीच्या पद्धती खालीलप्रमाणे आहे त.

अ) औजष्ट्णक प्रकक्रया - टाकाऊ पदार्ाांच्या ज्या प्रकक्रयेसाठी उष्ट्णेतच
े ा उपयोग केला जातो त्या पद्धतीला

औजष्ट्णक प्रकक्रया म्हणतात. सवासामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या घिकचऱ्याच्या औजष्ट्णक प्रकक्रयेच्या
पद्धती खालीलप्रमाणे आहे त.


र्स्मीकरण - या पद्धतीमध्ये घिकचऱ्याचे वातापेक्षी ज्वलि घडवि
ू आणले जाते. जाळल्यािंतर
घिकचऱ्याचे रूपांतर राख, फ्ल्यू गॅस, पाण्याची वाफ आणण काबाि डायॉक्साईड मध्ये होते.



गॅमसकफकेशि व पायरॉमलमसस या दोन्ही समाि पद्धती आहे त. कमी प्रमाणात प्राणवायू आणण
अती उष्ट्ण तापमािाची प्रकक्रया करूि सेंहद्रय टाकाऊ पदार्ाांचे ववघटि घडवि
ू आणले जाते.



खल
ु े दहि ही औजष्ट्णक प्रकक्रयेशी साधम्या असलेली पयाावरणास बाधक अशी प्रकक्रया आहे.

ब) डम्प्स व लँ डकफल्स

 स्वच्छता उत्पादिांचे लँ डकफल्स हा घिकचरा ववल्हे वाटीसाठी सवासामान्यपणे वापरला जाणारा
उपाय आहे .

 नियंबत्रत डम्प्स हे बहुतांशी स्वच्छता उत्पादिांच्या लँ डकफल्स सारखेच असतात.
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 बायोररयॅक्टर लँ डकफल्स ही संकल्पिा िवीि तांबत्रक संशोधिाची निष्ट्पत्ती आहे . घिकचरा
ववघटिाचा वेग वाढवण्याकररता उच्च दजााच्या सक्ष्
ू मजीव प्रकक्रयांचा अवलंब या लँ डकफल्समध्ये
होतो.

क) जैववक घिकचरा प्रकक्रया


सेंहद्रय खताचा वापर ही घिकचरा ववल्हे वाट अर्वा प्रकक्रयेसाठी सवााधधक उपयोगामध्ये आणली
जाणारी पद्धत आहे . ही प्रकक्रया सेंहद्रय घिकचऱ्याचे सक्ष्
ू मजीव व इतर लहाि जीवांद्वारे
वातापेक्षी ववघटि होऊि नियंबत्रत करण्यात येत.े



सेंहद्रय पदार्ाांचे ववघटि होण्यासाठी पचिकक्रयेतही वातापेक्षी जैववक प्रकक्रयांचा अवलंब केला
जातो.

रासायनिक, औजष्ट्णक, यांबत्रक, ककरणोत्सजाि आणण जैववक कचरा उपचार अशा ववववध प्रकक्रया वापरूि
जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करता येत.े रासायनिक प्रकक्रयांमध्ये रसायिांचा जंति
ु ाशक म्हणूि
वापर केला जातो, तर औजष्ट्णक प्रकक्रयांमध्ये जंति
ु ाशक म्हणूि उष्ट्णतेचा उपयोग केला जातो. यामध्ये

प्रबाष्ट्पपात्र व मायक्रोवेव्हचा समावेश आहे . घिकचऱ्याची हाताळणी सोपी व्हावी यासाठी आणण इतर
प्रकक्रयांच्या संयोगािे घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी यांबत्रक प्रकक्रयांचा अवलंब घिकचऱ्याचे स्वरूप
अर्वा वैमशष्ट्र्टये बदलण्यासाठी केला जातो. श्रेडींग आणण संहिि या दोि प्रार्ममक यांबत्रक प्रकक्रया

आहे त. ककरणोत्सजाि प्रकक्रयेमध्ये घिकचऱ्यावर बंहदस्त खोलीमध्ये अनतिील अर्वा आयोिायणझंग
ककरणांचा मारा केला जातो. घिकचऱ्याचे स्वरूप ओळखीपलीकडे बदलावण्यासाठी या प्रकक्रयांच्या पश्चात

श्रेडींग आवश्यक असते. जैव-वैद्यकीय कचऱ्याच्या प्रकक्रयेसाठी जैववक प्रकक्रयांमध्ये जैववक ववकर
उपयोगात आणले जातात.
घातक घिकचऱ्याच्या प्रकक्रयेसाठी वापरात आणलेल्या तंत्रज्ञािाचे र्ौनतक, रासायनिक, जैववक, औजष्ट्णक
अर्वा जस्र्र करणे असे ववर्ाजि केले जाते.


गरु
ु त्वाकषाणािे

ववर्ाजि,

द्रवावस्र्ेतील

टाकाऊ

पदार्ाांमधूि

अजस्र्र

संयग
ु ांिा

वायू

व

प्रवाहामाफात काढणे यासारखी अवस्र्ा बदलण्यासाठीची प्रणाली, आणण काबाि शोषणे यासहहत
ववववध कफल्टररंग कायावाही या सवाांचा र्ौनतक प्रकक्रयांमध्ये समावेश होतो.


पी.एच. निजष्ट्क्रयीकरण, ऑजक्सडेशि अर्वा ररडक्शि, आणण प्रेमसवपटे शि यांसारखी तंत्रज्ञािे

वापरूि रासायनिक प्रकक्रयेच्या मदतीिे घिकचऱ्याचे रूपांतर कमी घातक पदार्ाांमध्ये होते.

जैववक प्रकक्रयेमध्ये घिकचऱ्यातील सेंहद्रय संयग
ु ांचे ववघटि सक्ष्
ू मजीवांचा अवलंब करूि केले
जाते.


औजष्ट्णक ववल्हे वाटीच्या प्रकक्रयेमध्ये र्स्मीकरण व पायरॉमलमससचा समावेश आहे . र्स्मीकरण

हा घातक कचऱ्याच्या प्रकक्रयेसाठी प्राधान्य ममळणारा पयााय आहे , तर पायरॉमलमसस मध्ये
पदार्ााचे तापमाि वातनिरपेक्षी वाढवि
ू टाकाऊ पदार्ााचे रासायनिक ववघटि केले जाते.
पि
ु वाापर करणे अर्वा ित
ू िीकरण करणे हया ई-कचऱ्याच्या उधचत प्रकक्रयेच्या दोि पद्धती आहे त.

पण
ा णे पि
ू प
ु वाापर करता ि येण्याजोगे काही पदार्ा असू शकतात. उदाहरणार्ा, पी.व्ही.सी.चे र्र वषाािव
ु षे
ि बदलता राहतात आणण त्यांचा पि
ु वाापर शक्य िसतो. ववद्यत
ु उपकरणांचे ित
ू िीकरण केल्यास ती
कमी ककमतीला पन्
ु हा ववकली जाऊ शकतात. हयामळ
ु े समाज व पयाावरण या दोन्हींचे हहत साधले
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जाईल. आपला जुिा दरू धचत्रवाणी संच टाकूि दे ण्याऐवजी ित
ू िीकरणासाठी ती वस्तू कुठे दे ता येईल
याची माहहती आपल्या ववक्रेत्याकडूि करूि घ्यावी.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये निमााण होणाऱ्या िागरी घिकचऱ्यावर महािगरपामलका अर्वा िगरपररषदांिी

तरतद
ू केलेल्या ५६ सामानयक सवु वधांमध्ये प्रकक्रया केली जाते. राज्यामध्ये निमााण होणाऱ्या घातक
कचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी ४ सामानयक घातक कचरा प्रकक्रया केंद्रांची सोय करण्यात आली आहे .

निमााण झालेल्या जैव-वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी ३ सामानयक कचरा प्रकक्रया सवु वधांची
तरतद
ू करण्यात आली आहे . कचरा निममाती, सवु वधा आणण प्रकक्रयेची तरतद
ू हे अहवालामध्ये
पढ
ु ीलप्रमाणे आहे.

५.५.१. आकडेवारीसह घिकचरा व्यवस्थापिाचे र्वश्लेषण

महाराष्ट्रातील सवा ववर्ागांमध्ये ववववध प्रकारच्या घिकचऱ्याची निममाती आणण प्रकक्रया हयाचा तपशील
खालीलप्रमाणे आहे .

५.५.१.१. मंब
ु ई



निमााण झालेला िागरी घिकचरा - ८,६०० मेहरक टि प्रनतमाह

निमााण झालेला घातक घिकचरा - १९० मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी १८० मेहरक टि प्रनतमाह
वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - १,५९४७ ककलो प्रनतहदि पैकी सवु वधांद्वारे सवा जैववैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.



साधारण १००% िागरी, घातक व जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

५.५.१.२. िवी मंब
ु ई


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - १५ ,०११ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी १५,००५ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - ५,८१३ .६४ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी ५,८१३ .६४ मेहरक
टि प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - १,२३९.३८ ककलो प्रनतहदि पैकी १,२३९.३८ ककलो
प्रनतहदि वर प्रकक्रया झाली.



संपण
ू ा िागरी, घातक व जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

५.५.१.३. रायगड


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - ३७५ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी ३७५ मेहरक टि प्रनतमाह
वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - २,२१७ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी २,२१७ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - १०५ ककलो प्रनतहदि पैकी १०५ ककलो प्रनतहदि वर
प्रकक्रया झाली.
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साधारण १००% िागरी, घातक व जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

५.५.१.४. ठाणे



निमााण झालेला िागरी घिकचरा - ५२,८३३.४५ मेहरक टि प्रनतमाह.

निमााण झालेला घातक घिकचरा - १,००३.५९ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी १,००३.५९ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - ३,५११.१६ ककलो प्रनतहदि पैकी ३,५११.१६ ककलो
प्रनतहदि वर प्रकक्रया झाली.



१००% घातक व जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

५.५.१.५. क्याण


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - २३,७८० मेहरक टि प्रनतमाह पैकी १०,८०० मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - १५,२३१.५ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी १५,२३१.५ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - २१३.५९ ककलो प्रनतहदि पैकी ७७.०९ ककलो प्रनतहदि
वर प्रकक्रया झाली.



केवळ ४६% िागरी घिकचरा व ६२.९% जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

५.५.१.६. पुणे


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - १३,२११ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी १३,२११ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - ३५० मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी ३५० मेहरक टि प्रनतमाह
वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - १,४५० ककलो प्रनतहदि पैकी १,४५० ककलो प्रनतहदि
वर प्रकक्रया झाली.



१००% िागरी, घातक व जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.

५.५.१.७. िाशिक


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - २३,७७६.२४ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी १८,७२२ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - ६७२ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी ६७२ मेहरक टि प्रनतमाह
वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - ३,२५३.३ ककलो प्रनतहदि पैकी २,६५६ ककलो प्रनतहदि
वर प्रकक्रया झाली.



७८.७% िागरी घिकचरा व ८१.६% जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.
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५.५.१.८. औरं गाबाद


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - ३९,७४० मेहरक टि प्रनतमाह पैकी २६,२८५ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - १,४२३.८८ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी १,४२३.८८ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - ६,७८६.०४ ककलो प्रनतहदि पैकी ६,७८६.०४ ककलो
प्रनतहदि वर प्रकक्रया झाली.



६६% िागरी घिकचरा आणण १००% घातक व जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात
आली.

५.५.१.९. िागपूर


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - ३१,४८५ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी ६,४८५ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - २,८६१.६५५ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी २,८६१.६५५ मेहरक
टि प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - १,८५१.५३५ ककलो प्रनतहदि पैकी १,८५१.५३५ ककलो
प्रनतहदि वर प्रकक्रया झाली.



केवळ २०.१% िागरी घिकचरा, आणण १००% घातक व जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया
करण्यात आली.

५.५.१.१०. अमरावती


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - १०,४३३.०५ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी ८,८७८ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - ७२०.१३ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी ६६४.८ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - २,६७९.९ ककलो प्रनतहदि पैकी सवा जैव-वैद्यकीय
घिकचऱ्यावर प्रकक्रया झाली.



८५.१% िागरी घिकचरा, आणण ९२.२२% % घातक व १००% जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर
प्रकक्रया करण्यात आली.

५.५.१.११. को्हापूर


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - १६,३८८.५ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी १,२३१ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - १,७३७.५०३ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी १,४९२.११ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला जैव-वैद्यकीय घिकचरा - ४२७.७५७ ककलो प्रनतहदि पैकी ४२७.७५७ ककलो
प्रनतहदि वर प्रकक्रया झाली.
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केवळ ७.५% िागरी घिकचरा, ८६% % घातक व १००% जैव-वैद्यकीय घिकचऱ्यावर प्रकक्रया
करण्यात आली.

५.५.१.१२. चंद्रपूर


निमााण झालेला िागरी घिकचरा - ९,३०६ मेहरक टि प्रनतमाह पैकी ८४० मेहरक टि प्रनतमाह
वर प्रकक्रया झाली.



निमााण झालेला घातक घिकचरा - २,१३२.४७ मेहरक टि प्रनतमाह, पैकी २,१३२.४७ मेहरक टि
प्रनतमाह वर प्रकक्रया झाली.



केवळ ९% िागरी घिकचरा आणण १००% घातक घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली..

५.५.२. सामान्य घातक टाकावू पदाथाांच्या प्रक्रक्रया, साठवण व र्व्हे वाट सर्ु विांची जस्थती

महाराष्ट्र राज्यात एकूण ४ सामान्य घातक टाकावू पदार्ाांच्या प्रकक्रया, साठवण व ववल्हे वाटीच्या

सवु वधांची स्र्ापिा झालेली असि
त्या यशस्वीररत्या कायारत आहे त. मब
ू
ुं ई कचरा व्यवस्र्ापि
(एम.डब्ल्य.ू एम.), तळोजा आणण रान्स ठाणे कचरा व्यवस्र्ापि संघटिा (टी.टी.सी.डब्ल्य.ू एम.ए.), महापे

हया दोि सवु वधा िवी मब
ुं ई ववर्ागामध्ये जस्र्त आहे त तर महाराष्ट्र एन्व्हायरो पॉवर मयााहदत
(एम.ई.पी.एल.), रांजणगाव ही सवु वधा पण
ु े ववर्ागात जस्र्त आहे. ववदर्ा एन्व्हायरो संरक्षण मयााहदत
(व्ही.ई.पी.एल.), बट
ु ीबोरी औद्योधगक क्षेत्र िागपरू ववर्ागात जस्र्त आहे . सध्या ६१२८ उद्योग हया ४
सवु वधांचे सदस्य आहे त आणण त्यांच्या घातक घिकचऱ्याची ववल्हे वाट लावत आहे त. आकृती ५.३२.

मध्ये राज्यातील घातक कचरा निममाती दशावली आहे आणण तक्ता ५.५६. मध्ये सामान्य घातक टाकावू
पदार्ाांच्या प्रकक्रया, साठवण व ववल्हे वाट सवु वधांची संबधं धत क्षमता आणण स्वीकारलेल्या घातक
कचऱ्याचा सारांश हदलेला आहे.

आकृती ५.३२. र्वभागांिस
ु ार घातक घिकचरा निशमिती.
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तक्ता ५.५६. २०१५-१६ मध्ये र्व्हे वाटीच्या सर्ु विांमध्ये स्वीकारले्या घातक घिकचऱयाचा सारांि.
अ. क्र.

सुर्विा

डी.एल.एफ.

एल.ए.टी.

अजग्िदाहक

(मेठरक टि

(मेठरक टि

(मेठरक टि

प्रनतमठहिा)

प्रनतमठहिा)

प्रनतमठहिा)

संलग्ि झालेले उद्योग

एकूण (मेठरक
टि

प्रनतमठहिा)

६,१२८

१

एम.डब्ल्यू.एम., तळोजा

२६,६०३.००

१,१४,८६३.००

२५,८८५.००

१,६७,३५१.००

२

टी.टी.सी.डब्ल्यू.एम.ए., महापे

२,१०६.४७

८,५५७.७१

०

१०,६६४.१८

एम.इ.पी.एल., रांजणगाव

४२,४९६.९७

२५,८२५.९९

२८,३५७.१९

९६,६८०.१५

व्ही.इ.पी.एल., बुटीबोरी

८,२९६.७०

११,११७.७५

४,०२६.१७

२३,४४०.६२

७९,५०३.१४

१,६०,३६४.४५

५८,२६८.३६

२,९८,१३५.९५

३
४

एकूण

* एल.ए.टी: लँ डकफमलंग आफ्टर रीटमें ट

एकूण ६,१२८ उद्योग घातक कचरा निमााण करतात. हया घातक घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी

डी.एल.एफ., एल.ए.टी., अजग्िदाहक आणण ऑिसाईट हायड्रोक्लेव्ह अशा ववववध पद्धती अवलंबल्या
जातात. डी.एल.एफ. पद्धतीिे ७९,५०३.१४ मेहरक टि प्रनतमहहिा, एल.ए.टी. पद्धतीिे १,६०,३६४.४५ मेहरक
टि

प्रनतमहहिा

तर

अजग्िदाहक

पद्धतीिे

५८,२६८.३६

मेहरक

टि

प्रनतमहहिा

एवढ्या

घातक

घिकचऱ्यावर प्रकक्रया करण्यात आली.
घातक घिकचरा निममातीचा अधधकार प्राप्त असलेल्या प्रत्येक ववर्ागातील उद्योगांची संख्या तक्ता
५.५७. मध्ये हदलेली आहे.
तक्ता ५.५७. घातक घिकचरा निमािण करण्यासाठी अचिकार शमळाले्या प्रत्येक र्वभागातील उद्योगांची संख्या.
अ. क्र..

अचिकृतता - क्षेत्रािुसार
प्रदे ि

एकूण िाखांची संख्या

१

अमरावती

७५

२

औरं गाबाद

३४०

३

१२७

४

चंद्रपूर

कल्याण

८९३

५

कोल्हापरू

३६२

िागपूर

३५५

मुंबई

३९६

८

िामशक

५०३

९

िवी मुंबई

७१०

६
७

१,२२२

११

पुणे

रायगड

५९६

१२

ठाणे

५४९

एकूण

६,१२८

१०
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५.५.३. सामान्य िैव-वैद्यकीय कचरा प्रक्रक्रया, साठवण व र्व्हे वाट सुर्विांची जस्थती

राज्यातील एकूण स्वास््य केंद्रांची संख्या तक्ता ५.५८. मध्ये हदलेली आहे . स्वास््य केंद्रांमधील एकूण
खाट संख्या २,७५,८४५ एवढी आहे .

तक्ता ५.५८. राज्यातील एकूण स््य केंद्रांची संख्या.
अ.

िैव-वैद्यकीय कचरा नियमांतगित

िैव-वैद्यकीय कचरा नियमांतगित

प्रमाणात आवश्यक असले्या

प्रमाणात आवश्यक िसले्या

स्वास््य केंद्रांची संख्या

स्वास््य केंद्रांची संख्या

एच.सी.एफ रेणेणी

क्र.
१

खाटांची रुग्णालये

२१,१९१

०

२

बबगर खाटांची रुग्णालये

१२,९२८

१६,६५७

११,५८०

३१०

३

इतर (पशुवैद्यकीय रुग्णालये,
संशोधि संस्र्ा इ.

जल व वायू अधधनियमांतगात १२६ स्वास््य केंद्रांिी संमतीपत्रांसाठी अजा केले आहे त. जल व वायू
अधधनियमांतगात ४९ स्वास््य केंद्रांिा संमतीपत्र ममळाले असि
ू ६४ अजा ववचारात घेतले गेले आहे त. ४

अजा फेटाळले गेले आहे त. १५,५५९ स्वास््य केंद्रांिी प्रमाणपत्रासाठी अजा केले आहे त. १३,८१५ स्वास््य

केंद्रांिा प्रमाणपत्र प्रदाि करण्यात आहे असि
ू २,६९६ अजा ववचारात घेतले गेले आहे त. एक अजा
फेटाळला गेला आहे .

तक्ता ५.५९. एच.सी.एफ.द्वारे स्थार्पत केले्या ऑि-साइट प्रक्रक्रया उपकरणाचे तपिील
स्वास््य
अ.

केंद्रांची

क्र.

एकूण

संख्या
१

८,३००

साईटवर खोल

साईटवरील

ऑि-साईट

ऑि-साईट

दफि

अजग्िदाठहिी

प्रबाष्ट्पपात्र

मायक्रोवेव्ह

ऑि-साईट रेणेडर

संख्या

क्षमता

संख्या

क्षमता

संख्या

क्षमता

संख्या

क्षमता

संख्या

क्षमता

६,९७९

३,९०३

९

१,५८५

३३५

२,६६५

१

४०

१,६४१

२,९९६

स्वास््य केंद्रांमध्ये (ऑि-साईट व बंहदस्त प्रकक्रया सवु वधा) निमााण झालेल्या आणण प्रकक्रया करण्यात
आलेल्या जैव-वैद्यकीय कचऱ्याचे एकूण प्रमाण २००२४ ककलो प्रनतहदि इतके आहे . पि
ु वाापरक्षम आणण

प्रकक्रया केलेल्या घिकचऱ्याची ६८२ ककलो प्रनतहदि एवढी ववक्री स्वास््य केंद्रांद्वारे करण्यात आली.
सी.बी.एम.डब्ल्य.ू टी.एस.डी.एफ.माफात स्वास््य केंद्रांिी एकूण २००५० ककलो प्रनतहदि एवढ्या जैव-

वैद्यकीय कचऱ्याची ववल्हे वाट लावली. स्वास््य केंद्रांिी स्र्ावपत केलेल्या ए.पी.सी.डी. असलेल्या एकूण
ऑि-साईट र्स्मीकरण यंत्रणांची संख्या ९ एवढी आहे .

 सामानयक जैव-वैद्यकीय कचरा प्रकक्रया सवु वधांचा (सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.) तपशील:
अ) एकूण कायारत सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.ची संख्या:

ब) ववचारात असलेली एकूण सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.ची संख्या:

क) सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.िे स्र्ापि केलेल्या र्स्मीकरण यंत्रणांची एकूण संख्या:

३७
३

(i) ए.पी.सी.डी. सहहत:

४२

(ii) बबगर ए.पी.सी.डी.:

०
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 सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.चे तपशील

अ) सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.मध्ये प्राप्त होऊि प्रकक्रया झालेला एकूण जैव-वैद्यकीय कचरा (ककलो
प्रनतहदि):

४७,२४७

ब) सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.द्वारे ववक्री केलेला एकूण पि
ु वाापरक्षम जैव-वैद्यकीय कचरा (ककलो प्रनतहदि):
७,७५२

 सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ. मध्ये ववल्हे वाट लावला गेलेला एकूण जैव-वैद्यकीय कचरा (ककलो प्रनतहदि):
४६,६१६

 तरतद
ु ींच्या उल्लंघिासाठी स्वास््य केंद्रे /सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ. ववरुद्ध कायदे शीर कारवाई:
अ) स्वास््य केंद्रांिा जारी केलेल्या कारणे दाखवा िोटीस:

४२६

क) या वषी बंद केलेल्या स्वास््य केंद्रांची संख्या:

०

ब) सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.िा जारी केलेल्या कारणे दाखवा िोटीस:

३

ड) या वषी बंद केलेल्या सी.बी.डब्ल्य.ू टी.एफ.ची संख्या:

३

 जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्र्ापिाचा तपशील

अ) निमााण झालेला एकूण जैव-वैद्यकीय कचरा:
१. र्स्मीकरणक्षम:

४६,५९३

३. सरु क्षक्षत लँ डकफल/खोल दफि/स्वच्छता उत्पादिांची लँ डकफल येर्े ववल्हे वाट:

१२,०८२

२. पि
ं र श्रेडींग):
ु वाापरक्षम (प्रबाष्ट्पपात्र प्रकक्रयेित
ब) प्राप्त झालेला एकूण जैव-वैद्यकीय कचरा:

क) प्रकक्रया करूि ववल्हे वाट लावलेला एकूण जैव-वैद्यकीय कचरा:

१७,०४१
५९,५३७
६१,१०४

५.५.४ इलेक्रॉनिक घिकचरा

इलेक्रॉनिक अर्वा ई-कचऱ्यामध्ये टाकाऊ ववद्यत
ु आणण इलेक्रॉनिक उपकरणांचा समावेश होतो. जे
वापरलेले इलेक्रॉनिक्स पि
ु वाापर, पि
ु ववाक्री, िष्ट्टशेष शोधि अर्वा ववल्हे वाटीसाठी योजलेले आहे त

त्यांचाही समावेश ई-कचऱ्यामध्ये होतो. ववकसिशील दे शांमधील ई-कचऱ्याच्या अिौपचाररक प्रकक्रयेमळ
ु े
मािवी आरोग्यावर प्रनतकूल पररणाम होतो आणण पयाावरण प्रदवू षत होऊ शकते. सी.पी.य.ू सारख्या
इलेक्रॉनिक धातू मोडीच्या घटकांमध्ये मशसे, कॅडममयम, बेरीमलयम अर्वा ब्रोममिेटेड ज्वाला प्रनतरोधक

हयांसारखे संर्ाव्यतः हानिकारक घटक असतात. ववकसिशील दे शांमध्ये ई-कचऱ्याच्या पि
ु वाापर आणण
ववल्हे वाटीमळ
ु े कामगार व समाजाच्या आरोग्याला लक्षणीय धोका संर्वू शकतो. त्यामळ
ु े पि
ु वाापर

करतािा असरु क्षक्षत संसगा टाळण्यासाठी अधधक काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच लँ डकफल आणण
र्स्मीकरण

यंत्रणेच्या

राखेमधि
ू

गळती

टाळण्यासाठीही काळजी घेणे आवश्यक आहे .

होणाऱ्या

जड

धातस
ंू ारख्या

द्रव्यांमधि
ू

होणारा

संसगा
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 ई-कचरा (व्यवस्थापि व हाताळणी) नियम, २०११ ची अंमलबिावणी


ई-कचरा (व्यवस्र्ापि व हाताळणी) नियम, २०११ च्या प्रर्ावी अंमलबजावणीसाठी
२०/०७/२०१२ रोजी एक पररपत्र जारी करण्यात आले आहे
संकेतस्र्ळावर उपलब्ध आहे .



जे म.प्र.नि. मंडळाच्या

र्ारत सरकारच्या वि, पयाावरण आणण जलवायू पररवताि मंत्रालयािे २३ माचा २०१६ रोजी
अधधसधू चत केलेले िवीि ई-कचरा (व्यवस्र्ापि) नियम, २०१६ हे १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी
अंमलात आणले जातील.



ई-कचरा (व्यवस्र्ापि व हाताळणी) नियम २०११ अंतगात िोंदणीचे अिद
ु ाि अर्वा
ित
ू िीकरण करण्यासाठी िोंदणी सममती ई-कचऱ्याचे ववघटि/पि
ु वाापर पयाावणाच्या अिक
ु ूल
तंत्रज्ञािाद्वारे व्हावे हयासाठी स्र्ापि केली आहे .



२०१५-१६ हया वषी मंडळािे ई-कचरा (व्यवस्र्ापि व हाताळणी) नियम, २०११ अंतगात
पयाावरणाला

अिक
ु ूल

व्यवस्र्ापि

करणाऱ्या

ई-कचऱ्याचे

१३

ववघटिकते आणण

ई-

कचऱ्याच्या २ पि
ु वाापरकत्याांिा आणण महाराष्ट्र राज्यातील ८ ई-कचरा संकलि केंद्रांिा
िोंदणी आणण अधधकृतता मंजूर केली.

ई-कचरा (व्यवस्र्ापि व हाताळणी) नियम, २०११ अंतगात ववघटिकते/ पि
ु वाापरकते/संघटिकते/ निमााते
हयांिा जारी केलेल्या अधधकृततांचा तपशील तक्ता ५.६०. मध्ये हदला आहे.

तक्ता ५.६०. महाराष्ट्र राज्यातील ई-कचरा निशमिती आणण पुिवािपराची जस्थती.
अ.
क्र.

मंडळाकडूि मंिूर अचिकृतता /
िोंदणीचे प्रकार

मंडळाकडूि मंिूर

ई-कचरा

अचिकृतता/िोंदणीची

निशमिती/संग्रह/र्वघटि/पि
ु वािपराची
लागू िाही

(संख्या)

क्षमता (मेठरक टि प्रनतवषि)

१

ई-कचरा उत्पादक - निमााते

२७

२

ई-कचरा उत्पादक - आयातकते

२५

एकूण

५२

लागू िाही
लागू िाही

ई-कचरा संकलि/र्वघटि व पुिवािपर क्षमता/केंद्र

लागू िाही

३

ई-कचरा संकलि केंद्र

४२

४

ई-कचरा ववघटिकते

२७

५

ई-कचरा पुिवाापरकते

०५

१५३४०

७४

४८०६०

एकूण

३२७२०

५.६ म.प्र.नि. मंडळाच्या प्रयोगिाळांची कामचगरी

िवी मब
ंु ई येर्ील एक मध्यवती प्रयोगशाळा आणण पण
ु े, िामशक, औरं गाबाद, िागपरू , धचपळूण, ठाणे व
चंद्रपरू येर्ील ७ प्रादे मशक प्रयोगशाळा म.प्र.नि. मंडळािे जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम,

१९७४ आणण वायू (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम, १९८१ च्या कलम १७ चे उपकलम २ च्या
अंतगात स्र्ापि केल्या आहे त/मान्यता हदली आहे. पयाावरण (संरक्षण) अधधनियम, १९८६ आणण
आय.एस.ओ. ९००१:२००८ आणण ओ.एच.एस.ए.एस. १८००१:२००७ अंतगात र्ारत सरकारच्या वि,
पयाावरण आणण जलवायू पररवताि मंत्रालयािे मान्यता हदलेल्या हया प्रयोगशाळा सस
ु ज्ज आहे त.
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जल आणण वायू अधधनियम, पयाावरण (संरक्षण) अधधनियम, १९८६ हयांच्या अंतगात पररर्ावषत

केल्याप्रमाणे आणण तयार केलेल्या नियमांिस
ु ार मंडळाच्या प्रयोगशाळा काया करतात. जल, वायू व घातक
टाकावू

पदार्ा, िागरी

घिकचरा

आणण

जैव-वैद्यकीय

घिकचऱ्याच्या

ववश्लेषणासाठी

संबधं धत

ववर्ागांमधील प्रादे मशक अधधकाऱ्यांकडूि एकत्र केलेल्या िमन्
ु यांचे ववश्लेषण करण्यासाठी आणण पढ
ु ील

नियामक कायावाहींसाठी संबधं धत उप-प्रादे मशक कायाालयांिा अहवाल सप
ु द
ू ा केले जातात. चंद्रपरू येर्ील
प्रादे मशक प्रयोगशाळे मध्ये केवळ हवेच्या िमन्
ु यांचे ववश्लेषण होते.

य.ू व्ही. स्पेक्रोफोटोमीटर, गॅस क्रोमॅटोग्राफ (जी.सी.), मास स्पेक्रोस्कोपी, अॅटोममक अॅब्झोपाशि
स्पेक्रोफोटोमीटर (ए.ए.एस.), आयि क्रोमॅटोग्राफी (आय.सी.), इंडजक्टव्ह कपल प्लाझ्मा (आय.सी.पी.),
अॅडसॉरबेबल ऑरगॅनिक हॅलाइड ऍिालायझर (ए.ओ.एक्स.), सी.एच.एि.एस. ऍिालायझर हयांसारख्या
अत्याधुनिक यंत्रे व उपकरणांिी मंडळाच्या प्रयोगशाळा सस
ु ज्ज आहे त.
जल

िमन्
ु यांच्या

ववश्लेषणामध्ये

र्ौनतक,

रासायनिक,

सक्ष्
ू मजीवशास्त्रीय

आणण

ववषाणूशास्त्रीय

मापदं डांचा समावेश असतो. वायू िमन्
ु यांच्या ववश्लेषणामध्ये आर.एस.पी.एम., अधांतरी कणरूप पदार्ा,

सल्फर डायॉक्साईड, िायरोजि ऑक्साइड्स, आम्ल धुके, बेंझीि, क्लोरीि, मशसे, अमोनिया, अजस्र्र
सेंहद्रय संयग
ु े इत्यादी व्यापक वायू गण
ु वत्तेच्या मापदं डांचा समावेश होतो. स्टॅ कच्या सनियंत्रामध्ये

एकूण कणरूप पदार्ा, सल्फर डायॉक्साईड, आम्ल धक
ु े , क्लोरीि, हायड्रोजि सल्फाईड, हायड्रोक्लोररक
आम्ल, अमोनिया इत्यादी मापदं डांच्या ववश्लेषणाचा समावेश होतो. धातू व हायड्रोकाबान्स इत्यादींसाठी
घातक कचऱ्याचे ववश्लेषण केले जाते. बीजाणू चाचणीसाठी जैव-वैद्यकीय कचऱ्याचे ववश्लेषण केले जाते.
२०१५-१६ या वषाातील म.प्र.नि. मंडळाच्या प्रयोगशाळांची कामधगरी तक्ता ५.६१. मध्ये प्रस्तत
ु केली
आहे आणण आकृती ५.३३. ते ५.३५. मध्ये आलेखांद्वारे दशावली आहे.

तक्ता ५.६१. मंडळाच्या प्रयोगिाळांची वार्षिक कामचगरी (एर्प्रल २०१५ – माचि २०१६)
प्राप्त झाले्या एकूण

अ.

िमुन्यांची संख्या

प्रयोगिाळा

क्र.

िल

हवा

१०३४३

१४२५

२९६१

घातक

र्वश्लेषण केले्या

र्वश्लेषण केले्या मापदं डांची

िमुन्यांची एकूण संख्या

एकूण संख्या

हवा

वायू

२८०

१०४८७

१४३०

१४११

२८

३६०१

२३४८

३१०

१८

६७२९

८७६

३६३६
४९१२

घातक

घातक

िल

हवा

२४२

१२१४७३

९८९८

१६७३

२०९५

२८

४५८६४

५५१७

३५७

२३४८

३१०

१८

२७२५८

८८१

५६

३५

५६९८

९०८

२३

६५६६४

३९६४

९१

७०९

२८

३६०२

१०८०

१८

४२३५१

४७६१

१९३

१०४६

८७

४८०३

११५१

९१

५७०३१

२८०४

९०५

कचरा

कचरा

कचरा

मध्यवती
१

प्रयोगशाळा, िवी
मुंबई

२
३
४
५
६

प्रादे मशक प्रयोगशाळा,
िागपूर

प्रादे मशक प्रयोगशाळा,
औरं गाबाद
प्रादे मशक प्रयोगशाळा,
पुणे

प्रादे मशक प्रयोगशाळा,
िामशक
प्रादे मशक प्रयोगशाळा,
धचपळूण
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७
८

प्रादे मशक प्रयोगशाळा,
ठाणे
प्रादे मशक प्रयोगशाळा,
चंद्रपरू
एकूण

२२१८

१०००

_

२२७५

१०१९

_

१५८५७

२२५१

_

_

७०६

_

_

७०६

_

_

२०७२

_

३३१४७

७४८३

४७६

३२८१४

८६९९

४२०

३७५४९८

३२१४८

३२७५

आकृती ५.३३. प्राप्त झले्या िल िमुन्यांची एकूण संख्या (२०१५ - १६).

आकृती ५.३४. प्राप्त झले्या हवेच्या िमुन्यांची एकूण संख्या (२०१५ - १६).
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आकृती ५.३५. प्राप्त झले्या घातक घिकचऱयाच्या िमुन्यांची एकूण संख्या (२०१५ - १६).



म.प्र.नि. मंडळाच्या प्रयोगिाळांचे ध्येय

अ. आय.एस.ओ. ९००१:२००८ आणण ओ.एच.एस.ए.एस. १८००१:२००७ मान्यता

म.प्र.नि. मंडळाची मध्यवती प्रयोगशाळा आणण पण
ु े, िामशक, औरं गाबाद, िागपरू , चंद्रपरू , ठाणे आणण

धचपळूण येर्ील सात प्रादे मशक प्रयोगशाळांिा त्यांच्या क्य.ू एम.एस. व ओ.एच.एस.ए.एस. सेवेसाठी माचा

२०१४ मध्ये बी.एस.सी.आय.सी. हया राष्ट्रीय प्रमाणि मान्यता मंडळािे (एि.ए.सी.बी.) प्रमाणणत
केलेल्या प्रमाणि मंडळािे आय.एस.ओ. ९००१:२००८ व ओ.एच.एस.ए.एस. १८००१:२००७ प्रदाि केले
आहे त. प्रयोगशाळांिा फॉरे ि डायरे क्ट अक्रेडीटे शि बाय जॉईंट अक्रेडीटे शि मसस्टीम फॉर ऑस्रे मलया अँड

न्यझ
ू ीलंड (जे.ए.एस.ए.एि.झेड.) द्वारे ही प्रमाणपत्र प्रदाि करण्यात आले आहे जे पहहल्या तपासणी

लेखापरीक्षणािंतर माचा २०१५ मध्ये आणण दस
ु ऱ्या तपासणी लेखापरीक्षणािंतर माचा २०१६ मध्ये चालू
आहे.

ब. र्वश्लेषणामिील आंतर-प्रयोगिाळा प्रर्वणता चाचणीमिील १००% कामचगरी

राज्य प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळांसह दे शर्रातील इ.पी.ए. स्वीकृत प्रयोगशाळांमध्ये रासायनिक, जैववक
आणण सक्ष्
ू मजीवशास्त्रीय ववश्लेषणासाठी हदल्ली येर्ील केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ ‘आंतर-प्रयोगशाळा

प्रववणता चाचणी' हा उपक्रम राबवते. चंद्रपरू येर्ील प्रादे मशक प्रयोगशाळा वगळता सवा प्रादे मशक
प्रयोगशाळा २०१५-१६ मध्ये हया उपक्रमामध्ये सहर्ागी झाल्या होत्या.

क. न्यानयक बाबींमध्ये सिक्त समथिि

उच्च न्यायालय - मब
ुं ईच्या निदे शािस
ु ार (पी.आय.एल. १७/२०११ हदिांक ०१/०३/२०११) आणण आदे श
क्रमांक एम.पी.सी.बी./पी.एस.ओ./बी-२७ हदिांक ०२/०३/२०११ िस
ु ार मंडळाच्या प्रयोगशाळा राज्यर्रात
सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र संयक्
ु त दक्षता िमि
ु ा ववश्लेषणाची साप्ताहहक तपासणी पण
ू ा करत

आहे त आणण मंडळाच्या संकेतस्र्ळावर सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राच्या कायाप्रदशािाकररता
ववश्लेषणाचा अहवाल वेळोवेळी सादर करीत आहे त.
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ड. र्विेष प्रयोगांअत
ं गित िमा केले्या िमुन्यांच्या र्वश्लेषणाची वेळेवर पूतत
ि ा

१) गणेश ववसजािाच्या आधी व िंतर तलाव, िद्या, खाड्या आणण समद्र
ु ाति
ू जमा केलेल्या िमन्
ु यांचे
मंडळाच्या प्रयोगशाळांमध्ये गणेशोत्सवादरम्याि ववश्लेषण केले जाते.

२) मसंहस्त कंु र्मेळा - मसंहस्त कंु र्मेळा २०१५ दरम्याि म.प्र.नि. मंडळामाफात जल, वायू आणण

ध्विीचे सनियंत्रण आणण ववश्लेषण करण्यात आले. गोदावरी िदीचे पाणी प्रदष
ू ण-ववरहहत ठे वण्यासाठी
आणण िामशक ववर्ागाचे पयाावरण स्वच्छ ठे वण्यासाठी कंु र्मेळ्याच्या दरम्याि जिजागत
ृ ी उपक्रम
राबवले जातात.

इ. वैज्ञानिक कमिचाऱयांचे प्रशिक्षण

म.प्र.नि. मंडळािे आय.एस.ओ. ९००१:२००८ आणण ओ.एच.एस.ए. १८००१:२००७ अंतगात वैज्ञानिक

अधधकारी आणण प्रादे मशक अधधकारी यांिा २०१६ मध्ये प्रमशक्षण हदले आणण म.प्र.नि. मंडळाच्या
प्रयोगशाळांसाठी 'आंतररक लेखापरीक्षक' म्हणि
ू २३ अधधकाऱ्यांिा पात्र ठरवले.
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६.

प्रादे शिक पयािवरण समस्या आणण उपाय

या ववर्ागातील प्रमख
ु पयाावरणववषयक समस्या आणण त्यासाठी वापरल्या जाणा-या उपाययोजिा या
ववर्ागात िमद
ू केल्या आहेत.

६.१. चंद्रपरू

घग्ु गस
ु , वणी, ताडली, मांजरी पररसरात कोळसा, लोह खनिज, मसमें र्टस इत्यादींचे वहातक
ु ीचे रक ओव्हरलोड
होणे आणण रे ल्वे साइडडंग या समस्या आहे त. यवतमाळ व चंद्रपरू जजल्हयांमध्ये कोळसा खाणींच्या

समस्या आहे त. कोळसा स्टॅ क आणण रे ल्वे साइडडंगसाठी मंडळािे मागादशाक तत्वे जारी केली आहे त. हया

मागादशाक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळािे प्रस्ताववत हदशानिदे श जारी केले असि
वणी
ू
पररसरातील कोळशाच्या खाणीसंदर्ाात वैयजक्तक सि
ु ावणी घेतली आहे.

सी.ई.पी.आय.चे (CEPI) गण
ू कमी करण्यासाठी आणण सी.ई.पी.आय.च्या कृती योजिेची अंमलबजावणी

आखण्यासाठी जजल्हाधधकारी कायाालयामाफात अनतररक्त मख्
ु य सधचव (पयाावरण) यांच्या अध्यक्षतेखाली
चंद्रपरू येर्े बैठक आयोजजत केली होती.

६.२. औरं गाबाद

संपण
ू ा वषार्रातील बांधकाम आणण वाहि प्रदष
ू णामळ
ु े या प्रदे शातील वायु गण
ु वत्तेच्या एस.पी.एम. आणण
आर.एस.पी.एम. यासारख्या मापदं डांमधील कल बहुतांशपणे बदलले आहे त.

वायम
ु धील उत्सजािे नियंबत्रत करण्यासाठी प्रदष
ू ण निमााण करणाऱ्या उद्योगांिी सायक्लोि पद्धतीचे डस्ट

कलेक्टर, बॅग कफल्टर, वेट स्क्रबर, फ्लाय अॅश अरे स्टर आणण वायम
ू धील उत्सजािे नियंबत्रत करण्यासाठी

परु े शा उं चीचे स्टॅ क असलेले ई.एस.पी. आहे त जे नियममतपणे चालवले जातात. १८/०२/२०१६ रोजी
माििीय पयाावरण मंत्री व शासकीय अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली मब
ंु ई मंत्रालयात बैठक घेण्यात

आली. बैठकीच्या इनतवत्ृ तािस
ु ार जालिा जजल्हयातील १० स्टील उद्योगांिी ववद्यमाि वायू प्रदष
ु ण

नियंत्रण यंत्रणा प्रर्ावीपणे कायाान्वयीत करण्यासाठी तसेच वायू प्रदष
ु ण नियंत्रण व्यवस्र्ेचे काया व
दे खर्ाल सध
ु ारण्यासाठी निदे श हदले. या निदे शांचे पालि करण्याकररता रुपये ५ लाख (प्रत्येकी) एवढी
बँक हमी सादर करण्याच्या सच
ू िा दे ण्यात आल्या आहे त.

प्रमख
उद्योगांिी आर.ओ प्रणाली, एम.ई.ई.पी. यंत्रणा यांसारख्या प्रदष
ु
ू ण नियंबत्रत करणाऱ्या यंत्रणा

स्र्ावपत केल्या आहे त ज्यांमळ
ु े औद्योधगक सांडपाण्याच्या प्रमाणात कपात करता येईल. हे उद्योग
पढ
ु ील प्रकक्रया व ववल्हे वाटीसाठी सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांकडे निमााण झालेले सांडपाणी पाठवत

आहे त. वातावरणात उत्सजािाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ई.एस.पी, व्हें च्यरु ी वेट स्क्रबसा इत्यादींसारखी

वायू प्रदष
ू ण नियंत्रण उपकरणे दे खील स्र्ावपत करण्यात आली आहे त. घातक कचऱ्याच्या सरु क्षक्षत
ववल्हे वाटीसाठी उद्योगांिी सी.एच.डब्ल्य.ु टी.एस.डी.एफ. मध्ये सर्ासदत्व घेतले आहे आणण कंपिीच्या
पररसरात घातक कचऱ्याच्या साठवणुकीसाठी स्वतंत्र सवु वधेची तरतद
ू करण्यात आली आहे.
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६.३. क्याण
१. कल्याण आणण डोंबबवली शहराचा फक्त एक र्ाग ड्रेिेज मसस्टमद्वारे व्यापलेला आहे. बहुतेक सांडपाणी
उघड्या िाल्याति
ू वाहते आणण उल्हास खाडीला जाऊि ममळते.
२. औद्योधगक क्षेत्रातील प्रदष
ां ीचा उपद्रव होत आहे . एम.आय.डी.सी.
ू कांच्या अयोग्य प्रकक्रयेमळ
ु े दग
ु ध

मधूि सांडपाणी वाहूि िेणारी िामलका आणण चें बसा िादरु
ु स्त आहे त व हे र्रूि वाहणारे सांडपाणी
निवासी पररसराति
ां ीच्या तक्रारी आल्या आहे त.
ू वाहत असल्यािे दग
ु ध

३. प्रकक्रयेसाठी सवु वधेची तरतद
ू करण्यात आलेली िाही आणण िागरी घिकचऱ्याचे महािगरपामलका
आणण स्र्ानिक ग्रामपंचायतींमाफात अिधधकृत आणण औद्योधगक क्षेत्रांमध्ये बेकायदे शीर डजम्पंग
करण्यात येत आहे .

४. औद्योधगक, निवासी व व्यावसानयक क्षेत्र असे वगीकरण करण्यात आलेले िाही.

५. उल्हासिगर महािगरपामलकेचे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र सातत्यािे कायारत िाही आणण अंबरिार्
महािगरपामलकेचे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र अंशतः कायारत असल्यािे वालधुिी िदी प्रदवू षत होत आहे .

६. खेमािी िाल्याचा प्रवाह दस
ु ऱ्या हदशेस वळववणे आवश्यक वाटत आहे.

७. उल्हासिगर आणण अंबरिार् पररसरातील जीन्स वॉमशंग उद्योगासाठी सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राची
व्यवस्र्ा करण्यात आलेली िाही.

८. उल्हासिगर पररसरातील जीि मशलाई मशीिमळ
ु े ध्विी प्रदष
ू ण होत आहे .
९. उल्हासिगर येर्ील निवासी क्षेत्रात अवैध उद्योग कायारत आहे त.

१०. उल्हासिगर महािगरपामलका आणण अंबरिार् िगरपररषद िागरी घिकचऱ्याचे बेकायदे शीर डजम्पंग
अिधधकृत क्षेत्रांमध्ये करत आहे त. बदलापरू िागरपररषदही िागरी घिकचऱ्याचे अिधधकृत
क्षेत्रांमध्ये अवैज्ञानिक पद्धतीिे डजम्पंग करत आहे .

११. हया पररसरातील ववकमसत झालेले उद्योग हे मख्
ु यतः वायू प्रदष
ू ण निमााण करणारे आहे त. वाडा,

शहापरू आणण मरु बाड तहसील येर्ील बहुतांश उद्योगांिी जस्वंधगंग हुड, डक्ट लाईि, एअर ब्लोवर,
सायक्लोि, बॅग हाऊस आणण वेट स्क्रबर यांसारख्या वायू प्रदष
ू ण नियंबत्रत करणाऱ्या प्रणाली
परु वल्या आहे त. ठराववक उं चीला वायू प्रदष
ू क िैसधगाक पद्धतीिे ववखरावेत यासाठी ३० मीटरची
ककमाि

उं ची

असलेल्या

धचमिीची

तरतद
ू

केलेली

आहे .

संमतीपत्रातील

अटींचे

अिप
ु ालि

तपासण्यासाठी प्रादे मशक कायाालय, कल्याण नियममतपणे उद्योगांसाठी दक्षता बाळगते. बहुतांश
उद्योगांमध्ये वायू प्रदष
ू ण नियंत्रण प्रणाली कायारत आहे त. तरीही, काही उद्योगांमध्ये असे आढळले
आहे की हया प्रणाली कायारत असि
ू ही कायावाही आणण दे खरे खीच्या समस्यांमळ
ु े हया प्रणाली
सातत्यािे व प्रर्ावीपणे कायारत िाहीत.

६.४. शभवंडी

१. घिकचरा जमा करण्याची अपरु ी व्यवस्र्ा, अपरु ी वाहतक
ु ीची व्यवस्र्ा, तसेच महािगरपामलकेच्या

क्षेत्रातील सांडपाणी आणण िागरी घिकचऱ्याच्या प्रकक्रयेसाठी आणण ववल्हे वाटीसाठी अपऱ्ु या सवु वधा
हयांमळ
ु े शहराच्या बाहे रील पररसरात खुली गटारे , सामानयक िाले, सांडपाणी साठणे आणण तत्सम
समस्यांमाफात पयाावरणीय समस्या उद्भवत आहे त.

२. निवासी क्षेत्रात बेकायदे शीर प्रस्र्ापिा व यांबत्रक हातमागांची वाढ व त्याति
ू निमााण होणारे ध्विी
प्रदष
ू ण रोखण्यासाठी कोणत्याच यंत्रणेची सोय िाही.
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३. जवळील गावांमध्ये प्रामख्
ु यािे प्रदष
ू ण ि करणारी गोदामे, यांबत्रक हातमाग आणण लघउ
ु द्योगांच्या
संख्येत वाढ झाली आहे .

४. पायार्त
ू सवु वधांमशवाय गोदामांच्या बांधकामांची वेगािे वाढ होत असल्यािे वाहि प्रदष
ू ण आणण
रस्त्यांवरील धुळीचे प्रमाण वाढत आहे .

५. सरु क्षक्षततेकडे योग्य लक्ष ि हदल्यामळ
ु े गोदामांिा आग लागल्याच्या घटिा.

६. जड वाहिांची हालचाल, अपरु े रस्ते, असलेल्या रस्त्यांची खराब जस्र्ती आणण वाहिचालकांचे
वाहतक
ु ीच्या बाबतीतले अपरु े तारतम्य हयांमळ
ु े वाहि प्रदष
ू ण.

७. चवींद्रा साईटवर िागरी घिकचऱ्याचे अवैज्ञानिक डजम्पंग.

८. कामवारी िदीमध्ये प्रकक्रया ि केलेल्या घरगत
ु ी सांडपाण्याची ववल्हे वाट.

९. दापोडा, पण
ंु ावली, वाल, काल्हे र इत्यादी गावांमध्ये गोदामांचे अिधधकृत बांधकाम
ू ाा, कशेली, गड
आणण रसायिांची अवैध साठवणक
ू

६.५. को्हापूर

पंचगंगा िदीत स्र्ानिक संस्र्ांमाफात िदीच्या काठावर प्रकक्रया ि केलेले सांडपाणी सोडले जाते हा

पंचगंगा िदीच्या प्रदष
स्त्रोत आहे. पंचगंगा िदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या प्रदवू षत
ू णाचा प्रमख
ु
सांडपाण्याचे योगदाि खालीलप्रमाणे आहे :
कोल्हापरू महािगरपामलका

-

९६ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि

१७४ गावे

-

२३ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि

इचलकरं जी िगरपररषद
औद्योधगक

-

३२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि

४.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि

१. शेतीमधील २० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढा निचरा र्ेट पंचगंगा िदीला जाऊि ममळतो.

२. पंचगंगा िदीच्या काठावर ८ साखर उद्योग आणण ५ डडजस्टलरी उद्योग जस्र्त आहे त. सवा साखर

उद्योगांिी निमााण झालेल्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासाठी सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रे उर्ारली

आहे त. प्रकक्रया केलेले सांडपाणी मसंचिासाठी वापरले जात आहे . बहुतेक वेळी हया साखर उद्योगांिी
उसाचे अनतररक्त क्रमशंग केले आहे त आणण प्रकक्रयेच्या अपऱ्ु या सवु वधेमळ
ु े अनतररक्त सांडपाणी
जवळच्या िाल्यामध्ये उत्सजजात केले जाऊि िदीला जाऊि ममळते. काही वेळा अपघातािे झालेल्या
उत्सजािामळ
ु े प्रदष
ू ण होते आणण जलचर मारले जाण्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.

३. एम.आय.डी.सी.िे मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र आणण इतर आवश्यक असलेल्या मल
ू र्त
ू सवु वधांची सोय

केलेली िसल्यामळ
ु े एम.आय.डी.सी. मशरोली आणण गोकुळ मशरगाव येर्े फाउं ड्री टाकाऊ वाळू/स्लॅ गची
ववल्हे वाट आणण घरगत
ु ी सांडपाण्याची प्रकक्रया हया प्रमख
ु समस्या आहे त. एम.आय.डी.सी. कायाालय,

कोल्हापरू साठी प्रादे मशक कायाालय, कोल्हापरू कडूि हया संबध
ं ी पत्र जारी केले गेले आहे . फाउं ड्री

उद्योगांिी जाळलेल्या वायच्
ू या पि
ु वाापरासाठी क्लस्टर तयार केला असि
ू हा प्रकल्प लवकरच
अंमलात आणला जाईल आणण ६०% टाकाऊ वाळूचा पि
ु वाापर केला जाईल.

४. कोल्हापरू शहरात निमााण होणारा िागरी घिकचरा महािगरपामलकेकडूि वैज्ञानिक पद्धतीिे हाताळला

जात िाही तसेच प्रकक्रयाही केली जात िाही. हयाबद्दल वारं वार तक्रारी केल्या जातात. म.प्र.नि.
मंडळािे महािगरपामलकेला आवश्यक ते निदे श जारी केले आहे त.
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५. पंचगंगा िदीवरील साधारण ८ ककलोटिाच्या बंधाऱ्याच्या बांधकामामळ
ु े िदीचा िैसधगाक प्रवाह
अबाधधत राहत िसल्यािे जल गण
ु वत्ता अधधकाधधक खालावत आहे .

६. वरील समस्यांबरोबरच स्र्ानिक संस्र्ांची िागरी घिकचरा आणण सांडपाण्याची प्रकक्रया ही सद्ध
ु ा एक
समस्या आहे आणण प्रादे मशक कायाालय, कोल्हापरू यांिी या वषी आवश्यक असलेला पाठपरु ावा केला
आहे .

प्रादे मशक कायाालय, कोल्हापरू यांिी नियममत संपका आणण जल िमन्
ु यांच्या ववश्लेषणाद्वारे वरील मद्द
ु े
संबधं धत अधधकाऱ्यांच्या निदशािास आणले असि
ू वेळोवेळी सावधाितेच्या उपाययोजिा राबवण्याची
सच
ू िा हदली आहे .

६.६. िाशिक
या ववर्ागामध्ये ववल्होळी सरुल गावाच्या पररसरामध्ये दगडफोडीच्या यंत्रणेमळ
ु े निमााण झालेल्या वायू

प्रदष
ू णाच्या समस्यांमळ
ु े म.प्र.नि. मंडळािे वायू अधधनियम य/ु एस ३१ए आणण जल अधधनियम ३३ए
अंतगात निदे श जारी केले आहे त.

िामशक महापामलकेचा पाणी वापर ३९० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि इतका आहे व निमााण होणारे सांडपाणी २८०

दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे आहे. िामशक महािगरपामलकेकडे २७०.५० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेचे
मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र स्र्ावपत केलेले असि
ू २२५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रकक्रया
होत आहे . िामशक महािगरपामलकेिे १४२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची तरतद
ू
करण्याचे प्रस्ताववत केले आहे.

प्रकक्रया ि केलेले सांडपाणी िदीत सोडणे टाळण्यासाठी मंडळािे िामशक महािगरपामलकेला सच
ू िा हदली
आहे. बी.ओ.डी. पातळी ३० मममलग्रॅम प्रनत मलटर ते १० मममलग्रॅम प्रनत मलटर दरम्याि प्रस्र्ावपत करणे

आणण मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राचे व्यवस्र्ापि करण्याच्या अटीवर िामशक महािगरपामलकेला त्या अन्वये
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे संमती हदली आहे . म.प्र.नि. मंडळािे हया वषी िदीची जल गण
ु वत्ता
आणण मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे यांच्यावर दे खरे ख केली.

६.७. पुणे

 िदीचे पाणी प्रदर्ू षत होण्याची प्रमख
ु कारणे:

१. मािवी वस्तीमधि
ू निमााण होणारे घरगत
ु ी सांडपाणी

२. िागरी घिकचऱ्याच्या अवैज्ञानिक ववल्हे वाटीमळ
ु े निमााण होणारे स्त्राव
३. शेतींमधूि निमााण होणारा पावसाच्या पाण्याचा निचरा
४. वाळूचा अनियंबत्रत उपसा

५. िदीमध्ये ककमाि प्रवाहाची अिप
ु लब्धता
६. जलपणीमध्ये वाढ

७. िदीमधील अडर्ळ्यांमळ
ु े गाळ साठणे
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 िागरी घिकचऱयाची समस्या

१. िागरी घिकचऱ्याचे अवैज्ञानिक वगीकरण

२. तांबत्रक अडचणींमळ
ु े प्रकक्रया सवु वधा कायारत िाहीत

३. सवु वधांमध्ये तांबत्रक अडचणी: लीि वायच
ू ी आवश्यक गण
ु वत्ता आणण प्रमाण निमााण ि झाल्यामळ
ु े
कचऱ्याति
ू ऊजेची निममाती करणारा प्रकल्प कायारत िाही
४. मसद्ध झालेले स्र्ानिक तंत्रज्ञाि उपलब्ध िाही

५. कचऱ्याची खल्
ु यावर निष्ट्कासि केल्यािे र्ज
ू ल प्रदवू षत

६. िागरी घिकचऱ्याची ववल्हे वाटीसाठी िवीि जागेची सोय करण्यात आलेली िसल्यािे स्र्ानिक
रहहवाश्यांकडूि ववरोध.

 चंद्रभागा िदी प्रदष
ं ी समस्या
ू णासंबि

१. वारकऱ्यांच्या वाढत्या संख्येमळ
ु े चंद्रर्ागा िदीवर प्रदष
ू णाचा र्ार
२. िागरी घिकचरा प्रकक्रयेची अवैज्ञानिक सवु वधा

३. पयाावरणीय व्यवस्र्ापि योजिा तयार िसि
ू अंमलात आणलेल्या िाहीत

४. चंद्रर्ागा िदीच्या तीरावर जस्र्त गावे प्रकक्रया ि केलेले सांडपाणी िदीत सोडत आहे त
 िुन्या डडजस्टलरी उद्योगांमळ
ु े प्रदष
ू णाच्या समस्या

१. जन्
ु या डडजस्टलरी उद्योगांिी स्पें ट वॉश अवैज्ञानिक पद्धतीिे साठवल्यामळ
ु े र्ज
ू ल प्रदवू षत होत आहे
२. पि
ु प्रााप्ती / जैव-प्रकक्रया शक्य िाही

३. पावसाळ्यामध्ये णझरपणारे द्रव जवळच्या जलाशयास जाऊि ममळते

४. डडजस्टलरी उद्योगांिी सी.आर.ई.पी.ची मागादशाक तत्वे टप्प्यािस
ु ार अंमलात आणावी
५. अिपेक्षक्षत पजान्यवष्ट्ृ टीमळ
ु े णझरपणाऱ्या स्रावांमळ
ु े प्रदष
ू ण

६.८. ठाणे
 िागरी घिकचरा नियमाची अंमलबिावणी

१. अलीकडील दशकांमध्ये शहरीकरणामळ
ु े िागरी स्र्ानिक संस्र्ांमध्ये िागरी घिकचऱ्याच्या वैज्ञानिक
ववल्हे वाटीसंबध
ं ी समस्या निमााण झाल्या आहे त. िागरी घिकचऱ्याचे स्रोतापासि
ू वगीकरण, प्रकक्रया
आणण

ववमलहहवाटीच्या

सोयीची

तरतद
ू

घिकचऱ्याच्या नियमांचे उल्लंघि होत आहे

िागरी

स्र्ानिक

संस्र्ांिी

केली

िसल्यािे

िागरी

२. पररसरातील िागरी घिकचऱ्याचा अवैज्ञानिकररत्या ढीग तयार झाल्यामळ
ु े रहहवाश्यांकडूि प्रदष
ू ण
आणण दग
ां ीसंबध
ं ी तक्रारी येत आहे त.
ु ध

३. िागरी घिकचऱ्याचे स्त्रोताच्या हठकाणी वगीकरण ि केल्यािे वाहतक
ु ीदरम्याि ओला आणण सक
ु ा
कचरा एकत्र झाल्यािे दग
ां ीची समस्या निमााण होत आहे.
ु ध

४. ककिारी नियंत्रण क्षेत्रामध्ये िागरी घिकचऱ्याचा ढीग तयार झाल्यामळ
ु े पयाावरणावर तसेच पाणर्ळ
र्ाग आणण जलचरांवर ववपरीत पररणाम होतात.

५. नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. हयासाठी सामान्य लोक व िागरी स्र्ानिक संस्र्ांमध्ये
जागरुकता निमााण होणे निकडीचे आहे .
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 िागरी स्थानिक संस्थांतफे घरगत
ु ी सांडपाण्याची प्रक्रक्रया

१. िैसधगाक जलस्रोतांचे जति करण्यासाठी िागरी स्र्ानिक संस्र्ांसाठी घरगत
ु ी सांडपाण्याची प्रकक्रया हा
तातडीिे लक्ष दे ण्याजोगा प्रश्ि आहे . पाण्याची कमतरता लक्षात घेता, प्रकक्रया केलेल्या सांडपाण्याचा
पि
ु वाापर होणे आवश्यक आहे .

२. ठाणे - प्रादे मशक कायाालयाच्या अखत्यारीतील िागरी स्र्ानिक संस्र्ांचे पाणी वापराचे प्रमाण ६००
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि असि
ू ५०० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे घरगत
ु ी सांडपाणी निमााण होते.
सध्या अंशतः प्रकक्रया केलेले अर्वा प्रकक्रया ि केलेले सांडपाणी जवळच्या खाड्यांमध्ये सोडले जात
असल्यािे जलचरांसाठी त्यांच्या र्ोवतालचे पयाावरण प्रनतकूल होत आहे .
 पािेरी िा्याचे प्रदष
ू ण

पािेरी िाला पालघर येर्े आहे . हया िाल्याच्या काठावर २ खासगी औद्योधगक वसाहती आहे . पािेरी

िाल्याच्या काठावर तसेच पालघर िगरपररषदे च्या अखत्यारीतील उद्योग िाल्यामध्ये सांडपाणी सोडत
असल्यािे गंर्ीर प्रदष
ू णाच्या तक्रारी येत आहे त.
 एम.आय.डी.सी. तारापरू

१. तारापरू एम.आय.डी.सी. हे महाराष्ट्रातील सवाात मोठे रासायनिक क्षेत्र आहे . केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण
मंडळािे हया क्षेत्राला गंर्ीररीत्या प्रदवू षत असे घोवषत केले असि
७२.०१ एवढा एकबत्रत
ू
सी.ई.पी.आय. निदे शांक हदला आहे . (जल सी.ई.पी.आय.: ५६, वायू सी.ई.पी.आय.: ६०.७५ आणण

जममिीचा सी.ई.पी.आय.: ५१.२५). जल प्रदष
ू ण, ककारोगाला कारणीर्त
ू रसायिांच्या वापरामळ
ु े
झालेले वायू प्रदष
ू ण, जवळपासच्या वसाहती आणण संबधं धत बाबींचे सी.ई.पी.आय. मध्ये प्रमख
ु
योगदाि आहे .

२. सी.ई.पी.आय. निदे शांक कमी करण्यासाठी कायावाही योजिा तयार केली गेली आहे . हया तारापरू
कायावाही योजिेच्या अंमलबजावणीचे काम सरु
ु आहे .

३. कायावाहीच्या उत्सजािांिा आळा घालण्यासाठी बहुतांश उद्योगांिी प्रगत वायू प्रदष
ू ण निवारण यंत्रणा
स्र्ावपत केली आहे . जीवाश्म इंधि जाळल्यािे निमााण होणाऱ्या टी.पी.एम., सल्फर डायॉक्साईडच्या
पातळ्या

मयााहदत

ठे वण्यासाठी

उद्योगांिा

स्वच्छ

जी.ए.आय.एल. पाइपलाईिचे काम प्रगतीपर्ावर आहे .

इंधिाचा

वापर

करणे

अनिवाया

होईल.

४. ५० दशलक्ष प्रनतमलटर एवढी प्रकक्रया क्षमता असलेले सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र उर्ारले असि
ु
आहे त्या प्रकक्रया केंद्राचा ववस्तार करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे . हयामळ
ु े जल प्रदष
ू णाचा
पररणाम कमी होऊि सी.ई.पी.आय.चे गण
ू कमी करता येतील.

५. बोईसर पररसरामध्ये मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र उर्ारण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे .

६. औद्योधगक क्षेत्राति
ू आणण जवळपासच्या गावांमधूि निमााण होणाऱ्या िागरी घिकचऱ्याची वैज्ञानिक
प्रकक्रया आणण ववल्हे वाट यासाठी एम.आय.डी.सी.िे जागा ववकमसत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला

आहे . लँ डकफलसाठी जागेसह प्रकक्रया सवु वधा ववकमसत झाली तर हया पररसरातील सी.ई.पी.आय.
गण
ू वाढतील.
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७. केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे अद्याप तंत्रज्ञाि आणण कायापद्धतीचा अवलंब केला िसल्यािे
सी.ई.पी.आय. गण
ु ांचा आढावा घेणे शक्य िाही. तसेच, मंडळाकडे सी.ई.पी.आय.चा आढावा
घेण्यासाठी तांबत्रक कौशल्य असलेले मिष्ट्ु यबळ उपलब्ध िाही.
 महािगरपाशलका क्षेत्रामध्ये अिचिकृत उद्योगांची वाढ

१. हया कायाालयाच्या अखत्यारीत ठाणे, मीरा-र्ायंदर आणण वसई-ववरार शहराच्या महािगरपामलका
समाववष्ट्ट आहे त. येर्े लोकसंख्या दाटीवाटीिे वसलेली आहे .

२. महािगरपामलकांिी दक
ु ािे व आस्र्ापिा अंतगात जारी केलेल्या व्यापार परवान्यांसह बहुतांश उद्योग
कायारत आहे त.

३. हया उद्योगांिी मंडळाकडूि संमती ममळवली िसि
ू प्रदष
ू ण नियंत्रण उपायांच्या अपऱ्ु या सोयींसह
कायारत आहे त.

४. वाय/ू जल प्रदष
ू ण आणण उपद्रवाच्या तक्रारी जवळपासच्या रहहवाश्यांकडूि वारं वार येत आहे त.

५. प्रदष
ू णाचा उपद्रव टाळण्यासाठी याप्रकारचे अिधधकृत उद्योग ओळखण्यासाठी ववशेषतः वसई-ववरार

शहर महािगरपामलका क्षेत्राची तपासणी करणे आवश्यक आहे . मंडळाच्या कायाालयातील अपऱ्ु या

मिष्ट्ु यबळाची िोंद घेता, तपासणी आणण सवेक्षणाचे काया बाहय संस्र्ेला दे ण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात
आला आहे .
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७. पयािवरणीय अभ्यास आणण सवेक्षण
७.१. महाराष्ट्रातील काही क्षेत्रांमध्ये ठदवाळी २०१५ दरम्याि केलेले वायू गुणवत्तेचे मू्यांकि

हदवाळीच्या सणाचे मळ
ू हे प्राचीि र्ारताच्या इनतहासामध्ये आढळते. तेव्हा हा सण बहुदा वपकांच्या
कापणीच्या हं गामादरम्याि साजरा करण्यात येई. तर्ावप, हदवाळी अर्वा 'दीपावली'च्या मळ
ु ाशी संबधं धत
ववववध कर्ा आहे त. काही हया सणाला ववष्ट्णू व लक्ष्मीच्या लग्िाचा सोहळा माितात तसेच बंगालमध्ये हा

उत्सव शक्तीची कृष्ट्णवणी दे वी, माता कालीसाठी समवपात आहे . मंगलकाया आणण बद्ध
ु ीचे प्रतीक, गजमख
ु ाचा

दे व, श्रीगणेशाचेही या हदवशी बहुतांश हहंद ू घरांमध्ये पज
ू ि होते. जैि धमाामध्ये दीपावलीला र्गवाि
महावीरांच्या महानिवााणामळ
ु े महत्त्व हदले जाते. रावणाचा वध आणण प्रर्ू रामांचे दे वी सीता व लक्ष्मण
यांच्याबरोबर १४ वषाांचा विवास संपवि
ू परत येण्याचा उत्सवही हदवाळीदरम्याि साजरा केला जातो.

प्रर्ू रामांची राजधािी अयोध्या येर्े त्यांच्या राजाच्या परतीच्या उत्सव प्रजेिे दीप प्रज्वमलत करूि
आणण फटाके उडवि
ू साजरा केला होता. हदवाळीतील सवा साध्या प्रर्ांमागे महत्त्वाच्या गोष्ट्टी जोडलेल्या
आहे त. घरांिा पणत्या लावि
ू आणण रात्रीच्या आकाशाला फटाक्यांिी प्रज्वमलत करणे हे स्वास््य, वैर्व,

ज्ञाि, शांती आणण समद्ध
ृ ी प्राप्त व्हावेत यासाठी स्वगााला केलेल्या िमिाची अमर्व्यक्ती आहे . एका
धारणेिस
ु ार, फटाके उडवल्याचा आवाज हा आिंदाचे प्रतीक असि
ू त्यामळ
ु े दे वांिा प्
ृ वीवरील लोकांच्या
र्रर्राटीच्या जस्र्तीची जाणीव होते.

हदवाळी दरम्याि व्यापक वायू गण
ु वत्तेचे मल्
ू यमापि करण्यासाठी मब
ुं ई, पण
ु े, सोलापरू आणण चंद्रपरू हया

शहरांमधील काही हठकाणी ९-१० िोव्हें बर २०१५ (हदवाळीपव
ू )ा , ११ िोव्हें बर २०१५ (लक्ष्मी-पज
ू ि), १२
िोव्हें बर २०१५ (बमलप्रनतपदा) आणण १३ िोव्हें बर २०१५ (र्ाऊबीज) रोजी वायू गण
ु वत्ता सनियंत्रण
करण्याचा पढ
ु ाकार म.प्र.नि. मंडळािे घेतला आहे . शहरातील ववववध पररसरांत आणण जममिीच्या ववववध

वापरांमध्ये वायू गण
ु वत्तेतील कल आणण बदल निजश्चत करणे आणी शास्त्रोक्त माहहती उपलब्ध करूि
वायू प्रदष
ू णाववषयी जिजागत
ु य उद्देश आहे त. हया कालावधीतील
ृ ी साधणे हे हया प्रकल्पाचे मख्
मापिाची निरीक्षणे आकृती ७.१. मध्ये प्रस्तत
ु केली आहे त.
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आकृती ७.१. ठदवाळी २०१६ दरम्याि महाराष्ट्रातील र्वर्वि ठठकाणची वायू गुणवत्ता.

आकृती ७.१. मधि
ंु ई आणण पण
ू असे हदसते की निरीक्षणांच्या सवा हदवशी मब
ु े ववर्ागांमध्ये सल्फर
डायॉक्साईडचे प्रमाण अधधक आहे तर सोलापरू आणण चंद्रपरू ववर्ागांमध्ये हया प्रमाणाच्या जवळजवळ

अध्याा पातळ्या होत्या. सगळ्या िमन्
ु यांच्या एकूण पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयाादेपेक्षा अधधक
िव्हत्या.

मब
ंु ई येर्ील िायरोजि ऑक्साइड्सचे प्रमाण सवा हदवशी मािक मयाादेपक्ष
े ा अधधक असल्याचे आढळले.

इतर ववर्ागांमधील पातळ्या मािक मयाादेपक्ष
े ा कमी आहे त. चंद्रपरू ववर्ागात सवाात कमी पातळी
आढळली.

पी.एम.१० आणण पी.एम.२.५ च्या पातळ्या सवा ववर्ागांतील सवा हठकाणी एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक
मयाादेपेक्षा अधधक होत्या.

७.२ गणेिोत्सव २०१५ दरम्याि व्यापक ध्विी प्रदष
ू णाचे मापि

महाराष्ट्रामध्ये गणेशोत्सव हा प्रमख
सणांपक
ै ी एक आहे . लोकांची प्रचंड संख्या १० हदवसांच्या हया
ु

उत्सवाची सांगता असलेल्या मत
ू ीच्या ववसजािामध्ये सहर्ागी होते. उत्सवादरम्याि गायि आणण
सांधगनतक

वाद्यांमळ
ु े

अिेकदा

ध्विी

पातळी

वाढते.

गणेशोत्सवादरम्याि व्यापक ध्विी पातळ्यांचे मापि करते.

मागील

काही

वषाांपासि
ू

म.प्र.नि.

मंडळ

राज्यर्रातील १३२ हठकाणी २६ महािगरपामलकांच्या अधधकारक्षेत्रामध्ये ११, १८, २१, २३ आणण २७
सप्टें बर २०१५ हया गणेशोत्सवातील ५ हदवसांच्या कालावधीत महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे पार

पाडलेल्या ध्विी पातळी नियंत्रणाच्या अभ्यासावर हा अहवाल आधाररत आहे . पहहल्या हदवशी २४

तासांसाठी तर इतर हदवशी सायंकाळी ६ ते मध्यरात्र अशा ६ तासांसाठी निवासी, व्यावसानयक आणण
शांतता क्षेत्रांमध्ये ध्विी पातळ्यांचे मापि केले. राज्यर्रातील ववववध महािगरपामलकांच्या अंतगात
ध्विी मापि स्र्ािांच्या संख्येचा तपशील तक्ता ७.१. मध्ये हदला आहे .
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तक्ता ७.१. गणेिोत्सवादरम्याि महाराष्ट्रामिील ध्विी निरीक्षण स्थािे.
अ. क्र.
१
२

महािगरपाशलका

स्थािांची संख्या

मुंबई

२५

िवी मंब
ु ई

०५

ठाणे

०९

पुणे

२०

िामशक

०५

६

औरं गाबाद

०५

७

िागपूर

०५

कल्याण

०३

९

अमरावती

०३

१०

जळगाव

०३

११

कोल्हापरू

०३

सांगली

०३

१३

मीरा – र्ाइंदर

०३

१४

वसई – ववरार

०३

१५

उल्हासिगर

०३

१६

मर्वंडी – निजामपुर

०३

३
४
५

८

१२

१७

चंद्रपरू

०३

िांदेड – वाघाळा

०३

१९

अहमदिगर

०३

२०

धळ
ु े

०३

मालेगांव

०३

२२

वपंपरी – धचंचवड

०३

२३

परर्णी

०३

२४

लातूर

०३

अकोला

०३

सोलापूर

०४

१८

२१

२५
२६

गणेशोत्सवातील १७, १८, २१, २३ आणण २७ सप्टें बर २०१५ हया हदवशी दर तासाला ध्विी पातळ्यांचे

मापि महाराष्ट्रातील १३२ हठकाणी करण्यात आले. ववववध हठकाणी निष्ट्पन्ि झालेल्या निरीक्षणांची

तल
ु िा करण्यासाठी हया अभ्यासात दर तासाचे आणण दर हदवशीचे एल.ई.क्य.ू मोजण्यात आले आहे .
प्रत्येक ववर्ागामध्ये िोंदवल्या गेलेल्या पातळ्यांचा तपशील आलेखांद्वारे आकृती ७.२. मध्ये दशावला
आहे .
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आकृती ७.२. गणेिोत्सव २०१५ दरम्याि महाराष्ट्रातील र्वर्वि र्वभागांमिील ध्विी पातळ्या.

९२ डी.बी.(ए) एवढी गणेशोत्सवादरम्याि िोंदवलेली सवााधधक ध्विी पातळी िामशक ववर्ागामध्ये २७-

०९-२०१५ हया उत्सवाच्या शेवटच्या हदवशी आढळली तर ५७.४ डी.बी.(ए) एवढी ककमाि पातळी चंद्रपरू
ववर्ागामध्ये १८-०९-२०१५ रोजी िोंदवण्यात आली.

७.३ ठदवाळी २०१५ मिील ध्विी पातळी मापि
२०१५

हया

वषीच्या

हदवाळीदरम्याि

१५८

हठकाणी

११

िोव्हें बर

(लक्ष्मी-पज
ू ि),

१२

िोव्हें बर

(बमलप्रनतपदा) आणण १३ िोव्हें बर (र्ाऊबीज) हया ३ हदवसांच्या कालावधीमध्ये म.प्र.नि. मंडळािे मोठ्या

प्रमाणावर ध्विी पातळी मापिाचा अभ्यास २४ तासांसाठी निवासी, व्यावसानयक आणण शांतता क्षेत्रांतील
प्रत्येक हठकाणी सातत्यािे केला.
ध्विी पातळ्यांचा वेगािे बदलण्याचा गण
ू लक्षात घेऊि जलद प्रनतसाद जस्र्तीमध्ये ठे वलेल्या प्रकार-२
चे अंशांकि केलेल्या ध्विी पातळी यंत्राद्वारे 'ए' कफल्टर वापरूि ध्विी मापि करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील ध्विी पातळी मापिाच्या १५८ हठकाणांचा तपशील तक्ता ७.२. मध्ये हदला आहे .
तक्ता ७.२. ठदवाळीच्या वेळी महाराष्ट्रमिील ध्विी निरीक्षण स्थािे
अ. क्र.

महािगरपाशलका

स्थािांची संख्या

१

मुंबई

४५

२

िवी मुंबई

१०

ठाणे

०५
१५

५

पुणे

िामशक

०५

६

औरं गाबाद

०५

७

१०

८

िागपूर

कल्याण

०३

९

अमरावती

०३

१०

जळगाव

०३

३
४
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११

कोल्हापूर

०८

सांगली

०३

१३

मीरा - र्ाइंदर

०३

१४

वसई - ववरार

०३

१५

उल्हास िगर

०३

१६

मर्वंडी - निजामपुर

०३

१२

१७

०३

१८

चंद्रपूर

िांदेड - वाघाळा

०३

१९

अहमदिगर

०३

२०

०३

२१

धळ
ु े

मालेगांव

०३

२२

वपंपरी - धचंचवड

०३

२३

परर्णी

०३

२४

०३

२५

लातूर

अकोला

०३

२६

सोलापरू

०४

एकूण

१५८

सवा ववर्ागांमधील हदवसा मापलेली सरासरी ध्विी पातळी तक्ता ७.३. मध्ये प्रस्तत
ु केली आहे, तर
आकृती ७.३. मध्ये आलेखाद्वारे दशावली आहे.

आकृती ७.३. ठदवाळी २०१५ दरम्याि ठदवसाच्या वेळी महाराष्ट्रातील र्वर्वि ठठकाणच्या ध्विी पातळ्या.

िवी मब
ुं ई येर्े १२-११-२०१५ रोजी ८७.८ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक सरासरी ध्विी पातळी िोंदवली गेली

तर अमरावती येर्े १३-११-२०१५ रोजी ६२.९ डी.बी.(ए) एवढी ककमाि ध्विी पातळी िोंदवण्यात आली.
रात्रीच्या वेळेस सवा ववर्ागांमध्ये िोंदवलेल्या ध्विी पातळ्यांचे धचत्रण आकृती ७.४. मध्ये हदलेले आहे .
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आकृती ७.४ . ठदवाळी २०१५ दरम्याि दरम्याि रात्रीच्या वेळी महाराष्ट्रातील र्वर्वि ठठकाणच्या ध्विी पातळ्या.

िामशक येर्े ११-११-२०१५ रोजी रात्रीच्या वेळेस ७५ डी.बी.(ए) एवढी सवााधधक सरासरी ध्विी पातळी

िोंदवली गेली तर अमरावती येर्े १२-११-२०१५ रोजी ५२.२ डी.बी.(ए) एवढी ककमाि ध्विी पातळी
िोंदवण्यात आली.

७.४ निष्ट्कषि

मागील वषाापेक्षा हया वषी बहुतांश ववर्ागांमध्ये ध्विी पातळी कमी असल्याचे आढळले. तसेच,
फटाक्यांचा आवाजही मयााहदत होता. तरीही ध्विी पातळ्या स्वीकाहा मयाादेपक्ष
े ा अधधक म्हणजेच मािवी
कािाला अर्वा कोणत्याही प्राण्याला सहि होणार िाहीत एवढ्या होत्या. रात्री १० वाजल्यािंतरही

फोडल्या जाणाऱ्या फटाक्यांच्या आवाजामळ
ु े लहाि मल
ु े व बाळे , वद्ध
ृ लोक आणण र्टके कुत्रे व इतर
प्राण्यांिाही समस्या उद्भवू शकतात.

ध्विीचा पररणाम अंतराशी संबधं धत आहे ही बाब दल
ा करता येण्याजोगी िाही. ठराववक हठकाणी ध्विी
ु क्ष

पातळ्या मापल्या गेल्या. िोंदवण्यात आलेल्या हया पातळ्या इतर हठकाणांपेक्षा वेगळ्या असू शकतात,
तसेच ज्या हठकाणी फटाके फोडले जातात तेर्ूि जवळ राहणाऱ्या लोकांिा अधधक ध्विी पातळ्या
अिर्
ु वायला ममळत असल्याची शक्यता आहे . तर्ावप ध्विी प्रदष
ू ण आणण त्याचे पररणाम वस्तत
ु ः कमी

झाले आहे त असा निष्ट्कषा हया अभ्यासाति
ू काढणे अयोग्य ठरे ल. प्रत्येक वषी निमााण झालेल्या
ध्विीच्या पातळ्यांमध्ये फरक आढळतो आणण लोकांिीही उत्सव अधधक पयाावरणस्िेही करण्याची

खबरदारी घेतलेली हदसते. अंततः ध्विी प्रदष
ू णाचे प्रमाण कमी व्हावे हयासाठी फटाके उडवण्याच्या
वाईट पररणामांबद्दल अधधक जागरूकता निमााण करणे आवश्यक आहे.
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८. पयािवरणीय प्रशिक्षण
कुठल्याही मशक्षणासाठी आणण ववकासासाठी प्रमशक्षण म्हणजे एक अववर्ाज्य आणण अववरत सरू
ु

असलेली प्रकक्रया आहे . तंत्रज्ञािातील प्रगती आणण पयाावरणीय पैलम
ूं धील िवीि तरतद
ु ी, कामाचा दजाा,

संबधं धत क्षेत्रातील जबाबदा-या आणण पयाावरणाच्या क्षेत्रात सवाांगीण ववकास हया सगळ्याची पररणीती
मंडळाच्या कमाचारी आणण अधधकाऱ्यांपक
ै ी प्रत्येक जबाबदार सदस्यास हदल्या जाणाऱ्या प्रर्ावी प्रमशक्षण
कायाक्रमांमध्ये होते.
तर्ावप, प्रदष
ू ण नियंत्रण, घट आणण प्रनतबंध हया ववववध ववषयांवर निरनिराळ्या क्षमतांचे प्रमशक्षणाचे
कायाक्रम आयोजजत करणे हे मंडळाच्या प्रमख
ै ी एक आहे . मंडळाचे कमाचारी आणण अधधकारी
ु कायाांपक
हयांिा सवोच्च कायाक्षमतेिे त्यांची कताव्ये बजावायला सस
ु ज्ज करण्यासाठी पयाावरण संरक्षण व प्रदष
ू ण

नियंत्रण, अधधक स्वच्छ तंत्रज्ञाि, कचऱ्याच्या प्रमाणात घट आणणे, आणण संबधं धत कायदे आणण
नियमांमधील सध
ु ारणा अशा ववववध ववषयांतील प्रमशक्षण घेण्यासाठी म.प्र.नि. मंडळ कमाचारी व
अधधकाऱ्यांिा नियक्
ु त करते.

२०१५-१६ हया वषी म.प्र.नि. मंडळािे २३ प्रमशक्षणाचे कायाक्रम आयोजजत करूि तांबत्रक, वैज्ञानिक आणण
प्रशासकीय क्षेत्रांमधील प्रमशक्षण घेण्यासाठी १०९ अधधकाऱ्यांिा नियक्
ु त केले होते.
हया

वषी

मंडळाच्या

कमाचारी

आणण

अधधकाऱ्यांची

उपजस्र्ती

असलेल्या

अभ्यासक्रम/कायाशाळा/पररसंवाद/व्याख्यािांचा तपशील पररशिष्ट्ट ५ मध्ये हदलेला आहे .

ववववध

प्रमशक्षण
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९. पयािवरणर्वषयक िागत
ृ ी आणण ििसहभाग
ववकास समद
ु ायांसाठी, व्यवसायांिा व सरकारांमध्ये जागरूकता वाढववणे आणण त्यास प्रोत्साहि दे णे

आवश्यक आहे. म्हणूिच मंडळािे महाराष्ट्र राज्यात ववववध पयाावरण जागरुकता कायाक्रम आयोजजत
केले आहे त. मंडळािे वषार्रात पयाावरण ववषयक जागरूकतेवरील खालील कायाक्रम आयोजजत करूि
घेतले.

मठहिा
एवप्रल २०१५

र्वषय
जागनतक
ऑफ

एवप्रल २०१५

वसुंधरा

इंडडया,

तपिील
हदि

टाईम्स

महाराष्ट्र

टाईम्स

वतामािपत्रांत जिजागत
ृ ीपर सदर

ववशेष सदर प्रमसध्द करण्यात आले होते.

२२ एवप्रल जागनतक वसंध
ु रा हदिाचे औधचत्य साधि
ू डी.एि.ए.,

ममडडे या अग्रगण्य वतामािपत्रांत

सदर प्रमसध्द करण्यात आले होते.

जिजागत
ृ ीचे संदेश

हहंदस्
ु र्ाि टाईम्स, ममडडे या वतामािपत्रांत जिजागत
ृ ीपर ववशेष

२२ एवप्रल २०१५ जागनतक वसुंधरा

जागनतक वसुंधरा हदिानिममत्त पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ीचे

मराठी या अग्रगण्य वतामािपत्रांत

वतामािपत्रांत प्रमसध्द करण्यात आले.

हदि दै निक सामिा, सकाळ, हदव्य

एवप्रल २०१५

टाईम्स व टाईम्स ऑफ इंडडया या वतामािपत्रांत जिजागत
ृ ीपर

२२ एवप्रल २०१५ जागनतक वसंध
ु रा

हदि डी.एि.ए., हहंदस्
ु र्ाि टाईम्स,

एवप्रल २०१५

२२ एवप्रल जागनतक वसुंधरा हदिाचे औधचत्य साधूि महाराष्ट्र

जिजागत
ृ ीचे संदेश

फोटोर्ॉि २०१५ याकरीता आधर्ाक
अिद
ु ाि दे णेबाबत.

ववशेष सदर दै निक सामिा, सकाळ, हदव्य मराठी या अग्रगण्य

फोटोर्ॉि २०१५ ही छायाधचत्रकारांसाठी अमर्िव स्पधाा असूि, या
स्पधेत केवळ २४ तासांच्या कालावधीमध्ये पयाावरण ववषयक

कोणतीही समस्या छायाधचबत्रत करुि नतची पाच छायाधचत्रे सादर
केली जातात. यातील ववजेत्या स्पधाकांसाठी सवोत्कृष्ट्ट छायाधचत्र
व लहाि छायाधचत्र, आणण सवोत्तम छायाधचत्रकार ववशेष असे

पुरस्कार प्रदाि करण्यात येतात. ही स्पधाा माचा २०१५ रोजी

माहहम येर्ील महाराष्ट्र निसगा उद्याि येर्े दप
ु ारी १२ वाजता

आयोजजत करण्यात आली. याचा पाररतोषीक ववतरण समारं र्
एवप्रल २०१५

२२ एवप्रल २०१५ जागनतक वसुंधरा

हदि लोकसत्ता, इंडडयि एक्सप्रेस,
लोकमत या अग्रगण्य वतामािपत्रांत
एवप्रल २०१५

जिजागत
ृ ीचे संदेश

२२ एवप्रल २०१५ रोजी वेद प्रकाशि
यांिी प्रकामशत केलेल्या जागनतक

जूि २०१५

जागनतक पयाावरण हदिाच्या मुख्य समारं र्ात करण्यात आला.

२२ एवप्रल जागनतक वसुंधरा हदिाचे औधचत्य साधूि लोकसत्ता,
इंडडयि एक्सप्रेस व लोकमत या वतामािपत्रांत जिजागत
ृ ीपर
ववशेष सदर प्रमसध्द करण्यात आले होते.

जागनतक वसुंधरा हदिानिममत्तािे पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ीचे

ववशेष सदर वेद प्रकाशिाच्या ववशेष अहवाल वतामािपत्रात प्रमसध्द

प्
ृ वीवरील ववशेष अहवाल

करण्यात आले.

वसुंधरा लघुधचत्रपट महोत्सव ५ ते

दक्षता मंच या संस्र्ेच्या सहकायाािे पयाावरणववषयक लघुधचत्रपट

वसुंधरा लघुधचत्रपट स्पधाा २०१५ व

५ जूि २०१५ या जागनतक पयाावरण हदिानिममत्त पयाावरण

७ जूि २०१५ आधर्ाक अिुदाि

महोत्सवाचे आयोजि म.प्र.नि. मंडळ आणण पयाावरण ववर्ाग,
महाराष्ट्र शासि यांच्या संयक्
ु त ववद्यमािे यशवंतराव चव्हाण
सेंटर, मंब
ु ई येर्े

हदिांक ५, ६ व ७ जि
ू २०१५ या तीि हदवशी
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करण्यात

आले

होते.

या

वेळी

म.प्र.नि.

मंडळाच्या

वतीिे

आयोजजत करण्यात आलेल्या दररोज २०५ पेक्षा जास्त पयाावरण
प्रेमीिी हजेरी लावली होती. या वेळी हदग्दशाक, निमाात,े पयाावरण
तज्ञ व अभ्यासक यांची चचाासत्रे दे खील आयोजजत करण्यात आली
होती.
जागनतक

पयाावरण

हदिानिममत्तािे

५

जूि

रोजी

आयोजजत

केलेल्या जागनतक पयाावरण हदिाच्या मुख्य समारं र्ात पयाावरण

ववषयक वसुंधरा लघुधचत्रपट स्पधाा २०१५ या स्पधेची घोषणा मा.
मुख्यमंत्री महोदयांिी केली. ही स्पधाा व्यावसायीक व हौशी या
दोि गटांसाठी घेण्यात आली.
जूि २०१५

जूि २०१५

जूि २०१५

जि
ू २०१५

५ जूि २०१५ जागनतक पयाावरण

जागनतक पयाावरण हदिाचे औधचत्य साधूि दै निक सकाळ, सामिा

सामिा या अग्रगण्य वतामािपत्रांत

ववशेष सदर प्रमसध्द करण्यात आले होते.

हदि दै निक सकाळ, हदव्य मराठी,
जिजागत
ृ ीचे संदेश

व हदव्य मराठी या वतामािपत्रांत एका पािाचे जिजागत
ृ ीपर

५ जूि २०१५ जागनतक पयाावरण

जागनतक पयाावरण हदिाचे औधचत्य साधूि डी.एि.ए., हहंदस्
ु र्ाि

ममडडे

ववशेष सदर प्रमसध्द करण्यात आले होते.

हदि डी.एि.ए., हहंदस्
ु र्ाि टाईम्स,
अग्रगण्य

वतामािपत्रांत

जिजागत
ृ ीचे संदेश

टाईम्स व ममडडे या वतामािपत्रांत एका पािाचे जिजागत
ृ ीपर

५ जूि २०१५ जागनतक पयाावरण

जागनतक पयाावरण हदिाचे औधचत्य साधूि इंडडयि एक्सप्रेस व

लोकमत या अग्रगण्य वतामािपत्रांत

पािाचे जिजागत
ृ ीपर ववशेष सदर प्रमसध्द करण्यात आले होते.

हदि लोकसत्ता, इंडीयि एक्सप्रेस,
जिजागत
ृ ीचे संदेश

लोकसत्ता सवा आवत्ृ या व लोकमत, मुंबई या वतामािपत्रांत एका

५ जि
ू २०१५ जागनतक पयाावरण

५ जि
ू , २०१५ जागनतक पयाावरण हदि सोहळयाच्या निममत्तािे

उपक्रम आधर्ाक अिुदाि

ववषयक जिजागत
ृ ी उपक्रम, पयाावरण ववषयक संदेश दे णारे

हदि र्ामला फाउं डेशि जिजागत
ृ ी

वुई लव्ह इंडडया या संस्र्ेतफे हद. ५ जूि, २०१४ रोजी पयाावरण
कॅन्व्हास धचत्र, जिजागत
ृ ीपर ववचारमंर्ि व इतर ववववध उपक्रम

वांद्रे येर्े आयोजजत केले होते. तसेच सदरहू उपक्रमात प्रनतर्यश
मसिेकलावंत, कक्रडापटू, पयाावरण राज्यमंत्री महोदय उपजस्र्त
होते.
जूि २०१५

५ जूि २०१५ जागनतक पयाावरण

एन्व्हायिामेंट क्लब ऑफ इंडडया, पुणे यांिी आयोजजत केलेल्या

इंडडया, पण
ु े आधर्ाक अिद
ु ाि

आधर्ाक अिद
ु ाि अदा करण्यात आले होते.

हदि

एन्व्हायिामेंट

क्लब

ऑफ

जागनतक पयाावरण हदिाच्या पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ीकरीता
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िागनतक पयािवरण ठदि उद्घाटि कायिक्रम , २०१५, मुंबई

(माििीय रेणी. रामदासिी कदम, पयािवरण व वि मंत्री, महाराष्ट्र िासि,
माििीय रेणी. प्रवीण पोटे -पाटील, पयािवरण राज्य मंत्री, महाराष्ट्र िासि,
माििीय रेणीमती माशलिी िंकर, प्रिाि सचचव, पयािवरण र्वभाग, महाराष्ट्र िासि,
माििीय डॉ. पी. अिबलगि, सदस्य सचचव, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, यांिी सहभाग घेतला)

िागनतक पयािवरण ठदि पूवस
ि ंध्या २०१५, मुंबई - माििीय रेणी. रामदासिी कदम, पयािवरण व वि मंत्री, महाराष्ट्र
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िासि यांचा हस्ते लघुचचत्रपट पुरस्कार र्वतरण

जूि २०१५

िागनतक पयािवरण ठदि पव
ि ंध्या २०१५, मंब
ू स
ु ई - वसंि
ु रा परु स्कार र्वतरण

५ जूि २०१५ जागनतक पयाावरण

र्ीमाशंकर प्रनतष्ट्ठाि या संस्र्ेच्या वतीिे शालेय ववद्या्याांत

अिुदाि

करण्यात आले होते. या उपक्रमात र्ीमाशंकर प्रनतष्ट्ठाििे दहा

हदि र्ीमाशंकर प्रनतष्ट्ठाि आधर्ाक

पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ी करण्यासाठी आधर्ाक अिुदाि अदा
हदवस पण
ु े जजल्हयातील ग्रामीण ववर्ागातील शाळांमध्ये निबंध

स्पधाा, वक्तत्ृ व स्पधाा, वक्ष
ृ ारोपण, सायकल चालवा इंधि वाचवा
अशा उपक्रमाचे आयोजि केले होते.
जूि २०१५

‘पयाावरणाची वारी पंढरीच्या दारी’
या पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ी
अमर्यािास आधर्ाक अिद
ु ाि

आषाढी एकादशीच्या निममत्तािे आळं दी ते पंढरपूर या पायी
वारीच्या

निममत्तािे

‘पयाावरणाची

वारी

पंढरीच्या

दारी’

या

पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ीच्या अमर्यािाचे आयोजि करण्यात

आले होते. वतामािातील पररजस्र्तीत शहर व ग्रामीण ववर्ागातील
पयाावरणाचे प्रश्ि समािधमी असल्यािे पंढरपूरच्या वारीनिममत्त

एकत्र येणाऱ्या दहा लाख लोकांपयांत प्लॅ जस्टक हटाव, दे श बचाव,
पाणी, वीज, िैसधगाक संसाधिे, शेतीसाठी मयााहदत वीजपंपाचा
वापर, सेंहद्रय खताचा वापर, ओला कचरा सक
ु ा कचरा याचे योग्य
व्यवस्र्ापि असे ववववध मौलीक संदेश या उपक्रमामधूि हदले

गेले. ग्रामीण ववर्ागात लोकवप्रय असलेल्या ककताि, र्ारुड, पोवाडा
या लोककलांच्या माध्यमातूि ही जिजागत
ृ ी करण्यात आली. या

पंधरा हदवसांच्या पायी वारीत संगीत िाटक अकादमी परु स्कार
ववजेत्या लोककलावंत, श्रीमती चंदाबाई नतवारी, प्रमसध्द शाहहर
श्री. दे वािंद माळी आणण ह.र्.प श्री. ज्ञािेश्वर महाराज वाबळे
यांिी अिुक्रमे र्ारुड, पोवाडा, ककताि या माध्यमातूि जिजागत
ृ ी

केली. या वारीचा शुर्ारं र् पुणे येर्े मा. अप्पर मुख्य सधचव,
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पयाावरण ववर्ाग श्रीमती मामलिी शंकर, म.प्र.नि. मंडळाचे सदस्य
सधचव माििीय डॉ. पी. अिबलगि, लोककलांचे गाढे अभ्यासक
डॉ. श्री. प्रकाश खांडगे, मा. आयुक्त, पुणे महािगरपामलका यांच्या

शुर्हस्ते आयोजजत करण्यात आला होता. या वारीचा समारोप
आषाढी एकादशीच्या पव
ू ा संध्येला पंढरपरू मक्
ु कामी मा. मख्
ु यमंत्री
िामदार

दे वेंद्र

फडणवीस,

सौ.

अमत
ृ ा

फडणवीस,

सोलापूरचे

पालकमंत्री मा. िा. श्री. ववजय दे शमुख व अन्य मान्यवरांच्या
उपजस्र्तीत आयोजजत करण्यात आला.

"पयािवरणाची वारी पंढरीच्या दारी" या संक्पिेवर आिाररत पयािवरणर्वषयक िागरुकता कायिक्रमाचे उद्घाटि
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"पयािवरणाची वारी पंढरीच्या दारी" या संक्पिेवर आिाररत पयािवरणर्वषयक िागरुकता अशभयाि
जूि २०१५

५ जूि २०१५ मुंबई तरुण र्ारत व

जागनतक पयाावरण हदिाचे औधचत्य साधूि मुंबई तरुण र्ारत व

ग्रीि

आयडडया या पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ी पररषदे चे आयोजि

समर्ा र्ारत व्यासपीठ आयोजजत
आयडीया

जिजागत
ृ ी
जूि २०१५

ऑगस्ट
२०१५

२०१५

उपक्रमास

यास
आधर्ाक

अिुदाि

५ जूि २०१५ महाराष्ट्र टाईम्स,
टाईम्स

ऑफ

इंडडया

या

समर्ा र्ारत व्यासपीठ ठाणे यांच्या संयुक्त ववद्यमािे धग्रि
ठाणे येर्े करण्यात आले होते. यास म.प्र.नि. मंडळािे आधर्ाक
अिुदाि हदले होते.

जागनतक पयाावरण हदिाचे औधचत्य साधूि टाईम्स ऑफ इंडडया
व

महाराष्ट्र

टाईम्स

यांच्या

राज्यातील

सवा

आवत्ृ यांमध्ये

वतामािपत्रांत जिजागत
ृ ीचा संदेश

जिजागत
ृ ीपर संदेश प्रमसध्द करण्यात आला.

गणेशा

बबग ग्रीि गणेशा या उपक्रमाचे आयोजि मुंबई शहरासाठी

९२.७

बबग

या

एफ.एम.

बबग

उपक्रमास

अिुदाि दे णेबाबत.

ग्रीि

आधर्ाक

९२.७ बबग एफ.एम. व म.प्र.नि. मंडळ यांच्या संयुक्त ववद्यमािे
करण्यात

आले होते.

या उपक्रमात मुंबई शहरातील ववववध

हठकाणी बबग ग्रीि गणेशाची व्हॅि जागोजागी जाऊि िागरीकांिा
वतामािपत्राची रद्दी या उपक्रमासाठी दे णगी दे ण्यासाठी आवाहि
केले जात होते. या जमा झालेल्या रद्दीतूि ९२.७ बबग एफ.एम. या
रे डडओ वाहहिीिे पयाावरण स्िेही गणेशमुती तयार केल्या होत्या.

या उपक्रमात राज्य अनतर्ी गह
ृ सहयाद्री येर्े राज्याचे मा.
मख्
ु यमंत्री

श्री.

दे वेंद्र

फडणवीस,

मा.

पयाावरण

मंत्री

श्री.

रामदासर्ाई कदम, मा. राज्यमंत्री श्री. प्रववण पोटे -पाटील, अप्पर
मुख्य सधचव, पयाावरण ववर्ाग, श्रीमती मामलिी शंकर, म.प्र.नि.

मंडळाचे सदस्य सधचव डॉ. पी. अिबलगि, ९२.७ बबग एफ.एम.चे
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संचालक

श्री.

तरुण

कहटयाल

यांच्या

उपजस्र्तीत

शालेय

ववद्या्याांिा वतामािपत्रांची रद्दी दाि करण्यात आली. त्याचबरोबर
पयाावरणस्िेही

गणेशमुती,

पयाावरणस्िेही

मखर

याचे

प्रदशाि

दे खील आयोजजत करण्यात आले होते. गणेशोत्सवात एकूण १०
हदवस मंब
ु ई शहरातील लालबागचा राजा येर्े एक ववशेष स्टुडडओ

उर्ारण्यात आला होता. यावेळी मा. मुख्यमंत्री, मा. पयाावरण

मंत्री, मा. पयाावरण राज्यमंत्री, प्रमसध्द मसिे कलावंत यांचे
जिजागत
ृ ीचे संदेश प्रसारीत करण्यात आले होते.

सह्याद्री गेस्ट हाऊस, मुंबई येथे आयोजित पयािवरणपूरक गणेिमूतींच्या प्रदिििास सन्माििीय मुख्यमंत्री रेणी दे वेंद्र
फडणवीस, पयािवरण मंत्री, रेणी रामदास कदम आणण सदस्य सचचव डॉ. पी. अिबलगि यांिी भेट ठदली.
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त्रबग ग्रीि गणेिोत्सव
ऑगस्ट

इको फ्रेन्डली गणेशोत्सव झी २४ तास

२०१५

आधर्ाक अिुदाि

म.प्र.नि. मंडळ व झी २४ तास यांच्या संयक्
ु त ववद्यमािे घरगत
ु ी

इको फ्रेंडली गणेशोत्सव स्पधाा २०१५ या राज्यस्तरीय स्पधेचे
आयोजि करण्यात आले होते. या स्पधेत ७०० पेक्षा जास्त
स्पधाकांिी र्ाग घेतला होता. या स्पधेचा पाररतोवषक ववतरण
समारं र् मा. पयाावरण मंत्री माििीय श्री. रामदासर्ाई कदम,
पयाावरण

ववर्ागाच्या

अप्पर

मख्
ु य

सधचव

माििीय

श्रीमती

मामलिी शंकर, म.प्र.नि. मंडळाचे सदस्य सधचव माििीय डॉ. पी.
अिबलगि यांच्या उपजस्र्तीत आयोजजत करण्यात आला होता.
या उपक्रमाबद्दलचे ववशेष सदर प्रकामशत करण्यात आले होते.
ऑगस्ट

इको फ्रेन्डली गणेशोत्सव एबीपी माझा

२०१५

आधर्ाक अिद
ु ाि

म.प्र.नि. मंडळ व ए.बी.पी. माझा या वत्ृ त वाहहिीच्या वतीिे
राज्यातील प्रमख
शहरातील गह
ु
ृ निमााण संस्र्ांमध्ये इको फ्रेंडली

गणेशोत्सव साजरा केला जावा, याकरीता ववशेष जिजागत
ृ ीपर
अमर्यािाचे

आयोजि करण्यात आले होते. मुंबई, पूणे, िामशक

व िागपूर या शहरांतील गह
ृ निमााण संस्र्ांमध्ये साजरा केल्या

जाणाऱ्या पयाावरणस्िेही गणेशोत्सवावर या वाहहिीच्या वतीिे
त्यांच्या बातमीपत्रात ववशेष सदर प्रसारीत करण्यात आले. यावेळी
ए.बी.पी.

माझा

या

वाहहिीवरुि

अध्याा

तासाच्या

ववशेष

पररसंवादाचे आयोजि करण्यात आले होते. या उपक्रमात ए.बी.पी.
माझा

या

वाहहिीवरुि

पयाावरण

पूरक

गणेशोत्सव

साजरा

करणाऱ्या गह
ू ववशेष
ृ निमााण संस्र्ांवर बातमीपत्राच्या माध्यमाति
कायाक्रम सादर करण्यात येत होते. याचबरोबर मराठी धचत्रपटातील

लोकवप्रय कलावंत आहदिार् कोठारे व सुप्रमसध्द अमर्िेत्री उममाला
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कािेटकर यांिी संपूणा राज्यात पयाावरणस्िेही घरगूती गणेशोत्सव
साजरा

करावा

याकरीता

आपण

आयोजजत

केलेल्या

स्पधेची

जाहहरात प्रोमोजच्या माध्यमातूि केली होती. यातील ववजेत्या

स्पधाकांच्या घरी जाऊि त्यांिा म.प्र.नि. मंडळाचे प्रमाणपत्र व
बाप्पाचा

प्रसाद

र्ेट

दे ण्यात

आला

होता.

यावेळी

मंडळाचे

जिसंपका अधधकारी उपजस्र्त होते. या लोकवप्रय कलावंतांिी
म.प्र.नि. मंडळाच्या मुख्यालयास र्ेट हदली होती. यावर ववशेष
ऑगस्ट

लोकसत्ता

२०१५

पयाावरण

म.प्र.नि.मंडळ
स्िेही

घरगत
ु ी

आयोजजत
गणेशोत्सव

स्पधाा २०१५ करीता आधर्ाक अिुदाि

वत्ृ तांत एबीपी माझा वाहीिीवरूि प्रसारीत करण्यात आला होता.

म.प्र.नि.मंडळ व लोकसत्ता यांच्या सयक्
ु त ववद्यमािे इको फ्रेंडली

घरगत
ु ी गणेशोत्सव सजावट स्पधाा यांचे आयोजि मंब
ु ई, पण
ू े,
िामशक,

िागपूर,

अहमदिगर

व

औरं गाबाद

या

लोकसत्ता

दै निकांच्या सहा ववर्ागीय स्तरावर करण्यात आले होते. या
स्पधेत २००० पेक्षा जास्त स्पधाकांिी र्ाग घेतला होता. या
स्पधेचा पाररतोवषक ववतरण समारं र् मा. पयाावरण राज्यमंत्री,
अप्पर मख्
ु य सधचव, पयाावरण ववर्ाग, श्रीमती मामलिी शंकर,
मंडळाचे सदस्य सधचव, माििीय डॉ. पी. अिबलगि यांच्या

उपजस्र्तीत पार पडला. याचे वत्ृ त लोकसत्ता या वत्ृ तपत्रात
प्रमसध्द करण्यात आले होते.
ऑगस्ट
२०१५

इको फ्रेन्डली गणेशोत्सव य.ु एफ.ओ.
डडजीटल मुव्हीज आधर्ाक अिुदाि

ऑगस्ट

इको

२०१५

मराठी आधर्ाक अिुदाि

ऑगस्ट
२०१५

फ्रेन्डली

गणेशोत्सव

इको फ्रेन्डली दहीहं डी २०१५

लोकमत

पयाावरणस्िेही गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी मराठी व हहंदी
धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील कलावंताचा संदेश यु.एफ.ओ. डडजीटल मुव्हीज
यांच्या

राज्यातील

२०५

डडजीटल

मसिेमागह
ृ ात

दोि

आठवडयांकरीता जिजागत
ृ ीचे संदेश प्रसाररत करण्यात आले.

पयाावरणस्िेही गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी लोकमत मंब
ु ई

वत्ृ तपत्रात एका पािाची ग्लेझ पुरवणी प्रकाशीत करण्यात आली
होती.
इको

फ्रेंडली

आयडडअल

दहहहं डी
बुक

उत्सव

कंपिी

व

२०१५
म.प्र.नि.

या

उपक्रमाचे

मंडळ

आयोजि

यांच्या

संयुक्त

ववद्यमािे आयोजजत करण्यात आले होते. या उपक्रमात बेस्ट

पररवहि सेवेच्या ओपि डेक बसमधूि मराठी धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील

िामवंत कलाकारांिा घेऊि ध्विीप्रदष
ू ण प्रनतबंधक जिजागत
ृ ी
रॅ लीचे आयोजि करण्यात आले होते. या रॅ लीत िामवंत धचत्रपट

व हटव्ही कलावंत उपजस्र्त होते. दहीहं डीच्या आदल्या हदवशी
पर्िाटय कलावंतासोबत दादर, लालबाग या पररसरात या रॅ लीचे
आयोजि करण्यात आले होते, तर दहीहं डीच्या हदवशी प्रमसध्द
कलावंत झी टीव्ही व इ टीव्ही वाहहिीवरील लोकवप्रय मामलकातील
तरुण

कलावंत

यांच्या

उपजस्र्तीत

पयाावरणस्िेही

दहीहं डी

फोडण्यात आली. यावेळी दादर येर्ील छबबलदास हायस्कूलच्या

समोर ध्विी ववरहीत इको फ्रेंडली दहीहं डी मसिेिार्टयसष्ट्ृ टीतील
कलाकारांच्या

सहकायाािे

फोडण्यात

आली.

या

कायाक्रमाला

म.प्र.नि. मंडळाचे जिसंपका अधधकारी उपजस्र्त होते.
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ऑगस्ट

दै निक

२०१५

आयोजजत इको गणेशा जिजागत
ृ ीपर
उपक्रम

सकाळ

व

म.प्र.नि.

मंडळ

दै निक

सकाळ

व

म.प्र.नि.

मंडळाच्या

वतीिे

पयाावरणस्िेही

गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी दै निक सकाळच्या मुंबई आवत्ृ तीत
पहहल्या पािाचे जॅकेट प्रमसध्द करण्यात आले होते.

ऑगस्ट २०१५ मध्ये मंब
ु ईतील लालबागमध्ये आयोजित इको फ्रेंडली दहीहं डी कायिक्रमात मराठी चचत्रपट कलाकार
सहभागी झाले होते

पयािवरणपरू क दहीहं डी
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ऑगस्ट

डी.एि.ए.

व

म.प्र.नि.

२०१५

आयोजजत

इको

मंडळ

ग्रीि

गणेशा

जिजागत
ृ ीपर उपक्रम

डी.एि.ए. व म.प्र.नि. मंडळाच्या वतीिे पयाावरणस्िेही गणेशोत्सव
साजरा

करण्यासाठी

निवडक

मॉलमध्ये

पंचमहार्ूतांवर

पयाावरणस्िेही

आधारीत
गणेशमुतींची

मुंबई

शहरातील

गणेश

स्र्ापिा

करण्यात आली होती. डी.एि.ए.च्या या उपक्रमात म.प्र.नि. मंडळ
सहसंयोजक म्हणूि सहर्ागी झाले होते. या उपक्रमात हहंदी धचत्रपट

सजृ ष्ट्टतील िामवंत कलावंत सहर्ागी झाले होते. याचा पाररतोषीक
समारं र् जिसंपका अधधकारी यांच्या उपजस्र्तीत पार पडला.
ऑगस्ट

टाईम्स

ग्रीि

२०१५

जिजागत
ृ ी

गणेशा

उपक्रमास

या

म.प्र.नि. मंडळ, पयाावरण ववर्ाग, महाराष्ट्र शासि व टाईम्स ऑफ

आधर्ाक

इंडडया ग्रप
ु यांच्या संयक्
ु त ववद्यमािे इको ग्रीि गणेशा या स्पधेचे

अिद
ु ाि

आयोजि करण्यात आले होते. मंब
ु ई या शहरातील सावाजनिक

गणेशोत्सव मंडळ व हाऊमसंग सोसायटी यांच्याकरीता आयोजजत
इको फ्रेंडली गणेश स्पधाा आयोजजत करण्यात आली होती. या
अमर्यािात

मुंबई

शहरातील

ववववध

मॉल्स,

धचत्रपटगह
ृ े

येर्े

जिजागत
ू ी
ृ ीपर उपक्रम तर, शालेय ववद्या्याांकररता इको गणेशमत

कायाशाळा, इकोफ्रेंडली गणेश राजदत
ू यांच्याकरीता महाववद्यालयीि
ववद्या्याांत ववववध उपक्रम,

गणेश ववसाजिाच्या वेळी मुंबई

शहरातील धगरगाव चौपाटी, जुहु बीच व वसोवा बीच येर्े स्वच्छता

अमर्याि राबववण्यात आले होते. या उपक्रमाचा शुर्ारं र् लोकवप्रय
अमर्िेत्यांच्या

शुर्हस्ते,

उपजस्र्तीत

महाववद्यालयामध्ये करण्यात आला होता.

लाला

लजपतराय

याकरीता एका ववशेष

जिजागत
ृ ीपर कफल्मची निममाती टाईम्स ग्रुपिे केली होती. याकरीता

टाईम्स ऑफ इंडडया या वत्ृ तपत्रात सलग १५ हदवस ववशेष सदर
प्रमसध्द केले जात होते.
ऑगस्ट

दै निक सामिा व म.प्र.नि. मंडळ

२०१५

आयोजजत

इको

गणेशा

जिजागत
ृ ीपर उपक्रम

दै निक सामिा या वत्ृ तपत्राच्या सहकायाािे पयाावरणस्िेही सावाजनिक

गणेशोत्सव स्पधेचे आयोजि मुंबई, पुणे, औरं गाबाद या केंद्रांवर
आयोजजत करण्यात आले होते. या स्पधेचा पाररतोवषक ववतरण

समारं र् मा. पयाावरण मंत्री श्री. रामदासर्ाई कदम, पयाावरण
ववर्ागाच्या अप्पर मुख्य सधचव श्रीमती मामलिी शंकर, म.प्र.नि.
मंडळाचे सदस्य सधचव डॉ. पी. अिबलगि यांच्या उपजस्र्तीत
आयोजजत करण्यात आला होता.

ऑगस्ट

टाईम्स

२०१५

स्टॉप

ओ.ओ.एच.
शेल्टरवर

बेस्ट

बस

पयाावरणस्िेही

गणेशोत्सव जिजागत
ृ ीपर संदेश
प्रदमशात
ऑक्टोबर
२०१५

अिुदाि

गव्हिासा

करण्यासाठी

आधर्ाक

िाऊ

मॅगणझि

जिजागत
ृ ी संदेश

िोव्हें बर

हदवाळी

यु.एफ.ओ.

२०१५

मसिेमा जिजागत
ृ ी संदेश

पयाावरणस्िेही गणेशोत्सव साजरा करावा याकरीता मुंबई शहरातील

बेस्ट बस स्टॉपच्या बस स्टॅ न्डवर अमर्िव पध्दतीिे जिजागत
ृ ी

संदेश १५ हदवसांच्या कालावधीकरीता प्रदमशात करण्यात आले होते.
एकूण ७० बसस्टॉपवर हे संदेश प्रमसध्द करण्यात आले होते.
गव्हिासा िाऊ मॅगणझि यांिी राज्य शासिाच्या एका वषााच्या
पत
ु ीबदद्ल ववशेषांक प्रकामशत केला होता. त्यात पयाावरण ववषयक

डडजीटल

जिजागत
ृ ी संदेश प्रमसध्द करण्यात आला होता.
पयाावरणस्िेही

हदवाळी

साजरी

करण्यासाठी

मराठी

व

हहंदी

धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील कलावंताचा संदेश यु.एफ.ओ. डडजीटल मुव्हीज
यांच्या राज्यातील २०५ डडजीटल मसिेमागह
ृ ात दोि आठवडयांकरीता
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िोव्हें बर

जिजागत
ृ ीचे संदेश प्रसाररत करण्यात आले.

हदवाळी अमर्िव संच

हदवाळी उत्सव २०१५ च्या निममत्तािे प्रदष
ू णमुक्त हदवाळी साजरी

२०१५

करण्यासाठी अमर्िव हदवाळी संच तयार करण्यात आले होते. या

हदवाळी संचात हदवाळी र्ेटकाडा, चार पणत्या, वाती, सग
ु ंधी उटणे,
रांगोळीचे वेगवेगळे पाच रं ग, पांढरी रांगोळी, रांगोळी काढण्यासाठी

जाळी व हठपक्यांचा कागद, सुगंधी साबण वडी, छोटे कॅलें डर या

वस्तूंचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच सदरहू वस्तुंकरीता
एक सुंदर बॉक्स तयार करुि त्यावर महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण
मंडळाचे िाव व जिजागत
ृ ीपर संदेश प्रमसध्द करण्यात आले होते.

या हदवाळी संचाचे वाटप मंत्रालयातील सवा मंत्रीगण, सवा मा.
सधचव,
पयाावरण

मा.

मुख्यमंत्री

ववर्ागाचे

यांचे

कायाालयातील

अधधकारी/कमाचारी,

अधधकारी/कमाचारी,
म.प्र.नि.

मंडळ

मुख्यालयातील व मुंबई, ठाणे, रायगड, िवी मुंबई, कल्याण,
मध्यवती प्रयोगशाळा येर्ील अधधकारी/कमाचारी व मंब
ु ई शहरातील

महत्त्वाची शासकीय कायाालय यांिा अमर्िव संचाचे वविामल्
ू य
वाटप करण्यात आले होते. म.प्र.नि. मंडळातफे प्रर्मच राबववण्यात
आलेल्या या उपक्रमाला प्रचंड प्रनतसाद ममळाला होता.
िोव्हें बर
२०१५

हदवाळी दरू धचत्रवाणी जिजागत
ृ ी
संदेश

"प्रदष
ू ण मुक्त हदवाळी साजरी करा" असा मा. मुख्यमंत्री, मा.
पयाावरण मंत्री, मा. पयाावरण राज्यमंत्री यांचा जिजागत
ृ ीचा संदेश
झी २४ तास, ए.बी.पी. माझा, आय.बी.एि. लोकमत, स्टार प्रवाह,

मी मराठी, टीव्ही ९ महाराष्ट्र, साम हटव्ही, जयमहाराष्ट्र अशा
िोव्हें बर

हदवाळी

२०१५

जिजागत
ृ ी संदेश

िोव्हें बर
२०१५

एफएम

रे डडओ

वत्ृ तवाहहन्यांवरूि प्रसारीत करण्यात आला.

"प्रदष
ू ण मक्
ु त हदवाळी साजरी करा" असा मा. मख्
ु यमंत्री, मा.
पयाावरण मंत्री, मा. पयाावरण राज्यमंत्री यांचा जिजागत
ृ ीचा संदेश
एफ.एम. रे डडओ वाहहन्यांवरूि प्रसारीत करण्यात आला.

हदवाळी बस स्टॉप िागपूर

"प्रदष
ू ण मुक्त हदवाळी साजरी करा" असा मा. मुख्यमंत्री, मा.
पयाावरण मंत्री, मा. पयाावरण राज्यमंत्री यांचा जिजागत
ृ ीचा संदेश
िागपरू

शहरातील

५०

मलट

बस

स्टॉपवर

१५

हदवसांच्या

कालावधीकरीता प्रमसध्द करण्यात आला.
िोव्हें बर

हदवाळी ओ.ओ.एच. बस स्टॉप

२०१५

मुंबई

"प्रदष
ू ण मुक्त हदवाळी साजरी करा" असा मा. मुख्यमंत्री, मा.
पयाावरण मंत्री, मा. पयाावरण राज्यमंत्री यांचा जिजागत
ृ ीचा संदेश
मंब
ु ई शहरातील ७० मलट व िॉि मलट बस स्टॉपवर १५ हदवसांच्या
कालावधीकरीता प्रमसध्द करण्यात आला.

िोव्हें बर
२०१५

मुंबई दरू दशाि दीपोत्सव

प्रदष
ू ण

मुक्त

हदवाळी

साजरी

करण्यासाठी

मुंबई

दरू दशािच्या

सहयाद्री वाहहिीिे पारं पररक हदवाळी निसागाशी समध्
ृ द िाते कसे
जपते याकरीता सलग पाच हदवस ववशेष कायाक्रम सादर केला होता.

या कायाक्रमात मा. मुख्यमंत्री, पयाावरण मंत्री, पयाावरण राज्यमंत्री
िोव्हें बर

हदवाळी

२०१५

ववषयक

अंक

२०१६

जिजागत
ृ ी

प्रमसध्द करण्याबाबत

पयाावरण
संदेश

यांचे प्रदष
ू णमुक्त हदवाळीचे संदेश प्रसारीत करण्यात आले.

राज्यातील निवडक हदवाळी अंकात पयाावरण स्िेही हदवाळी साजरी
करण्यासाठी जिजागत
ृ ीचे संदेश प्रमसध्द केले
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डडसेंबर २०१५

मे.

कांजूरकर

प्रनतष्ट्ठाि-

पयाावरण ववषयक जिजागत
ृ ी

मे. कांजूरकर प्रनतष्ट्ठाि या संस्र्ेच्या वतीिे कोकणातील संस्कृतीची
ओळख दशाववणाऱ्या महोत्सवाचे आयोजि करण्यात आले होते. या
महोत्सवात

कोकणातील

पयाावरण

व

प्रदष
ू ण

याबाबत

व्यापक

जिजागत
ृ ीकरीता म.प्र.नि. मंडळािे जिजागत
ृ ी उपक्रमात सहर्ाग
घेतला होता.
माचा

इकोफोक्स

२०१६

फेजस्टवल,

ग्रीि

धर्एटर
आंतरशालेय

िार्टयस्पधाा

मुंबई,

पुणे,

औरं गाबाद, कोल्हापरू , िागपरू व
िामशक

इको

फोक्स

व

पयाावरणववषयक

म.प्र.नि.
ग्रीि

मंडळ

धर्एटर

यांच्या
फेस्टीवल

संयुक्त

ववद्यामािे

तर्ा

आंतरशालेय

िाटयस्पधेचे आयोजि करण्यात आले आहे . ही स्पधाा मुंबई, पुणे,
िागपरू , औरं गाबाद, कोल्हापरू व िामशक येर्े आयोजजत करण्यात

आली होती. ही स्पधाा प्रार्ममक फेरी व अंनतम फेरी या दोि सत्रात
घेण्यात आली होती. प्रार्ममक फेरीकरीता औरं गाबाद ववर्ागासाठी
लातूर, िांदेड या हठकाणी दे णखल प्रार्ममक फेरी घेण्यात आली होती.
या स्पधेत ३०० पेक्षा जास्त शाळांिी घेतला होता.

माचा

होळी

उत्सवाकरीता

२०१६

दरू धचत्रवाहहन्यांवरुि

जिजागत
ृ ी

संदेश प्रसाररत करणेबाबत.

होळी उत्सव २०१६ मध्ये राज्यातील अग्रगण्य दरू धचत्र वाहहन्यांवरुि

मराठी व हहन्दी धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील मान्यवर कलावंताचे जिजागत
ृ ीचे
संदेश प्रसारीत करण्यात आले.

माचा

होळी उत्सव-२०१६ उत्सवाकरीता

होळी उत्सव २०१६ मध्ये राज्यातील अग्रगण्य एफ.एम. रे डडओ

२०१६

एफ.एम.

वाहहन्यांवरुि पयाावरण स्िेही होळी साजरी करा, अशी जिजागत
ृ ीची

वाहहन्यांवरूि

जिजागत
ृ ीचे

संदेश

प्रसारीत

गाणी प्रसारीत करण्यात आली.

करणेबाबत.
माचा
२०१६

होळी उत्सव िागपूर शहरातील

पयाावरणस्िेही होळी साजरी करावी याकरीता िागपूर शहरातील ५०

पयाावरणस्िेही होळी संदेश

होते.

बस

स्टॉप

शेल्टरवर

माचा

फोटोर्ॉि २०१६ करीता आधर्ाक

२०१६

अिुदाि

मध्यवती बस र्ांब्यांवर जिजागत
ृ ीचे संदेश प्रमसध्द करण्यात आले

फोटोर्ॉि २०१६ ही छायाधचत्रकारांसाठी अमर्िव स्पधाा असूि, या
स्पधेत

केवल

२४

तासाच्या

कालावधीमध्ये

पयाावरण

ववषयक

कोणतीही समस्या छायाधचबत्रत करुि नतचे पाच छायाधचत्रे सादर
केले जातात. यातील ववजेत्या स्पधाकांसाठी सवोत्कृष्ट्ट छायाधचत्र,
लहाि छायाधचत्र व सवात्कृष्ट्ट छायाधचत्र ववशेष असे पुरस्कार प्रदाि

करण्यात येतात. ही स्पधाा माचा २०१६ रोजी माहहम येर्ील महाराष्ट्र
निसगा उद्याि येर्े दप
ु ारी १२ वाजता

घेण्यात

आली. याचा

पाररतोषीक ववतरण समारं र् जागनतक पयाावरण हदिाच्या मुख्य
समारं र्ात करण्यात आला.
माचा

टाईम्स

२०१६

स्टॉप

ओ.ओ.एच.
शेल्टरवर

बेस्ट

बस

पयाावरणस्िेही

होळी जिजागत
ृ ी संदेश

पयाावरणस्िेही

होळी

साजरी

करावी

याकरीता

मुंबई

शहरातील

मध्यवती ७० बस र्ांब्यांवर जिजागत
ृ ीचे संदेश प्रमसध्द करण्यात
आले होते.
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१०. पयािवरण संरक्षण अचिनियम, १९८६ अंतगित नियमांची अंमलबिावणी
जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम, १९७४, वायू (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम,
१९८१, जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) उपकर अधधनियम, १९७७ आणण पयाावरण (संरक्षण)

अधधनियम, १९८६ मधील काही तरतद
ु ी असे ववववध पयाावरणीय कायदे महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ
(म.प्र.नि. मंडळ) राज्यामध्ये लागू करते. महाराष्ट्र शासिाच्या पयाावरण ववर्ागाच्या प्रशासकीय

नियंत्रणाच्या अंतगात म.प्र.नि. मंडळ कायारत आहे . म.प्र.नि. मंडळािे अंमलबजावणी केलेल्या ववववध
कायदे आणण नियमांची सच
ू ी खालीलप्रमाणे आहे :
१. जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम, १९७४

२. वायू (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम, १९८१

३. महाराष्ट्र जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) नियम, १९८३

४. महाराष्ट्र वायू (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) नियम, १९८३

५. महाराष्ट्र ववघटिशील व अववघटिशील कचरा (नियंत्रण) अधधनियम, २००६ आणण महाराष्ट्र
प्लॅ जस्टक वपशव्या (उत्पादि व वापर) नियम, २००६

६. पयाावरण (संरक्षण) अधधनियम, १९८६ आणण त्या अंतगात तयार केलेले नियम आणण सध
ु ारलेले
नियम खालीलप्रमाणे आहे त:

i) पयाावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ आणण पयाावरण (संरक्षण) सध
ु ारणा नियम, २०१६
ii) घातक व इतर टाकाऊ घटक (व्यवस्र्ापि व सीमापार संचलि) नियम, २०१६
iii) जैव-वैद्यकीय कचरा (व्यवस्र्ापि) नियम, २०१६
iv) घिकचरा (व्यवस्र्ापि) नियम, २०१६

v) बांधकाम आणण वविाश कचरा (व्यवस्र्ापि) नियम, २०१६
vi) प्लॅ जस्टक कचरा (व्यवस्र्ापि) नियम, २०१६
vii) ई-कचरा (व्यवस्र्ापि) नियम, २०१६

viii) घातक रसायिांचे उत्पादि, साठवणक
ू व आयात नियम, १९८९
ix) प्लॅ जस्टक उत्पादि, साठवणक
ू व वापर नियम, १९९९

x) ध्विी प्रदष
ू ण (नियमि आणण नियंत्रण) नियम, १९९९
xi) बॅटरीज (व्यवस्र्ापि व हाताळणी) नियम, २००१

xii) पाणर्ळ जागा (संवधाि व व्यवस्र्ापि) नियम, २०१०
xiii) अधधसच
ू िा:

अ: पयाावरण प्रर्ाव मल्
ू यांकि अधधसच
ू िा, २००६
ब: ककिारी नियंत्रण क्षेत्र अधधसच
ू िा, २०११
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११. प्रारं भ केले्या क्रफयािदी आणण दोषी म्हणूि निकाल ठदलेले निवाडे
११.१. माचि २०१६ पयांत कायदे िीर अंमलबिावणीची जस्थती
I) रायल कोटािसमोर असले्या खट्यांची जस्थती.
अ)
१.
२.

३.

कायद्याचे िाव
जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण)

दाखल केले्या

निकाली काढले्या

प्रलंत्रबत प्रकरणांची

प्रकरणांची संख्या

प्रकरणांची संख्या

संख्या

४६४

४००

६४

१४९

१४९

शन्
ू य

२६४

२५

२३९

अधधनियम, १९७४

वायू (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण)
अधधनियम, १९८१
पयाावरण

(संरक्षण)

अधधनियम,

१९८६ आणण त्या अंतगात तयार
केलेले नियम

II) मुंबई/औरं गाबाद/िागपरू येथे मुंबई खंडपीठावर न्यानयक उच्च न्यायालयात दाखल केले्या
लेखी याचचका/ििठहत याचचकांची जस्थती.
अिक्र
ु मांक

दाखल केले्या लेखी

निकाली काढले्या लेखी

प्रलंत्रबत लेखी

याचचका/ििठहत याचचका

याचचका/ििठहत याचचका

याचचका/ििठहत याचचका

८९३

४३८

४५५

१.

III) भारतीय सवोच्च न्यायालयासमोर दाखल असले्या खट्यांची जस्थती.
अिुक्रमांक

दाखल केले्या र्विेष लीव्ह

निकालात काढले्या र्विेष लीव्ह

प्रलंत्रबत र्विेष लीव्ह अिािची

अिािची संख्या

अिािची संख्या

संख्या

१.

६९

३८

३१

IV)

िवी

ठद्ली

आणण

अपील/अिािची जस्थती.

पुणे

येथे

राष्ट्रीय

हररत

अचिकारणासमोर

दाखल

असले्या

अिुक्रमांक

दाखल केले्या अपील/अिािची

निकालात काढले्या अपील/अिािची

प्रलंत्रबत अपील/अिािची

१.

संख्या

२९०

संख्या

संख्या

१२६

१६४

११.२ महाराष्ट्र माठहती अचिकार कायदा, २००५

प्रत्येक सावाजनिक प्राधधकरण, केंद्रीय माहहती आयोग आणण राज्य माहहती आयोगाच्या घटिेच्या

कामकाजात पारदशाकता आणण जबाबदारीचा प्रचार करण्यासाठी आणण त्यासंबधं धत अर्वा प्रासंधगक

गोष्ट्टींशी संबध
ं ीत बाबींसाठी महाराष्ट्र माहहती अधधकार कायदा, २००५ व्यावहाररक शासिाच्या अंतगात
िागररकांिा माहहतीचा अधधकार ममळूि सावाजनिक अधधकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली सरु क्षक्षत पद्धतीिे
माहहती उपलब्ध करूि दे तो.
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एवप्रल २०१५ ते माचा २०१६ दरम्याि ३२ अजा प्रलंबबत राहहले होते. माहहती अधधकार कायदा, २००५

अंतगात कलम ४(१) िस
ै ी २५ अजाांचा निकाल
ु ार हया वषी अजादारांिी ३२ अजा हदले. हया अजाांपक
लावण्यात आला तर माचा, २०१६ पयांत ७ अजा प्रलंबबत झाले होते.

जिमाहहती अधधकाऱ्यांिी हदलेल्या आदे शांमळ
ु े असंतष्ट्ु ट होऊि अजादारांिी माहहती अधधकार कायदा,

२००५ अंतगात कलम १९(१) िस
ु ार तीि अपील एवप्रल २०१५ ते माचा २०१६ दरम्याि अपीलेट

प्राधधकरणाकडे दाखल केले. हया अपील्सचा निकाल लावण्यात आला आणण माचा २०१६ पयांत एकही
अपील प्रलंबबत िव्हते.
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१२. र्वत्त आणण लेखा
जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण) अधधनियम, १९७४ आणण जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व नियंत्रण)

अधधनियम, १९७३ मधील मागादशाक तत्वांिस
ु ार महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाचे २०१५-१६ हया
आधर्ाक वषााची वावषाक आधर्ाक लेखा जमा आणण दे यक, उत्पन्ि आणण खचा आणण स्र्ावर
मालमत्तेच्या पत्रकांसह ताळे बद
ं ाच्या स्वरूपात तयार केली जातात.
र्ारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) यांिी वैधानिक लेखापरीक्षणाचे काया सवाश्री ओम
प्रकाश एस. चॅ पलॉट अँड कंपिी, चाटा डा अकाउं टं ट हयांिा सप
ु द
ू ा केले आहे . आधर्ाक वषा २०१५-१६ चे

अंनतम खात्यांचे लेखापरीक्षण सवाश्री ओम प्रकाश एस. चॅ पलॉट अँड कंपिी, चाटा डा अकाउं टं ट हयांिी केले
आहे .
मंजुरी आणण अवलंबिासाठी म.प्र.नि. मंडळासमोर प्रस्तत
ु केलेली लेखापरीक्षण केलेली अंनतम खाती

मंडळाच्या मंजुरीिंतर महाराष्ट्र शासिाच्या पयाावरण ववर्ागाकडे आणण अकाउं ट जिरल - महाराष्ट्र
यांच्याकडे सप
ु द
ू ा केली जातील.

२०१५-१६ हया वषाातील वावषाक जमा आणण दे यक खाती, उत्पन्ि आणण खचा खाती आणण ताळे बद
ं ाचा
सारांश हया प्रकरणात हदला आहे .
अ) मंडळाचे २०१५-१६ वषाांमधील एकूण उत्पन्ि रुपये ३९४.६७ कोटी आहे .
१. संमती शल्
ु क

रु. २६२.०२ कोटी

३. गत
ुं वणुकीवरील व्याज

रु. ९०.०७ कोटी

२. ववश्लेषण शल्
ु क

४. उपकरावरील परतफेड
५. इतर उत्पन्ि

रु. ११.१३ कोटी
रु. १९.९० कोटी
रु. ११.५५ कोटी

ब) मंडळाचे २०१५-१६ वषाांमधील एकूण खचा रुपये ७६.८७ कोटी आहे .
१. पगारावरील खचा

रु. ३०.४२ कोटी

३. उपकर निधी मधील प्रकल्पांचा खचा

रु. १३.६७ कोटी

२. उपकरामधूि खचा

४. कायाालयीि प्रशासिाचा खचा
५. र्ांडवली खचा

क) ३१.०३.२०१६ रोजी मद
ु त ठे वींमधील गत
ुं वणक
ू

रु. ३.३८ कोटी

रु. २४.२१ कोटी
रु. ५.१९ कोटी
रु. १२८१.२५ कोटी.

२०१५-१६ हया वषााच्या लेखांचा तपशील पररशिष्ट्ट ६ मध्ये हदलेला आहे .
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१३. मंडळािे हाताळले्या महत्वाच्या बाबी
१. वि, पयाावरण आणण जलवायू पररवताि मंत्रालयािे सी.ई.पी.आय. निदे शांक प्रसाररत केला होता

ज्यामध्ये असे िमद
ू केले आहे की चंद्रपरू शहरामधील प्रदष
ू ण पातळी उच्च होती. मंडळािे वायू प्रदष
ू ण
नियंबत्रत करण्यासाठी चंद्रपरू कायावाही योजिा तयार केली असि
ू चंद्रपरू जजल्हयामध्ये कायारत करण्यात
आली आहे .

२. वि, पयाावरण आणण जलवायू पररवताि मंत्रालयािे सी.ई.पी.आय. निदे शांक प्रसाररत केला होता

ज्यामध्ये असे िमद
ू केले आहे की िवी मब
ुं ई, डोंबबवली आणण कल्याण या शहरांमधील प्रदष
ू ण पातळी

उच्च होती. मंडळािे वायू प्रदष
ू ण नियंबत्रत करण्यासाठी चंद्रपरू कायावाही योजिा तयार केली असि
ू
चंद्रपरू जजल्हयामध्ये कायारत करण्यात आली आहे .

३. वणी पररसरातील प्रदष
ू ण नियंबत्रत करण्यासाठी िीरी आणण आय.आय.टी.चे प्रनतनिधी वणी कायावाही

योजिा तयार करण्यासाठी नियक्
ु त केले आहे त. िीरी आणण आय.आय.टी.चे प्रनतनिधी आणण म.प्र.नि.
मंडळाचे अधधकारी यांिी प्रदष
ू णाच्या क्षमतेचे मल्
ू यमापि करण्यासाठी एकबत्रत सवेक्षण केले. वणी
कायावाही

योजिा तयार होण्याच्या

प्रगतीपर्ावर आहे . वायू प्रदष
ू णाच्या अंदाजाप्रमाणे, योजिा

कायावाहीत करण्यासाठी हवेच्या िमन्
ु यांच्या गण
ु वत्तेची माहहती ममळवणे, निरीक्षण करणे आणण वायू
अधधनियमांची पररणामकारक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

४. वायू प्रदष
ू कांचे अंदाज बांधण्यासाठी कायावाही योजिा तयार करण्यासाठी मल
ू र्त
ू वायू गण
ु वत्ता

सनियंत्रणाची माहहती असणे आवश्यक आहे . हयामळ
ु े वायू अधधनियम प्रर्ावीपणे अंमलात आणता
येतील आणण हवेच्या िमन्
ु यांचे मापि अधधक प्रमाणावर होईल.

५. जल/वायू प्रदष
ू णाला आळा घालण्यासाठी कोळसा वॉशरी उद्योगांिा मागादशाक तत्वे प्रर्ावीपणे
अंमलात आणण्याचे निदे श हदले गेले आहे त.

६. राखेचे प्रमाण ३४% पेक्षा कमी असलेला स्वच्छ केलेला कोळसा वापरणे, स्वच्छ तंत्रज्ञािाचा अवलंब
करणे आणण वि, पयाावरण व जलवायू पररवताि मंत्रालयाच्या हया संदर्ाातील अधधसच
ू िेचे पालि करणे
असे निदे श औजष्ट्णक ऊजाा प्रकल्प, स्पंज लोखंड उद्योग आणण स्टील उद्योगांिा हदले गेले आहे त.

७. हया ववर्ागािे वीट निममातीच्या पारं पररक उद्योगांसाठी वायू प्रदष
ू ण टाळण्यासाठी मागादशाक तत्वांचा

मसद
ु ा तयार केला आहे . ही मागादशाक तत्वे अद्याप पयाावरण ववर्ागाकडूि मान्यता ममळण्याच्या
आणण प्रकामशत करण्याच्या प्रकक्रयेअत
ं गात आहे त.

८. हया ववर्ागािे रे ल्वे साइडडंगद्वारे वायू प्रदष
ू ण होऊ िये यासाठी मागादशाक तत्वांचा मसद
ु ा तयार

केला आहे . ही मागादशाक तत्वे अद्याप पयाावरण ववर्ागाकडूि मान्यता ममळण्याच्या आणण प्रकामशत
करण्याच्या प्रकक्रयेअत
ं गात आहे त.
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९. संमती प्रमाणपत्रांसाठी ऑिलाईि अजा आणण शल्
ु क, संमती अजााची ऑिलाईि स्वीकृती; पैसे
र्रण्याची ऑिलाईि सोय आणण समवपात वेब पोटा लद्वारे संमतीपत्रांचे ववतरण हया ऑिलाईि प्रकक्रयांचे
सल
ु र्ीकरण असलेले "ई.सी.-एम.पी.सी.बी." हे समवपात वेब पोटा ल सरु
ु .

१०. ककमाि ५ वषाांच्या कालावधीसाठी संमती परवािे हदले जातात आणण त्यांचे ित
ू िीकरण केले जाते.
११. उद्योगांसाठी रॅण्डमाईझ्ड ररस्क वर आधाररत तपासणी. िोव्हें बर २०१५ पासि
ू सवा तपासण्या

रॅण्डमाईझ्ड ररस्क वर आधाररत पद्धतीप्रमाणे असतील. हयामळ
ु े संपण
ू ा पारदशाकता ममळूि अस्पष्ट्टता दरू

होईल. पयाावरणाच्या नियमांचे पालि करण्यासाठी व्यापक अंमलबजावणी धोरण अधधसधू चत करणारे पहहले
राज्य बिले.

१२. पयाावरणीय अिप
ु ालिासाठी एका अंमलबजावणीच्या सवासमावेशक धोरणाची अधधसच
ू िा दे णारे
पहहले राज्य बिले.

१३. रबरी चाकांचे आयष्ट्ु य संपत येते तेव्हासाठी (टायर पायरॉमलमसस) नियमि धोरण, रे डी-ममक्स
काँक्रीट प्रकल्प, रे ल्वे साइडडंग आणण वीट र्ट्टी, इत्यादींसाठी नियमि धोरण.

१४. प्रदाि केलेल्या संमतीपत्रांची संख्या २०१४-१५ ते २०१५-१६ दरम्याि १२०८८ हया संख्येवरूि १५०८४

एवढी झाली आहे . हयामध्ये संमतीपत्र सममतीच्या ९८३ संमती आणण संमतीपत्र मल्
ू यमापि सममतीच्या
९१९ संमतींचा समावेश आहे.

१५. डी.आय.पी.पी.च्या 'ईझ ऑफ डुईंग बबझिेस'च्या अंमलबजावणीसाठी म.प्र.नि. मंडळाला १०० पैकी
९२ गण
ममळाले असि
ू
ू महाराष्ट्रातील सवा ववर्ागांमध्ये मंडळाचा पहहला क्रमांक आहे . माििीय
मख्
ु यमंत्री आणण महाराष्ट्र शासिाचे माििीय उद्योग मंत्री यांिी म.प्र.नि. मंडळाच्या माििीय सदस्य
सधचवांिा प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदाि करूि 'मेक इि महाराष्ट्र' हया उपक्रमांतगात 'ईझ ऑफ डुईंग
बबझिेस'च्या सध
ु ारणांच्या अंमलबजावणीसाठीच्या ववशेष प्रयत्िांचे कौतक
ु केले.

१६. धातू आणण खाणींच्या व्यावसानयकांिी स्वच्छ तंत्रज्ञािाचा अवलंब करावा यासाठी जागरूकता
निमााण करण्यासाठी तांबत्रक चचाा आणण पररसंवादाचे आयोजि करण्यात आले.

१७. वायू प्रदष
ू णाच्या समस्या टाळण्यासाठी सवा औजष्ट्णक ऊजाा प्रकल्पांिी ३४% पेक्षा कमी राखेचे

प्रमाण असलेल्या कोळश्याचा वापर करावा आणण वि, पयाावरण व जलवायू पररवताि मंत्रालयाची
अधधसच
ू िा अंमलात आणावी हयासाठी म.प्र.नि. मंडळािे सच
ू िा हदल्या आहे त.

१८. वायू प्रदष
ू णाच्या समस्या टाळण्यासाठी ०३-११-२००९ आणण २५-०१-२०१६ रोजीच्या वि, पयाावरण व

जलवायू पररवताि मंत्रालयाच्या बांधकाम प्रकल्प, वीट निममाती प्रकल्प आणण मसमें ट कारखान्यांमध्ये
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फ्लाय अॅशचा वापर व्हावा हया अधधसच
ू िांची अंमलबजावणी सवा औजष्ट्णक ऊजाा प्रकल्पांिी करावी
यासाठी म.प्र.नि. मंडळािे सच
ू िा हदल्या आहे त.

१९. तापमािवाढीचे आणण पी.एम.२.५ चे घातक पररणाम कमी करण्यासाठी दर वषी ५ जूि रोजी बक्षक्षसे

दे ऊि म.प्र.नि. मंडळ उद्योग व ववववध संस्र्ांिा वक्ष
ृ लागवड आणण अक्षय ऊजेच्या स्रोतांचा अवलंब
करण्यासाठी प्रोत्साहहत करत आहे.
२०.

पयाावरणीय

नियमिाचे

स्व-प्रमाणपत्र

सादर

करणाऱ्या

उद्योगांसाठी

साध्या

संमतीपत्राच्या

ित
ू िीकरणासाठी स्वयं-ित
ू िीकरण प्रकक्रयेचा आरं र् म.प्र.नि. मंडळािे केला आहे . सध्या, संमती
व्यवस्र्ापि योजिेच्या अंतगात पररर्ावषत केलेल्या अधधकारांच्या प्रनतनिधींमाफात आस्र्ापिा, कायावाही,

ववस्तार आणण साध्या ित
ू िीकरणाच्या संमतीपत्रांच्या अजाांची म.प्र.नि. मंडळ समाि दखल घेत.े

उद्योगांच्या वाढलेल्या संख्येमळ
ु े आणण ववस्तार व उत्पादिामधील सध
ु ारणांसाठीच्या आवश्यकतांच्या
वाढीमळ
ु े संमतीपत्र व्यवस्र्ापिातील म.प्र.नि. मंडळावरील कायार्ारामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे .

संमतीपत्र व्यवस्र्ापिाच्या या अनतररक्त कायार्ारामळ
ु े मंडळाच्या कायााचा ववस्तार कमी झाला असि
ू
मिष्ट्ु यबळाचीही कमतरता असल्यािे ववववध स्तरांवर संमतीपत्र प्रदाि करण्यास ववलंब होत आहे .

संमतीपत्र अजााची दखल घेण्यासाठी चार महहन्यांचा अवधी नियमिांिस
ु ार उपलब्ध असतो परं तु असे
आढळले आहे की बहुतांश प्रकरणांिा हया वेळ मयाादेपेक्षा अधधक वेळ लागत आहे ज्यामळ
ु े 'मान्य
संमतीपत्र' हया तरतद
ु ीला आकवषात करू शकते. तर्ावप, स्व-प्रमाणपत्र आणण वचिबद्धता पत्रासह लाल,

िारं गी आणण हहरव्या श्रेणींमध्ये समावेश असलेल्या उद्योगांकडूि आस्र्ापिेसाठी संमतीपत्राच्या स्वयं-

ित
ू िीकरणाचे अजा स्वीकारूि अधधकारांच्या प्रनतनिधींिस
ु ार ववलंब ि करता स्वयं-ित
ू िीकरणाच्या
संमती निधााररत कालावधीमध्ये प्रदाि करण्याचे निजश्चत करण्यात आले आहे .
हया योजिेची वैमशष्ट्र्टये खालीलप्रमाणे आहे त:

अ. लाल, िारं गी आणण हहरव्या श्रेणींमध्ये समावेश असलेल्या उद्योगांिा ही योजिा लागू होईल.

ब. एकूण उत्पादि क्षमतेमध्ये आणण प्रदष
ू णाच्या र्ारामध्ये वाढ ि झाल्यास संमतीपत्राचे स्वयंित
ू िीकरण लागू होईल.

क. उत्पदिामध्ये व प्रदष
ू णाच्या पातळीमध्ये वाढ ि होता स्वच्छ तंत्रज्ञाि, प्रदष
ू ण नियंत्रण प्रणाली
आणण सध
ु ाररत उत्पादि व्यवस्र्ापिासाठी पायार्त
ू सवु वधा उर्ारण्यासाठी र्ांडवली गत
ुं वणुकीमध्ये
जर १०% पयांत वाढ झाली असेल तरच ही योजिा लागू होईल. ब्लॉक्सच्या वषाांपासि
ू र्ांडवली

गत
ुं वणूक जस्र्र प्रमाणािस
ु ार केली जात असल्यािे आस्र्ापिा संमतीपत्रासाठी संबधं धत शल्
ु क तसेच
हया शल्
ु कामधील फरक उद्योगांद्वारे र्रला जाईल.

ड. १०% पेक्षा अधधक र्ांडवली गत
ंु वणक
ू झाल्यास स्वयं-ित
ू िीकरणान्तगात असलेल्या ित
ू िीकरणाच्या

संमतीपत्र अजााची दाखल घेतली जाणार िाही. असे झाल्यास उद्योगांिा संमतीपत्रासाठी ववहहत
कायाप्रणालीवर अजा करावा लागेल.

ई. र्ांडवली गत
ुं वणूक कमी झाल्यास स्वयं-ित
ू िीकरणांतगात असलेल्या ित
ू िीकरणाच्या संमतीपत्र
अजााची

दखल

घेतली

जाणार

कायाप्रणालीद्वारे अजा करावा लागेल.

िाही.

असे

झाल्यास

उद्योगांिा

संमतीपत्रासाठी

ववहहत
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फ. स्वयं-ित
ू िीकरणासाठी सी.सी./सी.ए.सी.च्या अखत्यारीत असलेले उद्योग कंपिीच्या मंडळाद्वारे

अधधकृत व्यक्तीची स्वाक्षरी असलेल्या पव
ू ीच्या संमतीच्या अटींच्या अिप
ु ालिावर स्वत:च्या

प्रमाणपत्रांवरील स्व-प्रमाणि सादर करतील. हया ठरावाच्या प्रतीसह ववहहत शल्
ु कही हे उद्योग उपप्रादे मशक कायाालय/प्रादे मशक कायाालय येर्े सादर करतील.

ग. सी.सी./सी.ए.सी.च्या अखत्यारीत िसलेले उद्योग संचालक मंडळ/र्ागीदार/मालक/उद्योगांचे प्रमख
ु
यांच्याद्वारे निधााररत शल्
ु कािस
ु ार स्वाक्षरी केलेल्या आधीच्या संमतीपत्राच्या अटींच्या अिप
ु ालिावर
स्व-प्रमाणपत्रे

उप-प्रादे मशक

कायाालय/प्रादे मशक

कायाालय

येर्े

सादर

करतील.

त्याचबरोबर

संमतीपत्रातील अटींचे अिप
ु ालि आणण पयाावरणीय नियमांशी वचिबद्धता हे उद्योग सादर करतील.

ह. आवश्यक शल्
ु क र्रण्याच्या अटीवर कायावाहीसाठीचे संमतीपत्र प्रदाि करण्याशी संबधं धत म.प्र.नि.

मंडळाच्या ०३-१२-२०१५ रोजीच्या पररपत्रकािस
ु ार लाल श्रेणीमधील उद्योग ककमाि ५ वषाांसाठी
स्वयं-ित
ू िीकरणाच्या सोयीचा अवलंब करू शकतात तर साखर उद्योग वगळता िारं गी आणण

हहरव्या श्रेणींतील इतर उद्योग ककमाि ६ वषा आणण जास्तीतजास्त ५ टम्सासाठी हया सोयीचा
अवलंब करू शकतात.

छ. म.प्र.नि. मंडळाचे मख्
ु यालय अर्वा प्रादे मशक/उप-प्रादे मशक कायाालयांमध्ये ववहहत शल्
ु क आणण अजा

उद्योग सादर करतील. प्रादे मशक/उप-प्रादे मशक कायाालयांमध्ये अजा सादर केल्यास ३ हदवसांच्या आत
र्रलेले शल्
ु क आणण डडमांड द्राफ्टच्या तपमशलासह अजा मख्
ु यालयास पाठवला जाईल याची खात्री ही
कायाालये दे तील. ित
ू िीकरण झाले आहे असे म.प्र.नि. मंडळाच्या संकेतस्र्ळावर ७ हदवसांत हदसेल.

२१. हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांशी संबध
ं
िसलेले घातक कचरा/रसायिे, पयाावरणीय जक्लअरन्स
इत्यादींसारखे तपशील असलेले अजा लहाि उद्योजकांिा अजा र्रतेवेळी गोंधळात टाकतात. त्यामळ
ु े

हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांसाठी संमतीपत्राची प्रकक्रया सोपी करण्याचा ठराव निजश्चत करण्यात आलेला
आहे . २४-०६-२०१५ रोजीच्या संमतीपत्र मल्
ू यमापि सममतीच्या बैठकीमध्ये पयाावरण ववर्ागाची मान्यता
घेऊि हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांसाठी संमतीपत्राचा अजा सोपा करावा असा निणाय घेण्यात आला होता.

तसेच, मंडळाच्या १४-१०-२०१५ रोजीच्या १६५व्या सर्ेमध्ये महाराष्ट्र शासिाच्या पयाावरण ववर्ागाच्या

११-०२-२०१६ रोजीच्या पत्र क्रमांक एस.ई.ए.सी.-२०१६/सी.आर.-११.टी.सी.-२ िस
ु ार हहरव्या श्रेणीतील

उद्योगांसाठी सोपे केलेल्या संमतीपत्र अजााला मंजुरी दे ण्यात आली होती. तर्ावप, व्यवसायातील

सल
ु र्तेसाठी हहरव्या श्रेणीतील उद्योगांसाठी सोपा केलेला संमतीपत्र अजा स्वीकारण्याचा निणाय घेण्यात
आलेला आहे .

२२. उद्योगांच्या प्रदष
ू ण क्षमतेवर आधारलेल्या लाल/िारं गी/हहरव्या श्रेणींमध्ये उद्योगांचे वगीकरण

हयासंदर्ाात ०७-०३-२०१६ रोजी केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळािे सध
ु ाररत निदे श जारी केले आहे त.

हयामध्ये आय.टी./आय.टी.ई.एस. पाक्साचा समावेश िाही. ज्या उद्योगांिी प्रनतहदि १२ तास चालणारे ५
एम.व्ही.ए. पेक्षा अधधक क्षमतेचे डी.जी. सेट बसवले आहे त ते 'लाल' श्रेणींमध्ये समाववष्ट्ट होतील. ज्या
उद्योगांिी १ एम.व्ही.ए. पेक्षा अधधक आणण ५ एम.व्ही.ए. पेक्षा कमी क्षमतेचे डी.जी. सेट बसवले

आहे त ते 'िारं गी' श्रेणींमध्ये समाववष्ट्ट होतील. म.प्र.नि. मंडळाच्या वगीकरण सममतीचा ०१-११-२०१५

रोजीचा आय.टी./आय.टी.ई.एस.चा हहरव्या श्रेणीमध्ये समावेश करण्याच्या निणायावर २७-०४-२०१६ रोजी
र्रवलेल्या बैठकीमध्ये चचाा झाली आणण ०७-०३-२०१६ रोजीच्या केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या
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सध
ु ाररत निदे शािस
ु ार हे उद्योग त्यांच्या प्रदष
ू ण क्षमतेवर आधारूि वगीकृत करावेत असा धोरणी
निणाय घेण्यात आला. २६-०५-२०१६ च्या पररपत्रकाद्वारे खालीलप्रमाणे वगीकरण करण्यात आले आहे :
हहरवे

:

१००० के.व्ही.ए. पयांत

लाल

:

५००० के.व्ही.ए.पेक्षा अधधक

िारं गी

:

१००० के.व्ही.ए.पेक्षा अधधक आणण ५००० के.व्ही.ए.पेक्षा कमी

२३. माििीय राष्ट्रीय हररत अधधकारणाच्या १५-१०-२०१५ रोजीच्या आदे शािस
ु ार कोळशावर चालणाऱ्या
औजष्ट्णक ऊजाा प्रकल्पांची आणण कोळश्याच्या खाणींची संमतीपत्रे म.प्र.नि. मंडळािे सध
ु ाररत केली असि
ू
वि,

पयाावरण

व

जलवायू

पररवताि

मंत्रालयाच्या

०२-०१-२०१४

रोजीच्या

अंमलबजावणीच्या अटींचा समावेशही केला आहे .

अधधसच
ू िेतील

कोळशावर चालणाऱ्या औजष्ट्णक ऊजाा प्रकल्पांची आणण कोळश्याच्या खाणींची संमतीपत्रे म.प्र.नि.
मंडळािे सध
ु ाररत केली असि
ू वि, पयाावरण व जलवायू पररवताि मंत्रालयाच्या ०३-११-२००९ रोजीच्या

अधधसच
ू िेतील बांधकाम प्रकल्प, मसमें ट उद्योग आणण वीट निममाती कारखान्यांिी फ्लाय अॅशचा
उपयोग करावा हया संदर्ाातील अंमलबजावणीच्या अटींचा समावेश केला आहे .

२४. औरं गाबाद, चंद्रपरू आणण कल्याण हया ववर्ागांमधील प्रदष
ू णाच्या पातळ्या कमी करण्याच्या
कायावाही योजिेच्या तयारीसाठी स्टॅ क मालकांबरोबर पररसंवाद र्रवण्यात आले.

ओझोि र्राचे कमी होणे टाळण्यासाठी म.प्र.नि. मंडळािे 'ओझोि' हदवस आयोजजत केला असि
ू हया

हदवशी ओझोि र्र कमी करणाऱ्या पदार्ाांच्या वापराववरुद्ध जिजागत
ृ ी निमााण करण्यात येत.े तसेच
ओझोि र्र कमी करणाऱ्या पदार्ाांच्या औद्योधगक वापराववरुद्धही कायावाही करण्यात आली.
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पररमशष्ट्टे

पररशिष्ट्ट १ (अ) - महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ संघटि तक्ता - प्रादे शिक कायािलय आलेख

ए.पी.ए.ई. - वायू प्रदष
ू ण निवारण अमर्यंता
डब्ल्यू.पी.ए.ई. - जल प्रदष
ू ण निवारण अमर्यंता
ए.एस.टी. - सहाय्यक सधचव (तांबत्रक)
पी.एस.ओ. - प्रधाि वैज्ञानिक अधधकारी
आर.ओ. (एच.क्यू.) - प्रादे मशक अधधकारी (मुख्यालय)
ई.आय.सी. - पयाावरण माहहती केंद्र

पररशिष्ट्ट १ (ब) - महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ संघटि तक्ता
प्रादे शिक कायािलय आलेख

प्रादे शिक कायािलय

प्रा. का.

प्रा. का.

प्रा. का.

प्रा. का.

प्रा. का.

प्रा. का.

प्रा. का.

िवी मब
ुं ई

प्रा. का.

प्रा. का.

मब
ुं ई

प्रा. का.

रायगड

ठाणे

कल्याण

पण
ु े

िामशक

औरं गाबाद

िागपरू

अमरावती

प्रा. का.

प्रा. का.

कोल्हापरू

चंद्रपरू

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

मब
ुं ई १

िवी मब
ुं ई १

रायगड १

ठाणे १

कल्याण १

पण
ु े

िामशक

औरं गाबाद

िागपरू १

अमरावती १

कोल्हापरू

चंद्रपरू

उ. प्रा. का.

I
उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

I
उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

मब
ंु ई २

िवी मब
ुं ई २

रायगड २

ठाणे २

कल्याण २

पण
ु े

जळगाव

जालिा

िागपरू २

अमरावती २

सांगली

उ. प्रा. का.

II
उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

धुळे

लातरू

र्ंडारा

अकोला

रत्िाधगरी

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

अहमदिगर

िांदेड

धचपळूण

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

मब
ुं ई ३

तळोजा

महाड

तारापरू १

कल्याण ३

वपंपरी

उ. प्रा. का.

उ. प्रा. का.

I
उ. प्रा. का.

धचंचवड

मब
ुं ई ४

तारापरू २

मर्वंडी

उ. प्रा. का.
सोलापरू
उ. प्रा. का.
सातारा

उ. प्रा. का.
परर्णी

संक्षक्षप्त:
प्रा. का. - प्रादे मशक कायाालय
उ. प्रा. का. – उप-प्रादे मशक कायाालय

पररशिष्ट्ट २ - कमिचारी संख्या ठद. ३१/०३/२०१६ रोिी
(अिक्र
ु मांक)

मंिरू

व्याप्त

ररक्त

जल प्रदष
ू ण निवारण अमर्यंता

१

१

०

वायू प्रदष
ू ण निवारण अमर्यंता

१

१

०

सहाय्यक सधचव (तांबत्रक)

१

१

०

४

कायाकारी अमर्यंता

१

१

०

५

प्रादे मशक अधधकारी

१४

९

५

६

उप-प्रादे मशक अधधकारी

५३

३८

१५

७

उप-अमर्यंता

१

०

१

८

क्षेत्र अधधकारी

२०६

१७७

२९

९

सांजख्यकी अधधकारी

१

१

०

१०

सांजख्यकी सहाय्यक

१

१

०

११

आरे खक

१

०

१

१२

क्षेत्र निरीक्षक

४२

१२

३०

१३

सहाय्यक आरे खक

२

०

२

१४

अिरु े खक

६

२

४

वीजतंत्री

२

१

१

उपकरण जोडारी

१

१

०

३३४

२४६

८८

मंिूर

भरलेले

ररक्त

१
२
३

१५
१६

रेणेणी
अ-तांत्रत्रक

एकूण
(अिक्र
ु मांक)

निवडक प्रशिक्षक्षत व्यक्तींचा कायम स्वरूपाचा
गट

ब-कायदे िीर
१

वररष्ट्ठ ववधी अधधकारी

२

०

२

२

ववधी अधधकारी

२

१

१

३

सहायक ववधी अधधकारी

३

२

१

४

ववधी सहाय्यक

४

२

२

एकूण

११

५

६

मंिूर

भरलेले

ररक्त

(अिक्र
ु मांक)

निवडक प्रशिक्षक्षत व्यक्तींचा कायम स्वरूपाचा
गट

क - वैज्ञानिक
१

प्रधाि वैज्ञानिक अधधकारी

१

१

०

२

वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

३

१

२

३

वैज्ञानिक अधधकारी

९

६

३

४

कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

२६

२३

३

५

कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

४०

३२

८

६

प्रयोगशाळा सहाय्यक

७

६

१

एकूण

८६

६९

१७

मंिूर

भरलेले

ररक्त

मख्
ु य लेखा अधधकारी

१

१

०

वररष्ट्ठ प्रशासकीय अधधकारी

१

१

०

सामग्र
ु ी अधधकारी

१

०

१

खाजगी सधचव

२

१

१

५

लेखा अधधकारी

२

१

१

६

प्रशासकीय अधधकारी

१

०

१

७

सहाय्यक सधचव

१

०

१

८

सहाय्यक लेखा अधधकारी

११

७

४

९

प्रमख
ु लेखापाल

२०

१४

६

वररष्ट्ठ मलवपक

५०

४१

९

११

कनिष्ट्ठ मलवपक

६४

६१

3

१२

वररष्ट्ठ लघल
ु ेखक

५

५

०

कनिष्ट्ठ लघल
ु ेखक

२७

१६

११

प्रर्म मलवपक

१७

१२

५

१५

दफ्तरी

१४

६

८

१६

वाहि चालक

७४

६२

१२

१७

चक्रमद्र
ु णयंत्रणचालक

१

०

१

िाईक

२

०

२

१९

चौकीदार

२०

१३

७

२०

मशपाई

८८

५५

३३

२१

सफाईगार

३

३

०

४०५

२९९

१०६

(अिक्र
ु मांक)

निवडक प्रशिक्षक्षत व्यक्तींचा कायम स्वरूपाचा
गट

ड - प्रिासकीय व लेखा
१
२
३
४

१०

१३
१४

१८

एकूण

पररशिष्ट्ट ३ - प्रादे शिक व उप-प्रादे शिक कायािलयांचे अचिकारक्षेत्र
क्र

१

प्रादे शिक कायािलय

अमरावती

पत्ता

अचिकारक्षेत्र

१८/२५, आशििवाद त्रब्डींग,

डफरीि हॉजस्पटल रोड, रेणीकृष्ट्ण
पेठ, अमरावती- ४४४६०६

फोि

फॅक्स

अमरावती,
अकोला,

बल
ु ढाणा,वाशिम

आणण यवतमाळ

०७२१-२५६३५९४
०७२१-२५६३५९२

०७२१-२५६३५९७

जि्हा.

उप प्रादे शिक कायािलये
i

ii

iii

उप प्रादे मशक
कायाालय

अमरावती I

१८/२५, आमशावाद बबल्डींग,

डफरीि हॉजस्पटल रोड, श्रीकृष्ट्ण
पेठ, अमरावती-४४४६०६

उप प्रादे मशक

१८/२५, आमशावाद बबल्डींग,

अमरावती II

पेठ, अमरावती-४४४६०६

कायाालय

उप प्रादे मशक

कायाालय अकोला

डफरीि हॉजस्पटल रोड, श्रीकृष्ट्ण
उप प्रादे मशक कायाालय, अकोला
ववजय स्मत
ृ ीसमोर, महाशब्दे

हॉजस्पटल, बबलाा रोड, रामदास
पेठ, अकोला - ४४४००१.

पयािवरण भवि, अ-

२

औरं गाबाद

४/१,एमआयडीसी क्षेत्र ,

चचखलठाणा, सेठ िंदलाल िूत

रुग्णालयात िवळ,िालिा रोड,
औरं गाबाद - ४३१२१०

अमरावती
जजल्हा .

वामशम जजल्हा.

अकोला व

बल
ु ढाणा जजल्हा.

०७२१-२५६३५९३

०७२१-२५६३५९३

०७२१-२५६३५९४

०७२१-२५६३५९२

०७२४-२४४२३४४

०७२४-२४४२३४४

०२४०-२४७३४६२

०२४०-२४७३४६१

औरं गाबाद,
िालिा,

परभणी,

ठहंगोली, िांदेड,

बीड,उस्मािाबाद
जि्हा

उप प्रादे शिक कायािलये

i

उप प्रादे मशक
कायाालय

औरं गाबाद I

पयाावरण र्वि, अ - ४/१,
एमआयडीसी एररया,

धचखलठाणा, सेठ िंदलाल धूत
हॉजस्पटल जवळ, जालिा रोड,

औरं गाबाद
जजल्हा.

०२४०-२४७३४६३

०२४०-

२४७३४६२

औरं गाबाद - ४३१२१०

उप प्रादे मशक कायाालय, जालिा,
ii

उप प्रादे मशक

कायाालय जालिा

प्लॉट िं. पी ३/१ आणण पी

३/२, जालिा औरं गाबाद रोड,

हॉटे ल आदशा प्लेसच्या बाजल
ू ा,

जालिा व बीड.

०२४८२-२२०१२०

०२४८२-२२०१२०

०२३८२-२५२६७२

-

एमआयडीसी वसाहत जालिा
iii

उप प्रादे मशक

कायाालय लातरू

दे व टॉवसा, तहसील कायाालय
समोर , लातरू - ४१३५१२

लातरू ,

उस्मािाबाद

जजल्हा.

iv

v

उप प्रादे मशक

कायाालय िांदेड

उप प्रादे मशक

कायाालय परर्णी

उप प्रादे मशक कायाालय, िांदेड
एच िं. १/१/३५३, जेलेवार

कॉम्प्लेक्स, पायडेवाडी रोड,
दे वक्रीपा इमारत, रं गिार्

महाराज िगर, िंद्खेडा रोड,
पहहला मजला, परर्णी ४३१४०१

मंडळ,

क्याण

०२४६२-२४२४९२

िांदेड - ४३१६०१

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण

३

िांदेड जजल्हा.

परर्णी, हहंगोली
जजल्हा ता .

परली वैजिार्

२४२४९२

-

क्याण,
शभवंडी,

उ्हासिगर,

शसध्दीर्विायक संकुल, ३ रा व

बदलापरू , वाडा

क्याण (पजश्चम)

ठाणे जि्ह्याचा

४ था मिला, स्टे िि रोड,

०२४५२-२२६६८७

०२४६२-

मरु बाड आणण

०२५१-२०२७३४३
०२५१-२३१०२१२

०२५१-२३१०१९२

िहापरू तालक
ु ा

उप प्रादे शिक कायािलये
i

ii

iii

iv

उप प्रादे मशक

कायाालय कल्याण
I

उप प्रादे मशक

कायाालय कल्याण
II

मसध्दीवविायक संकुल, ३ रा व
४ र्ा मजला, स्टे शि रोड,
कल्याण (पजश्चम)

मसध्दीवविायक संकुल, ३ रा व
४ र्ा मजला, स्टे शि रोड,
कल्याण (पजश्चम)

उप प्रादे मशक

मसध्दीवविायक संकुल, ३ रा व

III

कल्याण (पजश्चम)

कायाालय कल्याण

उप प्रादे मशक

कायाालय मर्वंडी

४ र्ा मजला, स्टे शि रोड,

मसध्दीवविायक संकुल, ३ रा व
४ र्ा मजला, स्टे शि रोड,
कल्याण (पजश्चम)

को्हापरु

तालक
ु ा

उल्हासिगर,

बदलापरू तालक
ु ा
वाडा, मरु बाड,

शहापरू , तालक
ु ा

०२५१-

२३१०१६७

-

०२५१-२३१०१६७
०२५१-

२३१०१६७

सारवली एम.

आय. डी. सी.
आणण मर्वंडी

०२५१-२३१०१६७

-

तालक
ु ा

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण
४

कल्याण, मर्वंडी

मंडळ, उद्योग भवि त्रबज्डंग,
कॅ्लेक्टारे त कायािलय िवळ,
को्हापरू - ४१६००२

सांगली,

को्हापरू आणण

शसंिद
ु ग
ु ि जि्हा.

उप प्रादे शिक कायािलये

०२३१-२६५२९५२
०२३१-२६६०४४८

०२३१-२६६०४४८

i

ii

उप प्रादे मशक

कायाालय कोल्हापरू
उप प्रादे मशक

कायाालय सांगली

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण

मंडळ, उद्योग र्वि बबजल्डंग,
कॅल्लेक्टारे त कायाालय जवळ,
कोल्हापरू - ४१६००२

३००/२, उद्योग र्वि,सरकार

शेष हाऊस जवळ , ववश्रामबाग,
सांगली - ४१६४१६

महसल
ू ववर्ाग कमाचारी
iii

उप प्रादे मशक

कायाालय रत्िाधगरी

सहकारी क्रेडीट सोसायटी मल,

कायाालय कंपाऊंड, झान्ड्गाव ,

कायाालय धचपळूण

सांगली जजल्हा.

०२३१-२६५२९५२

०२३१-२६६०४४८

०२३३-२६७२०३२

०२३३-२३२३७३२

०२३५२-२२०८१३

०२३५२-२२०७१३

०२३५५-२६१५७०

०२३५५-२६१५७०

२५५०५९२८

२५५०५९२६

२५५०५९२६

-

२५५०५९२६

-

मसंधद
ु ग
ु ा जजल्हा
आणण राजापरू ,
लांजा,

दे ओरुख आणण
संगमेश्वर
तालक
ु ा.

पारकर कॉम्प्लेक्स, १ला
उप प्रादे मशक

जजल्हा.

कायाालय इमारत, जजल्हाधधकारी रत्िाधगरी,
रत्िाधगरी -४१५६३९

iv

कोल्हापरू

मजला, िगर पररषद कायाालय
मागे, धचपळूण तालक
ु ा.
धचपळूण जज. रत्िाधगरी
४१५६०५

धचपळूण,

गह
ु ागर, खेड,
रत्िाधगरी

जजल्हयातील

दापोली आणण

मंडणगड तालक
ु ा

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण

मंडळ, रायकर चें बसि, "एक"
५

मब
ुं ई

र्वंग, 216, 2 रा मिला,

दे विार गाव रोड, िवळ िैि
मंठदर, गोवंडी (ई) ,मब
ुं ई

मब
ुं ई

महािगरपाशलका
क्षेत्र

४०००८८

उप प्रादे शिक कायािलये
मब
ुं ई बेट,

i

उप प्रादे मशक

कायाालय मब
ंु ई-I

२०१-२०२, जैि मंहदर, गोवंडी
रायकर चें बसा जवळ, गोवंडी

स्टे शि रोड, मब
ुं ई ४०००८८.

प्रर्ाग क्र. अ ब
क ड फॅ फॅ

(दक्षक्षण) फॅ
(उत्तर) जी

(दक्षक्षण) आणण
जी (उत्तर).

ii

उप प्रादे मशक

कायाालय मब
ुं ई-II

२०१-२०२, जैि मंहदर, गोवंडी
रायकर चें बसा जवळ, गोवंडी

स्टे शि रोड, मब
ुं ई ४०००८८.

मब
ुं ई उपिगर

र्ाग, प्रर्ाग क्र
एम (पव
ू )ा एम

(पजश्चम), एच

(पव
ू )ा एच

(पजश्चम) आणण
एल.

मब
ुं ई उपिगर
iii

उप प्रादे मशक

कायाालय मब
ुं ई-III

२०१-२०२, जैि मंहदर, गोवंडी
रायकर चें बसा जवळ, गोवंडी

स्टे शि रोड, मब
ंु ई ४०००८८.

र्ाग, प्रर्ाग क्र
के (पव
ू )ा के

(पजश्चम), एस,

२५५०५९२६

-

२२६४०३४५

-

एि, आणण (पी
(दक्षक्षण).

मब
ुं ई उपिगर,
iv

उप प्रादे मशक

कायाालय मब
ुं ई-IV

२०१-२०२, जैि मंहदर, गोवंडी
रायकर चें बसा जवळ, गोवंडी

स्टे शि रोड, मब
ुं ई ४०००८८.

प्रर्ाग क्र पी

(उत्तर), आर
(उत्तर), आर

(दक्षक्षण) आणण
टी

उद्योग भवि, ५ वा
६

िागपरु

मिला,र्वक्री कर कायािलय

िवळ ,शसजव्हल लाइि, िागपरू
- ४४०००१

िागपरू , विाि,

भंडारा, गोंठदया,
चंद्रपरू , आणण
गडचचरोली

०७१२-

२५६५३०८

०७१२-२५६०८५१

जि्हा.

उप प्रादे शिक कायािलये

i

उप प्रादे मशक

कायाालय िागपरू I

उद्योग र्वि,५ वा

मजला,ववक्री कर कायाालय

जवळ ,मसजव्हल लाइि, िागपरू
- ४४०००१

िागपरू

महािगरपामलका
ववर्ाग

०७१२-२५६०१५२

०७१२-२५६०१३९

०७१२-२५६०१५२

-

०७१८४-२५८९१३

०७१८४-२६०६२९

वधाा जजल्हा,
हहंगािा

तालक
ु ा(िागपरू

ii

उप प्रादे मशक

कायाालय िागपरू
II

उद्योग र्वि,५ वा

मजला,ववक्री कर कायाालय

जवळ ,मसजव्हल लाइि, िागपरू
- ४४०००१

महापामलका क्षेत्र
वगळता )
,िागपरू

जजल्हयातील
उमरे ड, कुही

मर्वपरु आणण

िागपरू ग्रामीण
iii

उप प्रादे मशक

कायाालय र्ंडारा

उप प्रादे मशक कायाालय, र्ंडारा,
पेटकर इमारत संत तक
ु डोजी

तालक
ु ा

र्ंडारा आणण

गोंहदया जजल्हा

ववर्ाग, र्ंडारा - ४४१९०४

७

िाशिक

उद्योग भवि, पठहला मिला,

त्र्यंबक रोड, आयटीआय िवळ,
सातपरू , िाशिक - ४२२००७

िाशिक,

अहमदिगर,

िळगाव, िुळे,

०२५३-२३६५१५०

०२५३-२३६५१५०

िामशक जजल्हा.

०२५३-२३६५१६१

०२५३-२३६५१६१

जळगाव जजल्हा.

०२५७-२२२१२८८

िंदरु बार जि्हा
.

उप प्रादे शिक कायािलये
i

उप प्रादे मशक

कायाालय िामशक

र्वि, पहहला मजला, त्र्यंबक
रोड, आयटीआय जवळ,

सातपरू , िामशक - ४२२००७
उप प्रादे मशक कायाालय

ii

उप प्रादे मशक

कायाालय जळगाव

जळगाव, स्वगीय श्री.

मर्कमचंद जैि म्यनु िमसपल

माकेट बबजल्डंग, हॉल िं. ए, ३

०२५७-

२२२१२८८

रा मजला, जळगाव - ४२५००१
२ रा मजला, फुलचंद प्लाझा,
iii

उप प्रादे मशक

कायाालय धुळे

बी .सी कॉलेज रोड, एस .एस
.वव. पी .एस अमर्यांबत्रकी

महाववद्यालय जवळ , ववद्या

धुळे, िंदरु बार
जजल्हा.

०७१८४-२६०६२९

०७१८--२६०६२९

०२४१-२४७०८५२

०२४१-२३५३८५२

०२२-२७५७२७३९

०२२-२७५७१५८६

०२२-२७५७२७४०

-

िागरी जवळ , दे वपरु , धळ
ु े.

iv

उप प्रादे मशक
कायाालय

अहमदिगर

उप प्रादे मशक कायाालय,

अहमदिगर साववत्रीबाई फुले

व्यापारी संकुल, पहहला मजला,
हॉल िं. २ व ३, सावेडी,

अहमदिगर
जजल्हा.

अहमदिगर

ठाणे व रायगड

८

िवी मब
ुं ई

रायगड भवि, ७ मिला सेक्टर
- ११, सीबीडी बेलापरू , िवी
मब
ंु ई

जि्हा व उप
प्रादे शिक

कायािलय, िवी
मब
ुं ई अंतगित

येणारे कायिक्षेत्र
उप प्रादे शिक कायािलये

i

उप प्रादे मशक

रायगड र्वि, ७ मजला सेक्टर

मब
ुं ई-I

मब
ुं ई

कायाालय िवी

- ११, सीबीडी बेलापरू , िवी

महापे,

कोपरखैराणे,
सरवली,

घिसोली, रबाळे ,
ऐरोली, हदघे

ii

iii

उप प्रादे मशक

रायगड र्वि, ७ मजला सेक्टर

वाशी, रवािे,

मब
ुं ई - II

मब
ुं ई

बेलापरू

कायाालय िवी

उप प्रादे मशक

कायाालय तळोजा

९

पण
ु े

- ११, सीबीडी बेलापरू , िवी

रायगड र्वि, ७ मजला सेक्टर
- ११, सीबीडी बेलापरू , िवी
मब
ुं ई

िोग सेंटर, 3 रा मिला, मब
ुं ई
पण
ु े मागि, वाकडेवाडी, पण
ु े 411003.

तर्
ु े, सािपाडा,
एमआयडीसी,

तळोजा व उरण
तालक्
ु यातील.

पण
ु े सातारा

आणण सोलापरू
जि्ह्या

०२२-२७५७२७४०

०२२-२७५७१५८६

०२२-२७५७२७४०

०२२-२७५७१५८६

०२०-२५८११६२७

०२०-२५८११०२९

०२०-२५८११६९४

-

०२०-२५८१६४५१

-

०२०-२५८१०२२२

-

०२१६२-२३३५२७

०२१६२-२३३५२७

उप प्रादे शिक कायािलये
पण
ु े

महािगरपामलका

i

उप प्रादे मशक

कायाालय पण
ु -े I

जोग केंद्र, ३ रा मजला, मब
ुं ई
पण
ु े रोड, वाकडेवाडी , पण
ु े ४११००३

क्षेत्र, दौंड,
इंदापरू ,

बारामती, परु ं दर,
र्ोर आणण पण
ु े
जजल्हयातील

वेल्हे तालक्
ु यात.
हवेली तालक
ु ा

(वपंपरी-धचंचवड

महािगरपामलका

ii

उप प्रादे मशक

कायाालय पण
ु े - II

जोग केंद्र, ३ रा मजला, मब
ुं ई
पण
ु े रोड, वाकडेवाडी , पण
ु े ४११००३

क्षेत्र वगळता.)
पण
ु े

जजल्हयातील

खेड, मळ
ु शी,
आंबेगाव,

जुन्िर, मावळ
आणण मशरूर
तालक
ु ा.

वपंपरी-धचंचवड

iii

उप प्रादे मशक

कायाालय वपंपरी धचंचवड

जोग केंद्र, ३ रा मजला, मब
ुं ई
पण
ु े रोड, वाकडेवाडी , पण
ु े ४११००३

महापामलका क्षेत्र
( एमआयडीसी
वपंपरी, र्ोसरी

आणण आकुडी.
यासह)

iii

उप प्रादे मशक

कायाालय सातारा

मंजुिार् मेजर व्यावसानयक
इमारत, ५३१, सदर बाजार,

सायन्स कॉलेज समोर , जज

सातारा जजल्हा

सातारा - ४१५००२

iv

उप प्रादे मशक

कायाालय सोलापरू

४ / बी, बाली ब्लॉक, मसव्हील

लाईन्स, शासकीय दध
ू योजिा

समोर , सात रस्ता, सोलापरू -

सोलापरू जजल्हा

रायगड

-

०२२-२७५७२६२०

०२२-२७५६२१३२

०२२-२७५७२७३९

०२२-२७५७२६२०

४१३००३

उपक्षेत्रीय

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण
१०

०२१७-२३१९८५०

कायािलय िमद
ू

मंडळ, रायगड भवि, ६ वा

रायगड

मिला, सेक्टर - ११, सीबीडी

जि्ह्यातील

बेलापरू , िवी मब
ुं ई- ४००६१४

भाग.

उप प्रादे शिक कायािलये

i

ii

iii

उप प्रादे मशक

कायाालय रायगड-I

उप प्रादे मशक

कायाालय रायगड
II

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण

मंडळ, रायगड र्वि, ६ वा

मजला, सेक्टर - ११, सीबीडी
बेलापरू , िवी मब
ुं ई.

कायाालय महाड

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण

मंडळ, रायगड र्वि, ६ वा

मजला, सेक्टर - ११, सीबीडी

समैक सवु वधा केंद्र इमारत,

एमआयडीसी - महाड, रायगड
जजल्हा - ४०२३०९

ठाणे

तालक
ु ा

(एमआयडीसी

तळोजा वगळता

पेि, कजात,

सध
ु ागड तालक
ु ा

०२२-०२२-

२७५७२७३९

-

महाड म्हसळा ,
माणगाव,

श्रीवधाि आणण
पोलादपरू

०२१४५-२३२३७२

०२१४५-२३२३७३

तालक
ु ा .

प्लॉट िं पी ३०, ५ वा मिला,
११

आणण पिवेल

)

बेलापरू , िवी मब
ंु ई.

उप प्रादे मशक

खालापरू तालक
ु ा

ऑक्रफस कॉम्प्लेक्स त्रबज्डंग
मल
ु ड
ुं चेकिाका , ठाणे४००६०४

ठाणे

जि्ह्याच्या
भाग उप
प्रादे शिक

०२२-२५८०२२७२

०२२-२५८०५३९८

०२२-२५८२९५८२

०२२-२५८०५३९८

कायािलयात
उ्लेख

उप प्रादे शिक कायािलये
i

उप प्रादे मशक

कायाालय ठाणे I

प्लॉट िं पी ३०, ५ वा मजला,
ऑकफस कॉम्प्लेक्स बबजल्डंग
मल
ु ड
ुं चेकिाका , ठाणे.

ठाणे

महापामलका

ii

iii

उप प्रादे मशक

कायाालय ठाणे II

उप प्रादे मशक

कायाालय तारापरु

प्लॉट िं पी ३०, ५ वा मजला,
ऑकफस कॉम्प्लेक्स बबजल्डंग
मल
ु ड
ुं चेकिाका , ठाणे.

एमआयडीसी कायाालय इमारत
बोइसर स्टे शि, पोस्ट तप्स
तारापरू , जज ठाणे.

ठाणे तालक
ु ा,
वसई तालक
ु ा

०२२-२५८२९५८२

०२२-२५८०५३९८

०२५२५-२७३३१४

-

०२५२५-२६१५८१

०२५२५-२७३३१४

तारापरू

एमआयडीसी

आणण संबधं धत
क्षेत्र.

डहाणू तलसरर

मोखाडा ,जव्हार

iii

उप प्रादे मशक

एमआयडीसी कायाालय इमारत

II

तारापरू , जज ठाणे

कायाालय तारापरु

बोइसर स्टे शि, पोस्ट तप्स

ववक्रमगढ

तालक
ु ापालघर
तालक्
ु यातील
(एसआरओ
तारापरू -I

कायाकक्षा

वगळता).

१२

चंद्रपरू

महावीर टॉवर, २ रा मिला,
मल
ू रोड, चंद्रपरू , ४४२४०१

चंद्रपरू ,

यवतमाळ,
गडचचरोली
जि्हा

०७१७२ २५१९६५

०७१७२-२५१९६५

उप प्रादे शिक कायािलये
i

उप प्रादे मशक

कायाालय चंद्रपरू -I

महावीर टॉवर, २ रा मजला,
मल
ू रोड, चंद्रपरू , ४४२४०१

चंद्रपरू ,

यवतमाळ

०७१७२-२७२४१०

०७१७२-

२५१९६५

पररशिष्ट्ठ ४ - उद्योगांचा सांजख्यकी अहवाल
आर. ओ.
(प्रादे शिक

ठहरवा
मो. प्र.

म. प्र.

ल. प्र.

अमरावती

०

४

४३१५

औरं गाबाद

११

१४

चंद्रपरू

०

कल्याण

ठहरव्या

िारं गी
मो. प्र.

म. प्र.

ल. प्र.

४३१९

८

१०

१९२०

५३७६

५४०१

३४

७०

२

४३०

४३२

१५

०

२२

१४७२

१४९४

कोल्हापरू

१

२२

९१०१

मब
ुं ई

०

२७

िागपरू

३

िामशक
िवी मब
ुं ई

िारं गी

लाल
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उ.

िोंद:

मो. प्र. उ. = मोठ्या प्रमाणावरील उद्योग
म. प्र. उ. = मध्यम प्रमाणावरील उद्योग
ल. प्र. उ. = लहाि प्रमाणावरील उद्योग

उ.

उ.

उ.

उ.

एकूण

संपण
ू ि

एकूण

उ.

एकूण

लाल

उ.

उ.

उ.

पररशिष्ट्ट ५ - प्रशिक्षण, कायििाळा, चचािसत्रांिा म.प्र.नि. मंडळातील उपजस्थत असलेले सदस्य (एर्प्रल -२०१५ ते माचि २०१६)
अि.ु क.
१

२

प्रशिक्षण
२३- २४ एवप्रल,

२०१५

१५-१७ एवप्रल,

२०१५

ठठकाण
औद्योधगक व्यवस्र्ापि
अकादमी, िवी हदल्ली,

हॉटे ल रामदा येर्,े प्लाझा
पाम ग्रोव्ह, जुहू बीच,
मब
ुं ई

िवी मब
ंु ई, राष्ट्रीय हररत
अधधकारण (डब्ल्य.ू झेड.),
पण
ु े खंडपीठ, आदे श
क्रमांक

१५७(टी.एच.सी.)/२०१३
प्रमाणे

र्वषय

िावे

"माहहती अधधकार २००५: कताव्ये

श्री. उत्कषा मशंगारे , क्षेत्र अधधकारी, संयक्
ु त संचालक (जल

"वायू प्रदष
ू ण सनियंत्रण व

२८ सहर्ागी

आणण धोरणे"

ववश्लेषणामधील प्रगती"

प्रदष
ू ण निवारण)

श्री. ककशोर गवाणकर, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. अनिल आर. पाटील, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
श्री. एस. एच. िगारे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
श्री. संगम तायडे, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

सौ. मधरु ा आर. पोरे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
सौ. स्वप्िा साटम, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री. दे वािंद जाधव, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
श्री. सरु े श व्ही. र्ोसले, वैज्ञानिक अधधकारी

सौ. समु मत्रा एस. महाजि, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
डॉ. महे श रख, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. दत्तात्रय व्ही. िेहे, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
श्री. रवींद्र पी. राऊत, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
श्री. बी. एस. गधि, वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. ए. व्ही. मांडवकर, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. ए. एि. संदािमसंग, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
श्री. एस. ए. साळंु ख,े कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री. डी. आर. िाणेकर, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
श्री. व्ही. आर. ठाकूर, वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. एस.आर. बडगज
ु र, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
श्री. एस. डी. माळी, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री. आर. बी. सोरटे , वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. जी. एस. िागरे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

सौ. अंजिा एस. सेिगप्ु ता, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
श्री. अमर्जीत वाघ, कनिष्ट्ठ संशोधि सहकारी

श्री. एस. ए. दे शपांड,े कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

श्री. बी. एि. सांगळे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

डॉ. पद्मिार् खडकीकर, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
३

४

२३ -२४

एवप्रल, २०१५
४ – ८ मे,
२०१५

द इंवपररयल, िवी हदल्ली,

इंडडयि इन्फ्रास्रक्चर, िवी
हदल्ली

गव
ु ाहाटी, आसाम,
सी.एस.ई., हदल्ली

"मल शद्द
ु ीकरण केंद्रे " यावर नतसरी
वावषाक पररषद

कचरा व्यवस्र्ापि धोरणांमधील
समस्या व पढ
ु ील मागा

श्री, शमशकांत पाटील, क्षेत्र अधधकारी, प्रादे मशक अधधकारी
(मख्
ु यालय) आणण श्री. केति पाटील, क्षेत्र अधधकारी,
सहाय्यक सधचव (तांबत्रक)

कानताक एस. लंगोटे , क्षेत्र अधधकारी, संयक्
ु त संचालक (जल
प्रदष
ू ण निवारण)

एस. एल. चव्हाण, क्षेत्र अधधकारी, सहाय्यक सधचव
(तांबत्रक)

डी. आर. बिसोड, क्षेत्र अधधकारी, सहाय्यक सधचव (तांबत्रक)
५

०५.०८ मे,

२०१५

अमर्यांबत्रकी कमाचारी

महाववद्यालय, है दराबाद

"प्रयोगशाळा व्यवस्र्ापि प्रणालीबद्दल
जागरूकता व अंतगात लेखापरीक्षण
व एि.ए.बी.एल.च्या

प्रयोगशाळा, िामशक

व्यावसानयक ववकास उपक्रम चालू

प्रयोगशाळा, पण
ु े

ठे वणे

७

१४ व १५ मे,

२०१५

२७- २९

एच.आय.सी.सी., है दराबाद

यशदा, पण
ु े

प्रयोगशाळा

(आय.एस.ओ./आय.ई.सी.:१७०२५:२००५ सौ. ममता दे शमख
ु , कनिष्ट्ठ सांजख्यकी सहाय्यक, प्रादे मशक
आवश्यकतांिस
ु ार)" या ववषयावरील

६

सौ. स्वप्िा साटम, कनिष्ट्ठ सांजख्यकी सहाय्यक, मध्यवती

श्री. रवींद्र राऊत, कनिष्ट्ठ सांजख्यकी सहाय्यक, प्रादे मशक

"ग्रीि मसमें टेक - २०१५ र्ीम: मेक

श्री. व्ही. एम. मोटघरे , संयक्
ु त संचालक (वायू प्रदष
ू ण

इि ग्रीि" या ववषयावर पररषद

श्री. एि. एि. गरु वे, आय/सी. प्रादे मशक अधधकारी,

इंडडया मसमें ट प्लांर्टस वल्डा क्लास

"ई-शासिासाठी प्रकल्प व्यवस्र्ापि"

निवारण)

(मख्
ु यालय)

डॉ. ए. एि. हषावधाि, प्रादे मशक अधधकारी, चंद्रपरू
श्री. हदिेश सोिावणे, सहाय्यक प्रणाली अधधकारी

ऑगस्ट, २०१५
८

१७ - २१

ऑगस्ट, २०१५

ममस. राधगणी बट
ु ाले, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
िीरी, िागपरू

घरगत
ु ी सांडपाण्याचे वणाि व

सौ. हे मा दे शपांड,े उप-प्रादे मशक अधधकारी, िागपरू - १

संदर्ाासह शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कायावाही

श्री. गजािि िगारे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी, प्रादे मशक

िैसधगाक प्रकक्रया तंत्रज्ञािाच्या ववशेष
व सनियंत्रण

९

०७ - ०९

ऑक्टोबर,
२०१५

१०

२५ - २७

ऑगस्ट, २०१५

एि.जी.आर.आय.,
है दराबाद

सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट
ऑफ अॅडव्हान्स्ड

कम्प्यहु टंग, सी-डॅक, पण
ु े

सेंहद्रय प्रदष
ू कांसाठी सनियंत्रणाचे

तंत्रज्ञाि (पी.ए.एच. व व्ही.ओ.सी.)

वायू गण
ु वत्ता व्यवस्र्ापिाकडूि
निणाय समर्ाि

श्री. गजािि खडकीकर, क्षेत्र अधधकारी, िागपरू - १
प्रयोगशाळा, िागपरू

श्री. सरु ें द्र करणकर, क्षेत्र अधधकारी, प्रादे मशक अधधकारी,
चंद्रपरू

श्री. प्रदीप जगताप, क्षेत्र अधधकारी, उप-प्रादे मशक अधधकारी,
मब
ुं ई - ४

श्री. एस. के. बावीसकर, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी,
मध्यवती प्रयोगशाळा, िवी मब
ुं ई

श्री. व्ही. एम. मोटघरे , संयक्
ु त संचालक (वायू प्रदष
ू ण
निवारण)

श्री. पी. एम. जोशी, प्रादे मशक अधधकारी, चांदपरू

श्री. एस. एल. वाघमारे , उप-प्रादे मशक अधधकारी, तारापरू -१
श्री. एम. आर. लाड, उप-प्रादे मशक अधधकारी, कल्याण-१

११

१२

०४ डडसेंबर,

२०१५

०८ - ०९

ऑक्टोबर,
२०१५

हररत रसायिशास्त्र संस्र्ा,
गोरे गाव, मब
ुं ई, हॉटे ल

"हररत रसायिशास्त्र" वर पररषद

कंरीयाडा, मब
ंु ई

आय.सी.टी., माटुंगा, मब
ुं ई

डॉ. ए. एि. हषावधाि, प्रादे मशक अधधकारी, रायगड

श्री. एस. एल. वाघमारे , उप-प्रादे मशक अधधकारी, तारापरू -१

श्री. नितीि आर. मशंदे, उप-प्रादे मशक अधधकारी, कल्याण -२
श्री. टी. जी. यादव, उप-प्रादे मशक अधधकारी, तळोजा
शाश्वत र्ववष्ट्यासाठी संशोधि आणण

श्री. जे. बी. संगेवार, प्रादे मशक अधधकारी, कल्याण

ववषयावर "सस
ु केम ई आंतरराष्ट्रीय

श्री. टी. जी. यादव, उप-प्रादे मशक अधधकारी, तळोजा

तंत्रज्ञािाची संकल्पिा तयार करणे या
पररषद"

डॉ. ए. एि. हषावधाि, प्रादे मशक अधधकारी, रायगड

श्री. एस. आर. सैद, उप-प्रादे मशक अधधकारी, मब
ंु ई - ३
श्री. व्ही. एि. पाटील, ठाणे - १

१३

१४

०९ - ११

िोव्हें बर, २०१५

३० ऑक्टोबर,

२०१५

ई.पी.टी.आर.आय.,
है दराबाद

जी.ए.डी., महाराष्ट्र शासि,
प्रमशक्षण संस्र्ा, मब
ंु ई
आणण यशदा, पण
ु ,े

"क्लीि डेव्हलपमें ट मेकॅनिसम

श्री. पी. एम. जोशी, प्रादे मशक अधधकारी, चंद्रपरू

वेस्टलँ ड क्षेत्र, खाणी आणण काबाि

श्री. ककरण हसबिीस, उप-प्रादे मशक अधधकारी, िागपरू -२

(सी.डी.एम.): औद्योधगक क्षेत्र,
व्यापार"

"महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधधनियम,
२०१५" ची अंमलबजावणी

सर्ागह
ृ , सहावा मजला,
१५

३१ ऑक्टोबर,

२०१५

मं
त्रालय,र्वि,
मब
ंु ई िवी मब
मसडको
ुं ई,
एम.एस.

एम.सी.झेड.एम.ए.,

१७

२६ - २७
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१० - ११

डडसेंबर, २०१५
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ुं ई
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ु े - २

डॉ. वाय. बी. सोिटक्के, संयक्
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ू ण
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डॉ. ए. एि. हषावधाि, प्रादे मशक अधधकारी, रायगड

डॉ. प्रकाश मढ
ुं े , उप-प्रादे मशक अधधकारी, मब
ुं ई - ४
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पररषद
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िोव्हें बर,
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पररषद कक्ष, नतसरा

तटरक्षकदल, मब
ुं ई येर्े

प्रदष
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प्रदष
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श्री. डी. एस. खेडकर, प्रादे मशक कायाालय- मब
ुं ई
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ंु ई

डॉ. ए. एि. हषावधाि, प्रादे मशक अधधकारी, रायगड
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ंु ई
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श्री. एस. सी. कोल्लरू , वैज्ञानिक अधधकारी व आय./सी.,
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ु ील साळवे, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
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ु , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
श्री. बबपीि र्ंडारे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. गजािि िांगरे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक
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श्री. ए. एफ. दे शमािे, आय./सी., प्रादे मशक कायाालय
श्री. बी. एि. सांगळे , कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी,
आय./सी., प्रयोगशाळा
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श्री. जी.
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संदािमसंग, क्षेकनिष्ट्ठ
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ववज्ञाि व पयाावरण केंद्र,

"अिप
ु ालि सनियंत्रण व

श्री. नितीि मशंदे, उप-प्रादे मशक अधधकारी, कल्याण - २

आठवडा). अहमदाबाद येर्े

पायार्त
ू अभ्यासक्रम व एका
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िवी हदल्ली येर्े (दस
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श्री. मंचक जाधव, क्षेत्र अधधकारी, सहाय्यक सधचव (तांबत्रक)

आठवड्याचा ववशेष अभ्यासक्रम

कायाालय, धचपळूण

ई-शासि यावर १९वी राष्ट्रीय पररषद

श्री. हदिेश सोिावणे, सहाय्यक प्रणाली अधधकारी, म.प्र.नि.
मंडळ, मब
ुं ई
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हदल्ली. राष्ट्रीय हररत
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