वार्षिक अहवाल
२०१७-१८

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ

पररचय
२०१७-१८ ह्या वर्षी महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाचा हा वार्र्षिक अहवाल
सादर करतािा मला अनतशय आिंद होत आहे . हा वार्र्षिक अहवाल म. प्र.
नि. मंडळािे आयोजलेल्या उपक्रमांबद्दल आणण सेवांबद्दल अधिक माहहती
दे ण्यासाठी एक सािि आहे . सामुदानयक मालमत्तेची जबाबदारी, आणण
कायिपद्धतींमिील कायिक्षमता, पररणामकारकता आणण नििीचा टाळलेला अपव्यय ह्या बाबींशी संबधं ित
ह्या वर्षाितील स्थानिक कमिचाऱयांची कामधिरीबद्दल सविसामान्य मिुष्ट्य, समुदाय आणण भािीदारांिा ह्या
अहवालातूि माहहती ममळे ल. या वार्र्षिक अहवालामध्ये प्रादे मशक पयािवरणीय समस्या आणण त्या अिुर्षि
ं ािे
पुढील मािि ठळकपणे निदशििास आणला िेला आहे . माहहतीचे प्रनतरुपण कुतूहलजिक पद्धतीिे करण्यात
आले आहे . तांत्रत्रक सुयोग्यता व वैज्ञानिक अथािन्वयि ही या अहवालाची वैमशष्ट््ये आहे त. कामधिरीचे
र्वश्लेर्षण उपलब्ि करूि दे ण्यासाठी म. प्र. नि. मंडळाकडे उधचत कायिवाहीचा एक संच आहे , तसेच जयांचे
अथि लावूि पुढील योजिांमध्ये रूपांतरण होते, असे निष्ट्कर्षि एकत्रत्रत करण्यासाठी भक्कम प्रणालीही
आहे त.
संमती/प्राधिकरणाची जलद मंजुरी, संयुक्त व्व्हव्जलन्स सॅम्पमलंि, जल अधिनियम मिील कलम ३३ए
आणण हवा अधिनियम मिील ३१ए अंतिित कायदे शीर कारवाई, िाममिक हठकाणी पयािवरणाची संबधं ित
सुिारणा, मोठ्या प्रमाणावर जिजाित
ू णाच्या पॉईंट स्रोत, फ्युव्जहटव्ह
ृ ी निमािण करणे, हवा आणण जल प्रदर्ष
स्रोत आणण क्षेत्रीय स्त्रोतांचे मापि करण्याची वारं वारता वाढवणे, प्रयोिशाळांचे बळकटीकरण आणण कनिष्ट्ठ
कायािलयांच्या पातळीवर सुर्विांचा र्वकास व अधिकारांचे र्वकेंद्रीकरण अशी पावले पयािवरणीय
कायदयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंडळािे उचलली आहे त. संकेतस्थळादवारे जास्तीत जास्त
माहहतीचा प्रसार व्हावा यासाठी प्रयत्ि करण्यात आला आहे . म. प्र. नि. मंडळाच्या कामकाजाची तयार
माहहती उपलब्ि करूि दे ण्यासाठी ह्या अहवालामध्ये प्रमुख निदे शक आणण मापदं डांशी संबधं ित सवाित
िवीि आकडेवारी हदली िेली आहे .
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१. प्रस्ताविा
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाची स्थापिा (म. प्र. नि. मंडळ) ७ सप्टें बर १९७० रोजी महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण
प्रनतबंिक अधिनियम, १९६९ च्या तरतद
ु ींिस
ु ार

करण्यात आली. जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण)

अधिनियम, १९७४ महाराष्ट्र राजयात १ जूि १९८१ रोजी अंमलात आला आणण त्यािस
ु ार महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण मंडळाची स्थापिा जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ च्या कलम ४ च्या
तरतद
ु ींिस
ु ार करण्यात आली. हवा (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम १९८१ महाराष्ट्रमध्ये १९८३
मध्ये अंमलात आला आणण सरु
ु वातीला काही भािांिा २ मे १९८३ रोजी हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण क्षेत्र घोर्र्षत
करण्यात आले. संपण
ू ि महाराष्ट्र राजय ६ िोव्हें बर १९९६पासि
ू हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण क्षेत्र म्हणि
ू घोर्र्षत
केले िेले आहे . मंडळ (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ कलम ५ च्या अंतिित राजय मंडळ
म्हणूि दे खील कायिरत आहेजल (प्रनतबंि व प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण) नियम, १९७४, हवा (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व
नियंत्रण) नियम, १९८१, जल (उपकर) अधिनियम, १९७७ आणण काही तरतद
ु ींचा समावेश असलेल्या
महाराष्ट्र राजयात र्वर्वि पयािवरणीय नियम अंमलात आणले आहे त. पयािवरणीय (संरक्षण) नियम, १९८६
आणण पयािवरण (संरक्षण) सि
ु ारणा नियम, २०१६ आणण जैव-वैदयकीय टाकावू पदाथि व्यवस्थापि नियम,
२०१६, घातक आणण इतर टाकावू पदाथि (व्यवस्थापि आणण सीमांतिित वाहतक
ू ) नियम २०१६ आणण
घिकचरा व्यवस्थापि नियम, २०१६ इत्यादी नियम

म. प्र. नि. मंडळ अंमलात आणत आहे . म. प्र.

नि. मंडळ आपल्या १२ प्रादे मशक कायािलयांदवारे पयािवरणीय नियमांची अंमलबजावणी करते आणण
महाराष्ट्र शासिाच्या पयािवरण र्वभािाच्या प्रशासिाखाली कायि करते. मंडळाची संघटिात्मक रचिा,
प्रादे मशक आणण उप-प्रादे मशक कायािलये आणण कमिचारी संख्येची माहहती पररशिष्ट्् १अ, १ब आणण २
मध्ये हदलेली आहे
संसाििांची कमतरता आणण पयािवरणाचे र्वघटि यांिा आळा घालण्यासाठी राजयात पयािवरणाचे िोरणी
व्यवस्थापि आवश्यक आहे . पयािवरणाच्या समस्या अिेकर्वि असि
ू त्यांचे समािाि प्रत्येक क्षेत्रािस
ु ार
करणे आवश्यक आहे. वार्र्षिक अहवाल तयार करणे हे पयािवरणाच्या व्स्थतीबद्दल माहहतीपण
ू ि वत्ृ तांत
ममळावा आणण प्रत्येक राजयामध्ये शाश्वत वाढ व्हावी ह्या हे ति
ू े वि, पयािवरण आणण जलवायू पररवतिि
मंत्रालय, भारत सरकार आणण राजय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळे यांिी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे .
म.प्र.नि. मंडळािे िैसधििक पयािवरण संरक्षणासाठी आणण प्रदर्ष
ू णावर आवश्यक नियंत्रण

ठे वण्यासाठी

राजयभरात १२ प्रादे मशक कायािलये आणण ४२ उप-प्रादे मशक कायािलये स्थापि केली आहे त.
सभोवतालची हवा आणण पाण्याच्या िण
ु वत्तेचे मल्
ू यांकि करण्यासाठी मंडळािे त्याचे दे खरे खीचे जाळे
आणखी मजबत
ू केले आहे . राष्ट्रीय व्यापक हवा सनियंत्रण उपक्रम (एिएएमपी) अंतिित वातावरणीय
हवा िण
ु वत्तेवरील माहहती संकमलत केली आहे . त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय जल िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रम
(एसडब्ल्यए
ू मपी) अंतिित भप
ू ष्ट्ृ ठावरील जल िण
ु वत्ता आणण भज
ू ल यांचे परीक्षण केले जाते. सवि संबधं ित
माहहती म. प्र.नि. मंडळाच्या वेबसाइटवर नियममतपणे संकमलत आणण अदययावत केली जाते. सणांच्या

1

दरम्याि, आवाजाच्या पातळीची नियममतपणे दे खरे ख ठे वली जाते आणण माहहती वेबसाइटवर नियममतपणे
संकमलत आणण अदययावत केली जाते जेणेकरूि लोकांिा माहहती उपलब्ि होते. इको-फ्रेंडली पद्धतीिे
सवि उत्सव साजरा करण्यासाठी जािरुकता निमािण करण्यासाठी प्रयत्ि केले जात आहे त.
एकीकृत व्यवस्थापि माहहती प्रणाली (आय.एम.आय.एस) दवारे म. प्र. नि. मंडळ पारदशिकता
राखण्यासाठी आणण संपण
ू ि कायिक्षमता वाढर्वण्यासाठी र्वर्वि प्रक्रक्रया आणण कायिवाहींचे संिणकीकरण
करण्यात आले आहे. ही प्रणाली प्रामख्
ु यािे संमतीपत्र व्यवस्थापि, उपकर जमा करणे, प्रयोिशाळा
व्यवस्थापि व कचरा व्यवस्थापि ह्यासाठी तयार केली आहे. ह्या माहहतीच्या आिारे प्राधिकरणािे
अंमलात आणले िेलेले प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण िोरण स्वीकाराहि मल्
ू ये दे त आहे त आणण प्रदर्ष
ू ण पातळी कमी
करीत आहे त आणण स्वीकायि पातळी नििािररत करण्यासाठी आवश्यक असल्यास िवीि क्रकं वा अनतररक्त
नियंत्रणे वापरली जातात. मंडळािे पयािवरणाचे संरक्षण नियमांतिित उदयोि आणण इतर प्रकल्पांदवारे
केलेल्या संमती आणण अधिकृतता अिप्र
ु योिांसाठी वेिवाि र्वल्हे वाट प्रणाली सादर केली आहे . म.प्र.नि.
मंडळािे घेतलेले हे पाऊल उदयोि आणण र्वकासकांदवारे मोठ्या प्रमाणावर कौतक
ु ास पात्र ठरले िेले
आहे कारण त्यांिा त्यांच्या संमतीपत्राच्या व्स्थतीचा सहजपणे मािोवा घेता येत आहे . मंडळािे मंजूर
केलेल्या संमतीपत्र आणण अधिकृततेशी संबधं ित माहहती वेळोवेळी संकेतस्थळावर दे खील अदययावत केली
जाते.
महाराष्ट्र राजयात एकूण २६२ स्थानिक संस्था आहे त, जयामध्ये २७ महाििरपामलकांचा समावेश आहे,
त्यापैकी २४ महाििरपामलकांिी मान्यताप्राप्त साइ्ससाठी म. प्र. नि. मंडळाकडूि अधिकृत परवाििी
प्राप्त केली आहे . ११ महाििरपामलकांमध्ये घिकचऱयासाठी प्रक्रक्रया आणण र्वल्हे वाट करण्याची सर्ु विा
आहे आणण ह्या सर्ु विा कायिरत आहे त. ६२ ििरपामलकांमध्ये अंशतः प्रक्रक्रया व र्वल्हे वाट करण्याची
सर्ु विा आहे.
पयािवरण संरक्षणासाठी समाि पायाभत
ू सर्ु विांचा एक भाि म्हणि
ू , घातक आणण जैव-वैदयकीय
कचऱयाच्या प्रक्रक्रयेसाठी आणण र्वल्हे वाटीसाठी ह्या सर्ु विा पयािवरणाच्या संरक्षणासाठी संपण
ू ि राजयात
स्थापि करण्यात आल्या आहे त. तळोजा, महापे, रांजणिाव व बट
ु ीबोरी येथे घातक टाकावू पदाथांच्या
व्यवस्थापिासाठी सामानयक सर्ु विा उपलब्ि केल्या आहे त. मंडळादवारे वैदयकीय आणण कायदे शीर
पद्धतीिे िािरी घिकचऱयांवर प्रक्रक्रया व र्वल्हे वाट लावण्यासाठी स्थानिक संस्थािा प्रोत्साहहत करण्यात
येत आहे . मंडळाकडूि प्रदर्ष
ू णावर नियंत्रण ठे वण्यासाठी उदयोिांिा उपाय आणण स्वच्छ तंत्रज्ञाि घेण्यास
प्रवत्ृ त केले जात आहे .
पयािवरणीय प्रश्िांवरील सविसामान्य लोकांमध्ये जािरुकता निमािण करण्यासाठी, प्रेस, मीडडया, स्वयंसेवी
संस्था, कलाकार आणण र्वदयाथी यांच्या मार्ित र्वर्वि जािरुकता कायिक्रम आयोव्जत करण्यासाठी
मंडळािे सतत प्रयत्ि केले आहे त. पयािवरणीय मोहहमेचा एक भाि म्हणूि शाळा, महार्वदयालये आणण
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रे ल्वे स्थािकांसारख्या साविजनिक जािांवर पथिा्य दे खील आयोव्जत केले जातात आणण या उपक्रमांचे
िािररकांमार्ित कौतक
ु केले िेले आहे.
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२. मंडळाचे संघ्ि
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळामध्ये १९८३ मध्ये राजय सरकारिे अधिसधू चत केलेल्या जल (प्रदर्ष
ू ण
प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम १९७४ च्या नियमांिस
ु ार मख्
ु य कायिकारी अधिकारी म्हणूि खाली
दशिर्वल्याप्रमाणे श्रेणीतील सदस्यांमिील अध्यक्ष आणण सदस्यांचा समावेश आहे .
मंडळाची रचिा खालीलप्रमाणे आहे :
१. अध्यक्ष (अििवेळ क्रकं वा पण
ू ि वेळ)
२. राज्य सरकारचे प्रनतनिधी (पाचपेक्षा जास्त िाही)
३. स्थानिक संस्थांचे प्रनतनिधी (पाचपेक्षा जास्त िाहीत)
४. राज्य सरकारचे महामंडळ ककं वा कंपनयांचे प्रनतनिधी (दोि)
५. िेती, मच्छिमारीचा व्यवसाय, उद्योग ककं वा व्यापाराछया हहताचे प्रनतनिधीत्व करणारे सदस्य (तीिपेक्षा
जास्त िाहीत)
६. सदस्य सचचव (पण
ू ि वेळ)
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाची स्थापिा (एमपीसीबी) करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे जल (प्रदर्ष
ू ण
प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ कलम ४ अंतिित अधिकार आहे त. परं तु स्थानिक संस्थांचे
(पाचपेक्षा जास्त िाहीत) प्रनतनििीत्व करणारे सदस्य आणण शेती, मव्च्छमारीचा व्यवसाय, उदयोि आणण
व्यापाराच्या हहताचे प्रनतनििीत्व करणारे सदस्य अदयाप अधिनियमाखाली हदलेल्या रचिेिस
ु ार नियक्
ु त
केलेले िाहीत.
कोष्ट््क २. १. म. प्र. नि. मंडळाचे २०१७-१८ दरम्याि संघ्ि.
श्री. सतीश िवई, भा.प्र.से.

अध्यक्ष (अनतररक्त

अपर मुख्य सधचव, पयािवरण र्वभाि,

जबाबदारी)

(०१/०४/२०१७ ते ०९/०७/२०१७)

महाराष्ट्र शासि,
श्री.मममलंद म्है सकर, भा.प्र.से.

अध्यक्ष (अनतररक्त

उपाध्यक्ष व मुख्य कायिकारी अधिकारी, म्हाडा

जबाबदारी)

(१०/०७/२०१७ ते ३१/०३/२०१८)

महाराष्ट्र शासि,
अपर मुख्य सधचव
साविजनिक आरोग्य र्वभाि

सदस्य

महाराष्ट्र शासि,
मंत्रालय, मुंबई
प्रिाि सधचव – २
ििर र्वकास र्वभाि,

सदस्य

महाराष्ट्र शासि,
मुंबई
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प्रिाि सधचव
जलपरु वठा आणण स्वच्छता,

सदस्य

महाराष्ट्र शासि,
मंत्रालय, मुंबई
सधचव
िह
ृ (वाहतूक) र्वभाि ,

सदस्य

महाराष्ट्र शासि,
मंत्रालय, मंब
ु ई
मुख्य कायिकारी अधिकारी
एम.आय.डी.सी., महाकाली केव्हज रोड,

सदस्य

अंिेरी (पव
ू )ि , मंब
ु ई
सदस्य सधचव (तांत्रत्रक),
महाराष्ट्र जीवि प्राधिकरण,

सदस्य

एक्सप्रेस टावसि, िररमि पॉइंट, मंब
ु ई
डॉ. पी. अिबलिि,

सदस्य सधचव

सदस्य सधचव,

(०७/०१/२०१५ पासूि)

म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई
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३. मंडळाची बैठक
१. म.प्र.नि. मंडळाछया वतीिे मब
ुं ईचे उछच नयायालय, मब
ुं ई/औरं गाबाद/िागपरू येथील खंडपीठ आणण िवी
हदल्ली, प्रमख
ु खंडपीठ/पच्चचम क्षेत्र खंडपीठ, पण
ु े येथील राष्ट्रीय हररत अचधकारण येथे उपच्स्थत असलेल्या
पॅिल वककलांचे व्यावसानयक िल्
ु क वाढवण्याबाबत.
असे लक्षात आले आहे की सन्माििीय उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हररत अधिकारणासमोर असलेल्या
प्रकरणांच्या सि
ु ावण्या अिेक वर्षांपासि
ू र्वलंत्रबत आहे त. तथार्प, म. प्र. नि. मंडळाच्या वतीिे मब
ुं ईचे
उच्च न्यायालय, मब
ुं ई/औरं िाबाद/िािपरू येथील खंडपीठ आणण िवी हदल्ली, प्रमख
ु खंडपीठ/पव्श्चम क्षेत्र
खंडपीठ, पण
ु े येथील माििीय राष्ट्रीय हररत अधिकारण यांच्यासमोर येणाऱया वक्रकलांच्या सममतीच्या
व्यावसानयक शल्
ं र म. प्र. नि. मंडळािे
ु कांमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे . योग्य र्वचार-र्वमशािित
व्यावसानयक शल्
ु क वाढवण्याचा निणिय घेतला. त्यािस
ु ार सन्माििीय उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हररत
अधिकारण येथे उपव्स्थत असलेल्या पॅिल वक्रकलांच्या व्यावसानयक शल्
ु कांमध्ये वाढ करण्याचा १/१/२०१८
पासि
ू अंमलात आणला जाणारा स्थायी आदे श जारी करण्यात येईल.
२. राज्यातील हवा गण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांमध्ये सध
ु ारणा व बळक्ीकरणाची सकक्रयता
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या (सी.पी.सी.बी.) राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमासाठी (एि.ए.एम.पी.)
उपलब्ि असलेल्या नििीमिूि महाराष्ट्र राजयातील हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांमध्ये वाढ घडवि
ू
५७ अनतररक्त हठकाणी हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण जाळ्याचे बळकटीकरण करण्याच्या प्रस्तावाची म. प्र.
नि. मंडळािे दखल घेतली आहे .
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या माििदशिक तत्त्वांिस
ु ार अनतररक्त पी.एम.२.५ मापदं डांसह प्रकल्पीत
राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण सि
ु ारणा उपक्रमाच्या भांडवल व कायिवाही आणण दे खरे खीच्या खचािमध्ये केंद्रीय
प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाचे ५०% योिदाि असेल. या प्रकल्पासाठी भांडवल व कायिवाही आणण दे खरे खीचा
५०% खचि म. प्र. नि. मंडळािे उचलणे अपेक्षक्षत आहे .
केंद्रीय दर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या दे खरे खीच्या नियमावलीिस
ु ार या अनतररक्त केंद्रांची कायिवाही शैक्षणणक
संस्था / स्थानिक संस्था / र्वदयार्पठांमार्ित करण्यात येईल. या संबधं ित सोयीच्या उपलब्ितेिस
ु ार
खचाितील म. प्र. नि. मंडळाचे ५०% योिदाि हे उपकर नििीमिूि घेतले जाईल.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्जल्ह्यामध्ये एका सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्राची उभारणी, तसेच
जािेचे र्वभाजि व एि.ए.ए.क्य.ू एम.एस.-२००९ अंतिित अधिसधू चत मापदं डांच्या अिप
ु ालिासाठी व्यापक
हवा िण
ु वत्तेच्या सनियंत्रणाच्या माििदशिक तत्वांवर अवलंबि
ू प्रमख
ु शहरांमध्ये अनतररक्त सनियंत्रण
केंद्रांची स्थापिा करण्याची मंजुरी म. प्र. नि. मंडळािे हदली.
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केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या माििदशिक तत्त्वांिस
ु ार असलेल्या मंडळाच्या प्रचमलत प्रक्रक्रयेिस
ु ार
राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमाचा नििी निव्श्चत करण्यात येईल. सदस्य सधचव / अध्यक्ष यांिा या
संबि
ं ातील निणिय घेण्याचा अधिकार आहे .
३. िल्
ु क सामानयकरणाछया आधारे केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, िवी हदल्लीछया प्रकल्पांतगित एक
दिलक्षाहूि अचधक िहरांमध्ये (वसई-र्वरार, कल्याण-डोंबबवली आणण िवी मब
ुं ई र्वभाग) सतत स्वयंचशलत
व्यापक हवा गण
ु वत्त्ता केंद्रांची स्थापिा.
र्वर्षयपत्रत्रकेतील ह्या मद्द्
ु याची दखल म. प्र. नि. मंडळािे घेतली असि
ू "केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण
मंडळाबरोबर ५०:५० शल्
ु क सामानयकरण तत्वावर एक दशलक्षाहूि अधिक शहरांमध्ये सतत स्वयंचमलत
व्यापक हवा िण
ु वत्त्ता केंद्रांची स्थापिा" या केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या प्रकल्पामध्ये म. प्र. नि.
मंडळािे सहभाि निव्श्चत केला. इतर प्रकल्पांसाठी केलेल्या सामाि प्रापणामध्ये मंडळािे अलीकडेच
निवडलेल्या बोलीदात्याला पन्
ु हा आदे श दे ऊि केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या सतत व्यापक हवा
िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांच्या प्रापणाला मंजुरी ममळाली आहे . ह्या संदभाित, सविश्री केमरोल्स इंडस्रीज
प्रा. मल. यांिा ११ सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांच्या प्रापणाचा खरे दीचा आदे श म. प्र. नि.
मंडळािे हदला आहे . मब
ुं ई येथे १० केंद्रे तर िवी मब
ुं ई येथे एका केंद्राची स्थापिा करण्यात येईल.
निर्वदयािस
ु ार एका सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्राचे भांडवली शल्
ु क रु. ७९ लाख आणण
कायिवाही व दे खरे खीचे शल्
ु क रु. ११.८५ लाख प्रनत-केंद्र प्रनतवर्षि (अधिक कर लाि)ू एवढे असेल. तीि
सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांचा भांडवली खचि अंदाजे रु. २.३७ कोटी अधिक कर लािू
एवढा असेल. केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे तीि सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांच्या
प्रापणासाठीचे ५०% योिदाि म्हणजेच रु. १.५ कोटी एवढी रक्कम आिीच अदा केली आहे .
तीि सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांसाठीचा रु. ११८.५० लाख एवढा एकूण भांडवली खचि
(अधिक कर) आणण वसई-र्वरार, कल्याण-डोंत्रबवली आणण िवी मब
ुं ई येथे सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता
सनियंत्रण केंद्रांच्या स्थापिेसाठी कायिवाही व दे खरे खीचा रु. ११.८५ लाख प्रनत-केंद्र प्रनतवर्षि एवढा खचि
म. प्र. नि. मंडळ उपकर नििीमिूि करे ल. सदस्य सधचव / अध्यक्ष यांिा या संबि
ं ातील निणिय घेण्याचा
अधिकार आहे .
४. सवि बबगर-खा् स्वास््य केंद्रांिा संयक्
ु त संमतीपत्र (हहरव्या श्रेणी अंतगित) आणण जैव-वैद्यकीय
घिकचरा अचधकृतता (संयक्
ु त संमतीपत्र अचधकृतता - सी.सी.ए.) मंजूर करणे.
जैव-वैदयकीय घिकचरा व्यवस्थापि अधिनियम, २०१६ आणण ४/६/२०१२ रोजीच्या केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण
मंडळाच्या निदे शािस
ु ार (सि
ु ाररत औदयोधिक श्रेणी - ७/३/२०१६) कायािन्वयीत केल्याची तारीख आणण
१/४/२०१६ पासि
ू उपचार केलेल्या रुग्णांची संख्या लक्षात ि घेता म. प्र. नि. मंडळ सवि त्रबिर-खाट
स्वास््य केंद्रांिा संयक्
ु त संमतीपत्र (हहरव्या श्रेणी अंतिित) आणण जैव-वैदयकीय घिकचरा अधिकृतता
(संयक्
ु त संमतीपत्र अधिकृतता - सी.सी.ए.) मंजूर करे ल.
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म. प्र. नि. मंडळाच्या वेब पोटि लदवारे ऑिलाईि अजि सादर केल्यािंतर तीि वर्षांचे २ कालाविी एवढ्या
सवािधिक काळासाठी संयक्
ु त संमतीपत्र अधिकृतता मंजूर केली जाईल. हा अजि भरतािा आस्थापिा
संमती व कायिवाहीच्या संमतीला लािू होईल त्याप्रमाणे स्व-प्रमाणणत भांडवली ित
ुं वणूक (सी.आय.)
प्रमाणपत्र आणण सी.आय. वर आिाररत अजिदारािे स्व-प्रमाणणत केलेले संमतीपत्र शल्
ु क ही कािदपत्रे
सादर करणे आवश्यक आहे .
१५ हदवसांच्या कालाविीमध्ये राजयभरात मराठी व इंग्रजी भार्षांमध्ये दोिदा, प्रनतव्ष्ट्ठत वतिमािपत्रांमध्ये
संयक्
ु त संमतीपत्र अधिकृततेचा अजि आणण मंजुरीची प्रक्रक्रया नििािररत करणारी साविजनिक सच
ू िा म. प्र.
नि. मंडळाचे सदस्य सधचव जारी करतील. जर अशी साविजनिक सच
ू िा पहहल्यांदा जारी करण्याच्या तीि
महहन्यांच्या आत एच.सी.ई.िे ऑिलाईि अधिकृतता ममळवली िाही तर पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम
आणण जैव-वैदयकीय घिकचरा नियमांच्या तरतद
ु ींिस
ु ार म. प्र. नि. मंडळाचा कायदे शीर कारवाई करण्याचा
हे तू असेल.
५. पयािवरणीय प्रभाव मल्
ू यांकि २००६ आणण त्यातील सध
ु ारणांमधील तरतद
ु ींिा आकर्षित करणारे उद्योग
अथवा संस्थांिा आस्थापिा संमतीची स्
ू दे ण्याबाबत.
जल (प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण व प्रनतबंि) अधिनियम, १९७४ च्या कलम २५/२६ आणण हवा (प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण व
प्रनतबंि) अधिनियम, १९८१ च्या कलम २१ अंतिित ठरवण्यात आलेल्या प्रक्रक्रयेिस
ु ार सवि औदयोधिक
प्रकल्पांिा आस्थापिेसाठी संमतीपत्र घ्यावे लािेल अशी पष्ट्ु टी म. प्र. नि. मंडळ करते. आस्थापिेच्या
संमतीपत्राच्या मंजुरीसाठी म. प्र. नि. मंडळाचा निणिय केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळापयंत पोहोचवण्याचा
अधिकार सदस्य सधचव यांिा आहे .
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४. मंडळािे स्थापि केलेल्या सशमत्या
मंडळाचे कामकाज सरु ळीत पार पाडण्यासाठी जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम १९७४ चे
कलम ९ व हवा (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम १९८१ चे कलम ११ ह्या तरतद
ु ीिस
ु ार
अधिनियम व नियमांच्या पररणामकारक व कायिक्षम अंमलबजावणीसाठी मंडळािे र्वर्वि सममत्यांची
स्थापिा केली आहे . २०१७-१८ ह्या वर्षी खालील सममत्या अव्स्तत्वात होत्या.
४.१. संमती मल्
ू यमापि सशमती (सी.ए.सी)
अहवालाच्या वर्षी संमती मल्
ू यमापि सममतीमध्ये खालील सदस्यांचा समावेश होता.
१.

अध्यक्ष, म. प्र. नि. मंडळ , मुंबई

अध्यक्ष

२.

सधचव, िह
ृ (वाहतूक) र्वभाि, मुंबई

सदस्य

३.

तांत्रत्रक सल्लािार, एम.आय.डी.सी., मुंबई

सदस्य

४.

सदस्य सधचव, म. प्र. नि. मंडळ , मुंबई

सदस्य सधचव

५.

वैज्ञानिक आणण प्रमुख, िीरी, मुंबई

र्वशेर्ष आमंत्रत्रत

 संदभि अ्ी
जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम १९७४, हवा (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम १९८१
आणण घातक घिकचरा (व्यवस्थापि व हाताळणी) अधिनियम १९८९ ह्यांच्या अंतिित संमती मल्
ू यमापि
सममती संमतीपत्र/अधिकारपत्रांचे अजि खालीलप्रमाणे स्वीकारते.
लाल संविि: भांडवल ित
ुं वणूक रु. ७५ कोटी क्रकं वा अधिक असलेले प्रकल्प.
केशरी संविि: भांडवल ित
ुं वणूक रु. ७५० कोटींपेक्षा अधिक असलेले प्रकल्प.
हहरवा संविि: भांडवल ित
े ा अधिक असलेले सवि प्रकल्प/सवि महाििरपामलका.
ुं वणूक रु. २००० कोटींपक्ष
२०१७-१८ ह्या वर्षी संमती मल्
ू यमापि सममतीच्या ९ बैठका आयोव्जत केल्या होत्या जयांमध्ये सममतीच्या
१२१२ अजांर्वर्षयी चचाि झाल्या व ५६५ खटल्यांिा मंजुरी दे ण्यात आली.
४.२. अपीले् सशमती
डडसेंबर ७, १९७७ च्या संसदे िे जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) उपकर अधिनियम १९७७ लािू केला
होता. र्वमशष्ट्ट उदयोिांवर आणण स्थानिक अधिकाऱयांिी घेतलेला पाण्यावरील उपकर वसल
ू करणे आणण
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ व राजय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळांच्या संसाििांमध्ये वाढ करणे असा
कायदयाचा मख्
ु य उद्दीष्ट्ट आहे.
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अपीलीय प्राधिकरणाच्या संघटिेमिील मंडळाचे अध्यक्ष आणण दोि सदस्य ह्यांची िेमणूक मंडळ
सभासदांमिूि

अध्यक्षांिी करावी अशी सोय ह्या अधिनियमाच्याअंतिित आहे. अर्पलीय प्राधिकरणाला

अजििारकाला दं ड आकारला जाणाऱया आदे शार्वरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार हदला िेला आहे.
अपीलकत्यांिी ३० हदवसांच्या आत अपील दाखल करणे आवश्यक आहे.
त्यािस
ु ार अपील सि
ु ावणीसाठी आदे श क्रमांक ई-३१९/२००६ हदिांक ०८/१२/२००६ रोजी अर्पलीय
प्राधिकरणाची पि
ु रि चिा करण्यात आली आहे. १९९२ पासि
ू अर्पलीय प्राधिकरणासमोर १५ अपील अनिणणित
होती. ८५ पैकी २० अपीलच्या अंनतम सि
ु ावण्या प्रलंत्रबत आहे त. ह्या वर्षी २० िवीि अपील दाखल झाली
आहे त. अपीलेट सममतीचे सभासद खालीलप्रमाणे आहे त.
१.

अध्यक्ष, म. प्र. नि. मंडळ

अध्यक्ष

मुख्य कायिकारी अधिकारी,
२.

महाराष्ट्र औदयोधिक र्वकास महामंडळ,

सदस्य

अंिेरी (पु), मुंबई ४०००९३
३.

सदस्य सधचव (तांत्रत्रक),

सदस्य

महाराष्ट्र जीवि प्राधिकरण,
एक्सप्रेस टॉवसि, िररमि पॉइंट, मुंबई ४०००२१

४.३. संमतीपत्र सशमती (सी.सी.)
संमतीपत्र सममतीचे सदस्य खालीलप्रमाणे आहे त:
१.
२.
३.
४.

सदस्य सधचव,

अध्यक्ष

महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
जल प्रदर्ष
ू ण निवारण अमभयंता,

सदस्य

महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
हवा प्रदर्ष
ू ण निवारण अमभयंता,

सदस्य

महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
सहाय्यक सधचव (तांत्रत्रक),

सदस्य

महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ

 संदभि अ्ी
जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम १९७४, हवा (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम
१९८१) आणण घातक घिकचरा (व्यवस्थापि व हाताळणी) अधिनियम १९८९ ह्यांच्या अंतिित संमतीपत्र
सममती संमतीपत्र/अधिकारपत्रांचे अजि खालीलप्रमाणे स्वीकारते.
लाल संविि: भांडवल ित
ुं वणूक रु. २५ ते ७५ कोटींदरम्याि असलेले प्रकल्प.
10

केशरी संविि: भांडवल ित
ुं वणूक रु. २५० ते ७५० कोटींदरम्याि असलेले प्रकल्प.
हहरवा संविि: भांडवल ित
ुं वणूक रु. १००० ते २००० कोटींदरम्याि असलेले प्रकल्प.
पायाभत
ू सर्ु विा प्रकल्प: भांडवली ित
ुं वणूक रु. २५ ते ३५० कोटींदरम्याि असलेले प्रकल्प.
२०१७-१८ ह्या वर्षी संमतीपत्र सममतीच्या १० सभा आयोव्जत केल्या िेल्या होत्या जयांमध्ये ८९५
अजांर्वर्षयी चचाि झाल्या व ६७० अजांिा मंजुरी दे ण्यात आली.

४.४. पि
ु र्वितरण/पि
ु वािपर आणण घातक घिकचरा आणण इलेक्रॉनिक कचऱ्याछया (ई-कचरा) पि
ु वािपराचे
वास्तर्वक वापरकते/सह-प्रकक्रया/वापर यासाठी पयािवरणाला बाधा ि पोहोचवणाऱ्या व्यवस्थापि सर्ु वधा
असलेले उद्योगांिा अचधकृततेचे अिद
ु ाि/ित
ू िीकरण जारी करण्यासाठी सशमती.
कचरा अधिनियम, २०१६ ह्या वरील िमद
ू केलेल्या िवीि अधिसच
ू िेप्रमाणे घातक व इतर टाकाऊ घटक
(व्यवस्थापि व सीमापार संचलि) नियम, २०१६ आणण ई-कचरा (व्यवस्थापि) अधिनियम, २०१६ अंतिित
अधिकृतेसाठी ममळालेल्या प्रस्ताव/अजांचे अन्वेर्षण करण्यासाठी खाली िमद
ू केलेल्या सदस्यांची एक
सममती स्थापि केली िेली आहे .
श्री. आर. के. ििि,
१.

माजी व्यवस्थापि संचालक, इंडडयि रे अर अथिस मलममटे ड, ४, र्वक्रम जयोती, दे विार,
मुंबई - ४०००८८

२.
३.
४.
५.

वैज्ञानिक - १ अथवा २,

अध्यक्ष
सदस्य

पयािवरण र्वभाि, महाराष्ट्र शासि, मुंबई - ४०० ०३२
श्री. बी. आर. िायडू,

सदस्य

सहाय्यक सधचव (तांत्रत्रक),

सदस्य

प्रादे मशक संचालक, केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, वडोदरा
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
प्रादे मशक अधिकारी (मुख्यालय), महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ

सदस्य संयोजक

४.५. उत्पादक अथवा ब्रँड मालकांिा िोंदणी जारी करण्यासाठी मागिदििक तत्वे निच्चचत करण्याकररता
सशमती.
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळामध्ये प्लाव्स्टक कचरा व्यवस्थापि अधिनियम, २०१६ अंतिित िोंदणी
प्रदाि करण्यासाठी अधिकाऱयांिा मशर्ारस करण्यासाठी आणण िोंदणी जारी करण्यासाठी माििदशिक तत्वे
आणण कायिवाही निव्श्चत करण्यासाठी खाली िमद
ू केलेल्या सदस्यांची एक सममती स्थापि केली िेली
आहे .
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१.
२.
३.

सहसंचालक (डब्ल्य.ू पी.सी), महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ

आय.टी.सी. चे प्रनतनििी - प्राध्यापक शशांक म्हस्के, एच.ओ.डी., पॉमलमर
आय.सी.टी., मुंबई

अध्यक्ष
सदस्य

पयािवरण र्वभािाचे प्रनतनििी, महाराष्ट्र शासि

सदस्य

४.

शहर र्वकास र्वभािाचे प्रनतनििी, महाराष्ट्र शासि

सदस्य

५.

प्रादे मशक अधिकारी (मुख्यालय), महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ

सदस्य संयोजक

४.६. िागरी घिकचरा (व्यवस्थापि व हाताळणी) अचधनियम, २००० िस
ु ार सवि महामंडळे /पररषद यांछया
प्राचधकरणाची अचधकृतता तपासण्यासाठी सशमतीची स्थापिा
र्वर्वि स्थानिक संस्थांकडूि प्राधिकरणाचे अजि म. प्र. नि. मंडळाला प्राप्त होतात. प्राधिकरण प्रदाि
करण्यासाठी ह्या अजािची तपासणी आणण प्रक्रक्रया करणे आवश्यक असते. महाििरपामलका/पररर्षद यांच्या
प्राधिकरणाच्या अजांची तपासणी आणण संमतीपत्र सममतीला योग्य मशर्ारस करण्यासाठी संमती
मल्
ू यमापि सममतीच्या (सी.ए.सी) ०४/१२/२०१३ रोजी भरलेल्या सभेमध्ये मंडळािे एक सममती स्थापि
करण्याचे निव्श्चत केले आहे. िािरी घिकचरा (व्यवस्थापि व हाताळणी) अधिनियम, २००० च्या प्रभावी
अंमलबजावणीसाठी खाली िमद
ू केलेल्या सदस्यांची एक सममती स्थापि केली िेली आहे .
१.
२.
३.
४.
५.
६.

श्री. पी. के. ममराशे,
सहाय्यक सधचव (तांत्रत्रक), महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
श्री. डी. टी. दे वळे ,

माजी वररष्ट्ठ र्विी अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
डॉ. स्िेहा पळणणटकर अथवा प्रनतनििी,

ऑल इंडडया इव्न्स्टटयट
ू ऑर् लोकल सेल्र् िव्हमेंट
श्री. भालचंद्र पी. पाटील,

अध्यक्ष
तजज्ञ सदस्य
तजज्ञ सदस्य
तजज्ञ सदस्य

माजी महाििरपामलका उपायुक्त, एम.सी.जी.एम
श्री. एस. के. पुरकर,

र्विी अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
प्रादे मशक अधिकारी (मुख्यालय), महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ
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सदस्य
सदस्य संयोजक

५. हवा आणण जल गण
ु वत्ता मापिाचे जाळे आणण पयािवरणाची वतिमाि च्स्थती
वाहतक
ू , व्स्थर स्रोतांमिील इंिि जवलि, कोळसा, लाकूड, कोरडे िवत यांसारख्या जीवाष्ट्म इंििांचे
जवलि आणण बांिकाम हे हवा प्रदर्ष
ू णाचे प्रमख
ु स्रोत आहे त. वाहिांमळ
ु े काबिि मोिॉक्साईड, हायड्रोकाबिन्स
आणण िायरोजि ऑक्साइड्स यांच्या उच्च पातळ्या निमािण होतात. बांिकाम, खराब रस्ते आणण जीवाष्ट्म
इंििाचे जवलि हे िळ
ु ीच्या प्रदर्ष
ू णास (कणरूप पदाथि) कारणीभत
ू आहे त. निवासी व व्यावसानयक
क्षेत्रांमिील कामकाजांदवारे ही हवा प्रदर्ष
ू ण होते. हवेच्या खराब िण
ु वत्तेमळ
ु े मािवी स्वास््यावर दष्ट्ु पररणाम
होतात. प्रामख्
ु यािे, मािवी शरीराच्या श्वसिसंस्था आणण रक्तामभसरण संस्थांवर हवा प्रदर्ष
ू णाचे पररणाम
होतात. प्रत्येक व्यक्तीचा हवेमिील प्रदर्ष
ू कांिा प्रनतसाद हा प्रदर्ष
ू कांचे प्रकार आणण प्रदर्ष
ू कांच्या प्रभावाच्या
तीव्रतेवर अवलंबि
ू असला तरीही हवा प्रदर्ष
ू णामळ
ु े मािवी स्वास््याच्या दीघिकालीि समस्या निमािण होऊ
शकतात. श्वसिास अडचण, घरघर, खोकला आणण असलेल्या श्वसिरोि व हृदयरोिांमध्ये त्रबघाड हे
जैवरासायनिक व शारीररक पररणाम हवेतील प्रदर्ष
ू कांमळ
ु े होऊ शकतात.
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे महाराष्ट्रातील वातावरणीय हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्र स्थार्पत
केले आहे जयािे हवा (प्रनतबंि व नियंत्रण) नियम १९८१ च्या आदे शास अिस
ु रूि महाराष्ट्र राजयामध्ये
असलेल्या हवा िण
ु वत्तेच्या व्स्थतीर्वर्षयी माहहती प्रसाररत करण्यासाठी प्रमख
ु शहरे समार्वष्ट्ट केली
आहे त. वतिमािातील समस्यांच्या प्रकार आणण तीव्रतेचा आढावा घेण्यासाठी प्रदर्ष
ू णाचे स्रोत, वातावरणीय
मापदं ड आणण त्यांच्या मापि करता येण्याजोग्या व्यक्त झालेल्या पातळ्या हे सवि निव्श्चत करण्यासाठी
केल्या जाणाऱया पयािवरणाच्या ठरार्वक भािांच्या पद्धतशीर अभ्यासाशी हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण आणण
सवेक्षणाचा संबि
ं आहे . प्रदर्ष
ू णाचे असंहति, र्वखरण, वाऱयाची हालचाल, कोरडे निक्षेपण, पजिन्यमाि
आणण निमािण झालेल्या प्रदर्ष
ू णकांमिील रासायनिक बदल या सवांदवारे िैसधििक अपमाजिि अथवा
स्वच्छता प्रक्रक्रया समजूि घेण्यासाठी हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केले जाते.
र्पण्यासाठी, शेतीसाठी आणण औदयोधिक क्षेत्रासाठी भत
ू ल जल आणण भज
ू लाच्या मािणीपेक्षा उपलब्िता
कमी आहे . राजयात सवित्र असमाि प्रमाणात पजिन्यवष्ट्ृ टी होते. भज
ू लाच्या पाझरण्याति
ू होणाऱया
पि
ु रि भरणीसाठी प्रदे शाची स्वाभार्वक रचिा आणण मातीची व्स्थती प्रनतकूल आहे . पाणी टं चाईसाठी
संसाििांचा िैरवापर हे कारण आहे . ग्रामीण व शहरी स्वच्छता सर्ु विांमध्ये अधिक तर्ावत आढळूि
येत.े पाणी परु वठा आणण स्वच्छता सर्ु विांसाठी वाढलेल्या िरजा पण
ू ि करणे हे सरकारी अधिकाऱयांसाठी
एक आव्हाि आहे .
५.१. महाराष्ट्रातील सनियंत्रण जाळे आणण र्वभागािस
ु ार हवा गण
ु वत्ता
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे १९८४ मध्ये राष्ट्रीय व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमाचा प्रारं भ
केला जयामध्ये हवेच्या व्यापक प्रदर्ष
ू णाच्या र्वर्वि घटकांच्या स्थानिक आणण कालबाधित र्रकाच्या
पातळ्या शास्त्रोक्त व्यवस्थापिाची योजिा र्वकमसत करण्यासाठी र्वचारात घेतल्या जातात. या उपक्रमास
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त्यािंतर राष्ट्रीय हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रम असे िाव दे ण्यात आले. राष्ट्रीय हवा िण
ु वत्ता
सनियंत्रण उपक्रमांतिित सल्र्र डायॉक्साईड, िायरोजि ऑक्साइड्स आणण श्वसिीय कणरूप पदाथि
(आर.एस.पी.एम./पी.एम.१०) हे तीि मापदं ड सवि हठकाणच्या नियममत मापिासाठी ओळखले जातात.
प्रदर्ष
ू कांचे मापि दर आठवड्याला दोिदा २४ तासांसाठी (वायरू
ू प प्रदर्ष
ू कांसाठी दर ४ तासांिी मापि व
कणरूप प्रदर्ष
ू कांसाठी दर ८ तासांिी मापि) प्रनतवर्षी १०४ निरीक्षणे ममळवण्यासाठी केले जाते.
निवासी, औदयोधिक आणण व्यावसानयक अशा जमीि वापराच्या श्रेणींचे प्रनतनिधित्व करणारी हठकाणे
मापिासाठी निवडली जातात. म. प्र. नि. मंडळाच्या व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतिित हवा
िण
ु वत्ता मापिासाठी सध्या ७३ केंद्रे महाराष्ट्रातील १२ र्वभािांमध्ये कायिरत आहे त. जया शैक्षणणक
संस्था आणण स्थानिक संस्थांकडे केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या सनियंत्रणासाठीच्या कायिप्रणालीिस
ु ार
हवा िण
ु वत्ता केंद्रांची दे खरे ख करण्यासाठी आिारभत
ू संरचिा उपलब्ि आहे अशा संस्थांदवारे ही हवा
सनियंत्रण केंद्रे संचामलत केली जातात. सनियंत्रण केंद्रांच्या संचलिसाठी म. प्र. नि. मंडळाबरोबर या
संस्थांचा करार असल्यािे मंडळ या केंद्रांच्या कामधिरीचा अहवाल घेत.े केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाला
अग्रेर्र्षत करण्यापव
ू ी या केंद्रांदवारे उपलब्ि झालेली माहहती मख्
ु यालयाच्या पातळीवर तपासली जाते.
राजय हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमाअंतिित (एस.ए.एम.पी.) एक, तर राष्ट्रीय हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण
उपक्रमाअंतिित (एि.ए.एम.पी.) ६३ केंद्रे कायिरत आहे त. चालू व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रणाची ९ केंद्रे
व्यापक हवेच्या िायरोजि ऑक्साइड्स, सल्र्र डायॉक्साईड व आर.एस.पी.एम. ह्या मापदं डांचे सातत्यािे
मल्
ू यांकि करण्यासाठी कायिरत आहे त. िवी हदल्ली येथील केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या सव्हिरशी
ही केंद्रे जोडलेली आहे त.

आकृती ५.१. कुलाि (डावे) व सायि (उजवे) येथील सतत व्यापक हवा गण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे .
सामान्य जितेपयंत हवा िण
ु वत्तेची व्स्थती प्रभावीपणे पोहोचर्वण्याकररता हवा िण
ु वत्ता निदे शांक हे
एक सािि आहे . र्वर्वि प्रदर्ष
ू कांशी संबधं ित हवा िण
ु वत्तेच्या जहटल माहहतीचे रूपांतर हवा िण
ु वत्ता
निदे शांकाच्या सहाय्यािे आकलिास सोप्या अशा एका निदे शांक मल्
ू यामध्ये होते. र्वर्वि प्रदर्ष
ू कांच्या
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पातळ्या आणण र्वर्वि पातळ्यांच्या मािवी स्वास््यावर होणाऱया पररणामांवर आिाररत हवा िण
ु वत्तेचे
चांिले, वाईट, खराब अथवा अती खराब असे विीकरण करण्यात येत.े दै िहं दि हवा िण
ु वत्तेची िोंद
करण्यासाठी आणण प्रदर्ष
ू णाचा भार मोजण्यासाठी हवा िण
ु वत्ता निदे शांक उपयक्
ु त आहे . र्वर्वि
व्यावसानयक प्रनतनििी संस्थांिी र्वकमसत केलेले बहुतांश निदे शांक ० ते ५०० दरम्याि असतात. उच्च
मल्
ू य असलेला निदे शांक प्रदर्ष
ू णाची उच्च पातळी दशिवतो. संसिािच्या प्रमाणािस
ु ार र्वर्वि आरोग्य
समस्या दशिवणाऱया र्वर्वि श्रेणींमध्ये हवा िण
ु वत्ता निदे शांकाचे र्वभाजि केले जाते. सहजतेिे आकलि
होण्याकररता निदे शांकाच्या श्रेणींसाठी रं ि ठरवलेले आहेत जे कोष्ट््क ५.२४. मध्ये दशिवले आहे त. य.ु एस.पयािवरण संरक्षण व्यावसानयक प्रनतनििी संस्था (US-EPA) यासारख्या र्वर्वि आंतरराष्ट्रीय संस्थांिी
हवा िण
ु वत्ता निदे शांक निव्श्चत करण्यासाठी हवा प्रदर्ष
ू कांच्या मािवी संसिािच्या प्रमाणावर आिाररत
िणणती समीकरणांचे संच र्वकमसत केले आहे त.
राजयातील हवेच्या िण
ु वत्तेचे मल्
ू यांकि नियममत व र्वमशष्ट्ट मापिामिि
ू केले जाते. राष्ट्रीय व्यापक
हवा िण
ु वत्ता मािदं डािस
ु ार वातावरणातील हवा िण
ु वत्तेच्या मल्
ू यांकिासाठी २०१७-१८ या वर्षािसाठी
माहहती एकत्रत्रत केली जाते. िायरोजि ऑक्साइड्स, सल्र्र डायॉक्साईड व आर.एस.पी.एम. अथवा
पीएम१० ह्या मापदं डांसाठी माहहतीचे र्वश्लेर्षण केले जाते. औदयोधिक, निवासी आणण व्यावसानयक
र्वभािांचे मापि राजयातील र्वभािांिस
ु ार आणण एि.ए.ए.क्य.ू एम.च्या मािकांिस
ु ार केले आहे जे खालील
पररच्छे दांमध्ये दशिवले आहे.
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६०
२०

०

सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड

िौपाडा

२०
०

सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड
(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

सरासरी िायरोजि ऑक्साइड्स सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम प्रनत
(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

घिमीटर)

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र

सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर)

िेरुळ

रबाळे

महापे

खारघर

आय.ओ.ई., उत्तर अंबाझरी रस्ता
हहंिणा रस्ता

८०
४०
२०
०

सरासरी सल्र्र

सरासरी िायरोजि

ऑक्साइड्स (मायक्रोग्रॅम प्रनत

सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर)

घिमीटर)

१५०
१००

िकाशे खऱया मापाप्रमाणे िाहीत व केवळ निदे शक आहे त.

१४०

५०

१२०

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

सरासरी िायरोजि ऑक्साइड्स
(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)
१२०
१००
८०
६०
४०
२०
०

मब
ुं ई
सायि
वांद्रे

५०

सरासरी सल्र्र

सरासरी िायरोजि

सरासरी पीएम१०

डायॉक्साईड

ऑक्साइड्स

(मायक्रोग्रॅम प्रनत

(मायक्रोग्रॅम प्रनत

(मायक्रोग्रॅम प्रनत

घिमीटर)

घिमीटर)

घिमीटर)

१००

सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र

सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड

प्रनत घिमीटर)

प्रनत घिमीटर)

पिवेल पाणी परु वठा

सरासरी सल्र्र
डायॉक्साईड

(मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर)

सरासरी

सरासरी पीएम१०

ऑक्साइड्स

घिमीटर)

िायरोजि

(मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर)

(मायक्रोग्रॅम प्रनत

रायगड

८०
६०

घिमीटर)

२५०
२००
१५०
१००
५०
०

सरासरी सल्र्र

सरासरी िायरोजि

सरासरी पीएम१०

मशवाजी र्वदयापीठ
कोल्हापूर
रुईकर रस्ट
महादवार रस्ता
उप-प्रादे मशक कायािलय - सांिली, उदयोि भवि
सांिली-ममरज प्राथममक महापामलका शाळा
कृष्ट्णा व्हॅली शाळा

सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड

सरासरी िायरोजि

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर) ऑक्साइड्स (मायक्रोग्रॅम प्रनत

सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम

प्रनत घिमीटर)

घिमीटर)

एस.बी.ई.एस. महार्वदयालय
जालिा-कृष्ट्णा िि
मसद्धेश्वर सहकारी बँक
म.औ.र्व.म. वॉटर वक्सि
मठ
ु ा चौक

२०
०

सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड सरासरी िायरोजि ऑक्साइड्स सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम
(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

१००

२०

(मायक्रोग्रॅम प्रनत

४०

१२०

४०
०

६०

(मायक्रोग्रॅम प्रनत

जुिे म.औ.र्व.म., चंद्रपूर
उप-प्रादे मशक कायािलय, चंद्रपूर
म.औ.र्व.म., चंद्रपूर
घुग्िुस
राजुरा
बल्लारशाह
ताडली म.औ.र्व.म.

औरं गाबाद

८०

सरासरी पीएम१०

चंद्रपूर

३००

सी.ए.डी.ए. कायािलय
व्जल्हाधिकारी कायािलय
जालिा बचत भवि
केशवराज र्वदयालय
िणेशििर
औदयोधिक क्षेत्र र्ेज २ - मसडको

१००

अंबरिाथ
कल्याण
बदलापरू
प्रेमाताई हॉल
आय.जी.एम. हॉव्स्पटल
श्री र्पंपळे श्वर मंहदर
डोंत्रबवली
म.औ.र्व.म. कायािलय, डोंत्रबवली
म.प्र.नि. मंडळ प्रादे मशक कायािलय कल्याण कायािलय
पवई चौक
सी.एच.एम. महार्वदयालय आवार

२००

सरासरी िायरोजि

डायॉक्साईड (मायक्रोग्रॅम ऑक्साइड्स (मायक्रोग्रॅम

१२०
सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड

िागपूर

सदर

६०

प्रनत घिमीटर)

५०

२५०

०

१००

डायॉक्साईड (मायक्रोग्रॅम ऑक्साइड्स (मायक्रोग्रॅम

तळोजा

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र

घिमीटर)

सरासरी िायरोजि ऑक्साइड्स

िवी मुंबई
ऐरोली

मसव्व्हल लाईन्स, िािपरू

प्रनत घिमीटर)

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र)

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत

४०

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र

०

३००

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र

६०

१२०

३५०

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र)

८०

अमरावती

५०

०

०

प्रनत घिमीटर)

१००

कोपरी

१००

१००

१००

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

१२०

शासकीय अमभयांत्रत्रकी महार्वदयालय
ए-२३ म.औ.र्व.म., अमरावती
राज कमल चौक, अमरावती
अमभयांत्रत्रकी आणण तांत्रत्रक महार्वदयालय, अकोला
एल.आर. अमभयांत्रत्रकी महार्वदयालय
म.औ.र्व.म. वॉटर वक्सि

ठाणे

१५०

१५०

सरासरी िायरोजि ऑक्साइड्स सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

२००

१४०

म.औ.र्व.म., सातपरू
िामशक महाििरपामलका, िामशक
धिरणा पाण्याची टाकी

४०

बाळकूम/ग्लॅ क्सो

१५०

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र)

८०

उप-प्रादे मशक कायािलय, िामशक
आर.टी.ओ. कॉलिी
म.औ.र्व.म., जळिाव
जुिे बी.जे. माकेट

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र)

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र)

१००

प्रमाण (मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र

िाशिक

१२०

प्रनत घिमीटर)

घिमीटर)

आकृती ५.२. २०१७ -१८ वषाांमधील महाराष्ट्रातील र्वभागांतील हवा परीक्षणाचे निष्ट्कषि.

८०
६०

र्पंपरी-धचंचवड

िळ स्टॉप

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर)

पुणे

स्वारिेट

डब्ल्य.ू आय.टी. आवार

प्रनत घिमीटर)

कवे रस्ता सी.ए.ए.क्य.ू एम.एस.

भोसरी

सोलापरू

सात रस्ता

४०
२०
०

सरासरी सल्र्र डायॉक्साईड

सरासरी िायरोजि

(मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर) ऑक्साइड्स (मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर)

सरासरी पीएम१० (मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर)

५.१.१. अमरावती
अमरावती र्वभािातील औदयोधिक, निवासी, ग्रामीण आणण व्यावसानयक श्रेणींमिील हठकाणी राष्ट्रीय
हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित ६ व्यापक हवा सनियंत्रण केंद्रे आहे त. आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी
मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
आकृती ५.२. मिूि असे हदसि
ू येते की सवि हठकाणच्या सल्र्र डायॉक्साईड व िायरोजि ऑक्साइड्सच्या
पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम.च्या मािक मयािदेपक्ष
े ा कमी होत्या. परं तु पी.एम.१०च्या पातळ्या सवि हठकाणी
मािक मयािदेपक्ष
े ा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील
कोष्ट््क ५.१. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.१. अमरावती र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

सरकारी अमभयांत्रत्रकी महार्वदयालय

११

१६

६९

ए-२३ म.औ.र्व.म. अमरावती

११

२१

९७

राज कमल चौक, अमरावती

१३

२३

१२१

९

१०

१११

एल.आर. अमभयांत्रत्रकी महार्वदयालय

९

१०

१०७

म.औ.र्व.म. वॉटर वक्सि

११

११

११६

अमभयांत्रत्रकी व तंत्रज्ञाि महार्वदयालय,
अकोला

कोष्ट््क ५.१. मिूि असे निदशििास येते की अमभयांत्रत्रकी व तंत्रज्ञाि महार्वदयालय, अकोला व एल.आर.
अमभयांत्रत्रकी महार्वदयालय येथे ९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची क्रकमाि पातळी
आणण १० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी आढळली. १३
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची सवािधिक पातळी आणण २३ मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची सवािधिक पातळी राज कमल चौक येथे आढळली. ६९ मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची क्रकमाि पातळी १२१ सरकारी अमभयांत्रत्रकी महार्वदयालय येथे तर १२१
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची सवािधिक पातळी राज कमल चौक येथे िोंदवली िेली.
पी.एम.१० साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.२. मध्ये हदले आहे त.

16

कोष्ट््क ५.२. अमरावती र्वभाग - पी.एम.१०चा अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क - अमरावती
पी.एम.१०
क्रकमाि

१.१५

कमाल

२.०१

५.१.२. औरं गाबाद
या र्वभािामध्ये ११ व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित स्थार्पत
आहे त. आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या
दशिवल्या आहे त.
आकृती ५.२. मिूि असे हदसि
ू येते की औदयोधिक क्षेत्र-२ मसडको विळता उविररत सवि हठकाणी सल्र्र
डायॉक्साईड व िायरोजि ऑक्साइड्सच्या पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम.च्या मािक मयािदेपेक्षा कमी होत्या.
तसेच, िणेशििर, मठ
ु ा चौक आणण औदयोधिक क्षेत्र-२ मसडको विळता उविररत सवि हठकाणी पी.एम.१०च्या
पातळ्या मािक मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा
तपशील कोष्ट््क ५.३. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.३. औरं गाबाद र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

सी.ए.डी.ए. कायािलय

९

३१

७६

एस.बी.ई.एस. महार्वदयालय

११

३३

७८

व्जल्हाधिकारी कायािलय

९

३१

७४

जालिा- कृष्ट्णा िि

९

३९

८७

जालिा- बचत भवि

९

४०

११०

मसद्धेश्वर सहकारी बँक

६

२१

७८

केशवराज र्वदयालय

६

२१

८४

म.औ.र्व.म. वॉटर वक्सि

६

२१

८४

िणेशििर

२२

२५

२३

मुठा चौक

३५

३१

४०

औदयोधिक क्षेत्र र्ेज २ - मसडको

५८

६२

६३
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कोष्ट््क ५.३. मिूि असे हदसि
ू येते की मसद्धेश्वर सहकारी बँक, केशवराज र्वदयालय आणण म.औ.र्व.म.
वॉटर वक्सि येथे ६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची क्रकमाि पातळी आणण २१
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी आढळली. िणेशििर येथे २३
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची क्रकमाि पातळी आढळली. ५८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर
एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची सवािधिक पातळी आणण ६२ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि
ऑक्साइड्सची सवािधिक पातळी औदयोधिक क्षेत्र र्ेज २ - मसडको येथे आढळली. जालिा- बचत भवि
येथे ११० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची सवािधिक पातळी आढळली. पी.एम.१० साठीचे
क्रकमाि आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.४. मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.४. औरं गाबाद र्वभाग - पी.एम.१०चा अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – औरं गाबाद
पी.एम.१०
क्रकमाि

१.०५

कमाल

१.८३

५.१.२. चंद्रपरू
चंद्रपरू येथे राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित ६ व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे आणण सतत
व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतिित एक केंद्र स्थार्पत आहे . आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी
मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
आकृती ५.२. मिूि असे समजते की सल्र्र डायॉक्साईड व िायरोजि ऑक्साइड्सच्या पातळ्या सवि
हठकाणी एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयािदेपक्ष
े ा कमी होत्या तर सवि हठकाणी पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक
मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क
५.५. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.५. चंद्रपूर र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

जि
ु े म.औ.र्व.म., चंद्रपरू

५

१४

८०

उप-प्रादे मशक कायािलय, चंद्रपरू

४

२९

९०

म.औ.र्व.म., चंद्रपरू

४

२८

७४

घग्ु िस
ु

४

२६

२९८
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राजुरा

४

२७

१८५

बल्लारशाह

४

२९

१३२

ताडली म.औ.र्व.म.

४

२७

११०

कोष्ट््क ५.५. मिूि असे निदशििास येते की ४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी जुिे म.औ.र्व.म., चंद्रपरू विळता उविररत सवि हठकाणी आढळली. जुिे म.औ.र्व.म.,
चंद्रपरू येथे सल्र्र डायॉक्साईडची ५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवािधिक पातळी आढळली. १४
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी जुिे म.औ.र्व.म., चंद्रपरू येथे
आढळली. ७४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची क्रकमाि पातळी म.औ.र्व.म., चंद्रपरू येथे
िोंदवण्यात आली. उप-प्रादे मशक कायािलय, चंद्रपरू आणण बल्लारशाह येथे िायरोजि ऑक्साइड्सची २९
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवािधिक पातळी आढळली. २९८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
पी.एम.१०ची सवािधिक पातळी घग्ु िस
ु येथे िोंदवण्यात आली. पी.एम.१० साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक
अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.६. मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.६. चंद्रपूर र्वभाग - पी.एम.१०चा अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – चंद्रपूर
पी.एम.१०
क्रकमाि

१.२३

कमाल

४.९६

५.१.४. कल्याण
या र्वभािातील १० व्यापक हवा िण
ै ी राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित ८,
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांपक
राजय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित एक आणण सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतिित
एका केंद्राची स्थापिा करण्यात आली आहे . आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि
मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या दशिवल्या आहे त.

आकृती ५.२. मिि
ू असे समजते की सवि हठकाणच्या सल्र्र डायॉक्साईडच्या पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम.
मािक मयािदेपेक्षा कमी होत्या. सवि हठकाणच्या िायरोजि ऑक्साइड्सच्या पातळ्या मािक मयािदेपेक्षा
अधिक होत्या तर श्री र्पंपळे श्वर मंहदर विळता उविररत सवि हठकाणी पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक
मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क
५.७. मध्ये हदला आहे .
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कोष्ट््क ५.७. कल्याण र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
सल्फर डायॉक्साईड

हठकाण

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

अंबरिाथ

२५

७१

२२७

बदलापूर

२९

७३

२०९

प्रेमाताई हॉल

३४

४३

६६

आई.जी.एम. रुग्णालय

३१

४२

६८

श्री र्पंपळे श्वर मंहदर

९

७३

५३

डोंत्रबवली

२६

७७

२४८

म.औ.र्व.म. कायािलय, डोंत्रबवली

२५

७१

२१०

म. प्र. नि. मंडळ प्रादे मशक कायािलय, कल्याण

३१

४१

६९

पवई चौक

३०

८२

२४५

सी.एच.एम. महार्वदयालय आवार

२२

६४

१४६

कोष्ट््क ५.७. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की ९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी श्री र्पंपळे श्वर मंहदर येथे आढळली. ४१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि
ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी म. प्र. नि. मंडळ प्रादे मशक कायािलय, कल्याण येथे आढळली. पी.एम.१०ची
६६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी क्रकमाि पातळी प्रेमाताई हॉल येथे आढळली. सल्र्र डायॉक्साईडची
३४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवािधिक पातळी प्रेमाताई हॉल येथे आढळली. ८२ मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची सवािधिक पातळी पवई चौक येथे िोंदवण्यात आली. डोंत्रबवली
येथे पी.एम.१०ची २४८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवािधिक पातळी िोंदवण्यात आली. िायरोजि
ऑक्साइड्स व पी.एम.१०साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.८. मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.८. कल्याण र्वभाग - िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१०चे अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – कल्याण
िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

क्रकमाि

१.०२

१.१

कमाल

१.९२

४.१३
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५.१.५. कोल्हापरू
या र्वभािामध्ये ६ व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रे राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित स्थार्पत
आहे त. आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या
दशिवल्या आहे त.

आकृती ५.२. मिूि असे समजते की सवि हठकाणी सल्र्र डायॉक्साईडच्या पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम.

मािक मयािदेपक्ष
े ा कमी होत्या. कृष्ट्णा व्हॅली शाळा विळता इतर सवि हठकाणी िायरोजि ऑक्साइड्सच्या
पातळ्या मािक मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. मशवाजी र्वदयापीठ विळता उविररत सवि हठकाणी पी.एम.१०च्या

पातळ्या मािक मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा
तपशील कोष्ट््क ५.९. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.९. कोल्हापरू र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गण
ु वत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
सल्फर डायॉक्साईड

हठकाण

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

मशवाजी र्वदयापीठ

१३

२२

६०

रुईकर रस्ट

२८

४८

११७

महादवार रस्ता

२१

३६

९०

उप-प्रादे मशक कायािलय, उदयोि भवि, सांिली

९

३५

८३

सांिली-ममरज प्राथममक महाििरपामलका शाळा

१२

५०

८१

कृष्ट्णा व्हॅली शाळा

११

४०

८०

कोष्ट््क ५.९. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की ९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी सांिली

उप-प्रादे मशक कायािलय, उदयोि भवि येथे आढळली. २२ मायक्रोग्रॅम प्रनत

घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी आणण ६० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
पी.एम.१०ची क्रकमाि पातळी मशवाजी र्वदयापीठ येथे आढळली. २८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
सल्र्र डायॉक्साईडची सवािधिक पातळी आणण ११७ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची सवािधिक
पातळी रुईकर रस्ट येथे आढळली. ५० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची
सवािधिक पातळी सांिली-ममरज प्राथममक महाििरपामलका शाळा येथे िोंदवण्यात आली. िायरोजि
ऑक्साइड्स व पी.एम.१० साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट्टक ५.१०. मध्ये हदले
आहे त.
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कोष्ट््क ५.१०. कोल्हापूर र्वभाग - िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१०चे अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – कोल्हापूर
िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

क्रकमाि

१.२

१.३३

कमाल

१.२५

१.९५

५.१.६. मब
ुं ई
सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतिित सायि आणण वांद्रे या दोि निवासी हठकाणी दोि
व्यापक हवा सनियंत्रण केंद्रे स्थार्पत आहे त. आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि
मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या दशिवल्या आहे त.

आकृती ५.२. मिूि असे हदसि
ू येते की सायि आणण वांद्रे येथे सल्र्र डायॉक्साईडच्या पातळ्या

एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयािदेपेक्षा कमी आहे त परं तु दोन्ही हठकाणी िायरोजि ऑक्साइड्स आणण
पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक मयािदांपेक्षा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी
आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क ५.११. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.११. मुंबई र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

सायि

६

७७

१४८

वांद्रे

१४

४९

१०६

कोष्ट््क ५.११. मिूि असे हदसि
ू येते की ६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी सायि येथे तर १४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवािधिक पातळी वांद्रे येथे आढळली.
िायरोजि ऑक्साइड्सची ४९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी क्रकमाि पातळी वांद्रे येथे तर ७७ मायक्रोग्रॅम
प्रनत घिमीटर एवढी सवािधिक पातळी सायि येथे आढळली. १०६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
पी.एम.१०ची क्रकमाि पातळी वांद्रे येथे तर १४८ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सवािधिक पातळी सायि
येथे आढळली. पी.एम.१०साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.१२. मध्ये हदले
आहे त.
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कोष्ट््क ५.१२. मुंबई र्वभाग - पी.एम.१०चा अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – मुंबई
पी.एम.१०
क्रकमाि

१.७६

कमाल

२.४६

५.१.७. िागपरू
ह्या र्वभािातील ५ व्यापक हवा िण
ै ी राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित ४
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांपक
केंद्रे स्थापि केलेली आहे त तर एक केंद्र सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतिित स्थार्पत
आहे . परं तु र्वभािीय आयक्
ु त कायािलय येथील चालू व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रामिील माहहती
अदयाप उपलब्ि िाही. आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी
पातळ्या दशिवल्या आहे त.

आकृती ५.२. मिि
ू असे स्पष्ट्ट होते की सवि हठकाणच्या सल्र्र डायॉक्साईड व िायरोजि ऑक्साइड्सच्या
पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयािदेपेक्षा कमी आहेत. सवि हठकाणच्या पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक
मयािदेपेक्षा अधिक आहे त. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क
५.१३. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.१३. िागपूर र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

मसव्व्हल लाईन्स, िािपूर

१०

३१

६१

आय.ओ.ई., उत्तर अंबाझरी रस्ता

११

३४

९५

हहंिणा रस्ता

११

३५

९९

सदर

१०

३२

९४

कोष्ट््क ५.१३. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की १० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी मसव्व्हल लाईन्स, िािपरू आणण सदर येथे आढळली. ३१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी आणण ६१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची क्रकमाि
पातळी मसव्व्हल लाईन्स, िािपरू येथे आढळली. आय.ओ.ई., उत्तर अंबाझरी रस्ता आणण हहंिणा रस्ता
येथे ११ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची क्रकमाि पातळी मसव्व्हल लाईन्स, िािपरू
आणण सदर येथे सल्र्र डायॉक्साईडची सवािधिक पातळी िोंदवण्यात आली. हहंिणा रस्ता येथे ३५
मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची सवािधिक पातळी आणण ९९ मायक्रोग्रॅम प्रनत
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घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची सवािधिक पातळी िोंदवण्यात आली. पी.एम.१०साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक
अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.१४. मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.१४. िागपरू र्वभाग - पी.एम.१०चा अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – िागपूर
पी.एम.१०
क्रकमाि

१.०१

कमाल

१.६५

५.१.८. िाशिक
या र्वभािातील ८ व्यापक हवा िण
ै ी राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित ७
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांपक
केंद्रे आणण सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतिित एक केंद्र स्थार्पत आहे . परं तु
के.टी.एच.एम. महार्वदयालय आवार येथील चालू व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रामिील माहहती
अदयाप उपलब्ि िाही. आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी
पातळ्या दशिवल्या आहे त.

आकृती ५.२. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की सवि हठकाणच्या सल्र्र डायॉक्साईड व िायरोजि ऑक्साइड्सच्या

पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयािदेपक्ष
े ा कमी होत्या. सवि हठकाणच्या पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक
मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क
५.१५. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.१५. िाशिक र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

उप-प्रादे मशक कायािलय िामशक

११

२१

७८

म.औ.र्व.म. सातपूर

१०

२०

७७

आर.टी.ओ. कॉलिी

११

२१

९०

एि.एम.सी. िामशक

११

२२

९६

म.औ.र्व.म. जळिाव

१४

३२

७८

धिरणा पाण्याची टाकी

१२

२९

७०

जुिे बी.जे. माकेट

१३

३१

७२

कोष्ट््क ५.१५. मिूि असे हदसि
ू येते की १० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी आणण २० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी
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म.औ.र्व.म. सातपरू येथे िोंदवण्यात आली. ७० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची क्रकमाि
पातळी धिरणा पाण्याची टाकी येथे िोंदवण्यात आली. सल्र्र डायॉक्साईडची १४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर
एवढी सवािधिक पातळी आणण ३२ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची सवािधिक
पातळी म.औ.र्व.म. जळिाव येथे िोंदवण्यात आली. ९६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची
सवािधिक पातळी एि.एम.सी. िामशक येथे िोंदवली िेली. पी.एम.१०साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक
अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.१६. मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.१६. िाशिक र्वभाग - पी.एम.१०चा अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – िाशिक
पी.एम.१०
क्रकमाि

१.१६

कमाल

१.६

५.१.९. िवी मब
ंु ई
िवी मब
ंु ई र्वभािातील ६ व्यापक हवा िण
ै ी, चालू व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांपक
ु वत्ता
सनियंत्रण उपक्रमांतिित एक तर राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित ५ केंद्रांची स्थापिा करण्यात आली
आहे . आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या दशिवल्या
आहे त.

आकृती ५.२. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की सवि हठकाणच्या सल्र्र डायॉक्साईडच्या सरासरी पातळ्या
एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक

मयािदेपेक्षा कमी होत्या. ऐरोली विळता उविररत हठकाणी िायरोजि

ऑक्साइड्सच्या पातळ्या मािक मयािदेपक्ष
े ा अधिक होत्या. सवि हठकाणच्या पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक
मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क
५.१७. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.१७. िवी मंब
ु ई र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गण
ु वत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

ऐरोली

३०

३७

६३

िेरुळ

२१

४३

११६

रबाळे

२३

४६

११२

महापे

२३

४९

८६

खारघर

२२

४४

९१

तळोजा

२३

४७

१०५
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कोष्ट््क ५.१७. मिूि असे हदसि
ू येते की २१ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी

िेरुळ येथे आढळली. ३७ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची

क्रकमाि पातळी आणण ६३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची क्रकमाि पातळी ऐरोली येथे
आढळली. ३० मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची सवािधिक पातळी ऐरोली येथे
आढळली. ४९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची सवािधिक पातळी महापे येथे
आढळली. िेरुळ येथे ११६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची सवािधिक पातळी आढळली.
िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१०. साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.१८.
मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.१८. िवी मंब
ु ई र्वभाग - िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१० चे अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – िवी मुंबई
िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

क्रकमाि

१.०७

१.०५

कमाल

१.२२

१.९३

५.१.१०. पण
ु े
या र्वभािामिील ८ व्यापक हवा िण
ै ी राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित ६
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांपक
तर सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण उपक्रमांतिित एका केंद्रांची स्थापिा करण्यात आली आहे .
आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या दशिवल्या
आहे त.

आकृती ५.२. मिूि असे हदसि
ू येते की सवि हठकाणच्या सल्र्र डायॉक्साईडच्या सरासरी पातळ्या
एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयािदेपेक्षा कमी होत्या. डब्ल्य.ू आय.टी.आवार आणण सात रस्ता विळता उविररत
हठकाणी िायरोजि ऑक्साइड्सच्या पातळ्या मािक मयािदेपेक्षा अधिक होत्या. सवि हठकाणच्या
पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक मयािदेपक्ष
े ा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी
आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क ५.१९. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.१९. पण
ु े र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गण
ु वत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]

र्पंपरी-धचंचवड
कवे रस्ता सतत व्यापक हवा िुणवत्ता सनियंत्रण
केंद्र
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५०

४०

६०

२४

५७

८७

२४

४६

७३

िळ स्टॉप

२१

६३

१०१

भोसरी

२४

५८

११२

स्वारिेट

२२

७५

८५

सोलापरू

१९

६७

९६

डब्ल्य.ू आय.टी. पररसर

१४

३३

६५

सात रस्ता

१४

३४

६९

कोष्ट््क ५.१९. मिूि असे हदसि
ू येते की १४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी डब्ल्य.ू आय.टी. आवार व सात रस्ता येथे आढळली. ३३ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी आणण ६५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची क्रकमाि
पातळी डब्ल्य.ू आय.टी. पररसर येथे आढळली. २४ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
सवािधिक पातळी र्पंपरी-धचंचवड आणण कवे रस्ता सतत व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्र येथे
आढळली. ७५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची सवािधिक पातळी स्वारिेट येथे
आढळली. भोसरी येथे ११२ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी पी.एम.१०ची सवािधिक पातळी िोंदवण्यात
आली. िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१०साठीचे क्रकमाि आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट््क
५.२०. मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.२०. पुणे र्वभाग - िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१० चे अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क – पुणे
िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

क्रकमाि

१.१५

१.०८

कमाल

१.८७

१.८६

५.१.११. रायगड
ह्या र्वभािातील पिवेल पाणी परु वठा केंद्र येथील व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्र राष्ट्रीय हवा
सनियंत्रण उपक्रमांतिित स्थापि केले आहे . आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि
मापदं डांच्या वार्र्षिक सरासरी पातळ्या दशिवल्या आहे त.

आकृती ५.२. मिूि असे हदसि
ू येते की या व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रामध्ये िोंदवलेल्या
सल्र्र डायॉक्साईडच्या पातळ्या एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयािदेपक्ष
े ा कमी होत्या तर िायरोजि

ऑक्साइड्स व पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक मयािदेपक्ष
े ा अधिक होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला
वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क ५.२१. मध्ये हदला आहे .
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कोष्ट््क ५.२१. रायगड र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

पिवेल पाणी पुरवठा केंद्र

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

२३

४६

१०९

५.१.१२. ठाणे
ह्या र्वभािामध्ये राष्ट्रीय हवा सनियंत्रण उपक्रमांतिित तीि व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांची
स्थापिा करण्यात आली आहे . आकृती ५.२. मध्ये सवि हठकाणी मापि केलेल्या सवि मापदं डांच्या वार्र्षिक
सरासरी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
आकृती ५.२. मिूि असे हदसि
ू येते की सवि हठकाणच्या सल्र्र डायॉक्साईडच्या सरासरी पातळ्या

एि.ए.ए.क्य.ू एम. मािक मयािदेपेक्षा कमी होत्या. केवळ बाळकुम/ग्लॅ क्सो येथे िायरोजि ऑक्साइड्सच्या
पातळ्या मािक मयािदेपेक्षा कमी होत्या. सवि हठकाणच्या पी.एम.१०च्या पातळ्या मािक मयािदेपक्ष
े ा अधिक
होत्या. २०१७-१८ या वर्षी िोंदवलेला वार्र्षिक सरासरी आकडेवारीचा तपशील कोष्ट््क ५.२२. मध्ये हदला
आहे .
कोष्ट््क ५.२२. ठाणे र्वभागामधील वार्षिक सरासरी हवा गुणवत्तेचे सांच्ययकी मापि.
मापदं ड [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
हठकाण

सल्फर डायॉक्साईड

िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

मािके [मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमी्र]
५०

४०

६०

बाळकुम/ग्लॅ क्सो

१५

३५

१३६

िौपाडा

१९

४८

११९

कोपरी

१९

४६

१२१

कोष्ट््क ५.२२. मिि
ू असे हदसि
ू येते की १५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र डायॉक्साईडची
क्रकमाि पातळी बाळकुम/ग्लॅ क्सो येथे आढळली, तर १९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी सल्र्र
डायॉक्साईडची सवािधिक पातळी िौपाडा व कोपरी येथे आढळली. ३५ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी
िायरोजि ऑक्साइड्सची क्रकमाि पातळी बाळकुम/ग्लॅ क्सो येथे आढळली, तर ४८ मायक्रोग्रॅम प्रनत
घिमीटर एवढी िायरोजि ऑक्साइड्सची सवािधिक पातळी िौपाडा येथे िोंदवण्यात आली. पी.एम.१०ची
११९ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर एवढी क्रकमाि पातळी िौपाडा येथे तर १३६ मायक्रोग्रॅम प्रनत घिमीटर
एवढी सवािधिक पातळी बाळकुम/ग्लॅ क्सो येथे आढळली. िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१०साठीचे क्रकमाि
आणण सवािधिक अनतररक्त घटक कोष्ट््क ५.२३. मध्ये हदले आहे त.

28

कोष्ट््क ५.२३. ठाणे र्वभाग - िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१०चे अनतररक्त घ्क.
अनतररक्त घ्क– ठाणे
िायरोजि ऑक्साइड्स

पी.एम.१०

क्रकमाि

१.१५

१.९८

कमाल

१.२

२.२६

५.२. महाराष्ट्र राज्यातील हवा गण
ु वत्ता: निष्ट्कषि
राजयातील व्यापक हवा िण
ु वत्ता परीक्षण केंद्रांमध्ये िोंदवण्यात आलेल्या निरीक्षणांच्या हवा िण
ु वत्ता
निदे शांकाच्या आढाव्याची तीि मापदं डे (सल्र्र डायॉक्साईड, िायरोजि ऑक्साइड्स व पी.एम.१०) वापरूि
ऑक्टोबर २०१४ रोजी केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ आणण आय.आय.टी. कािपरु िे प्रमसद्ध केलेल्या
िणिेच्या पद्धतीप्रमाणे आणण हवा िण
ु वत्ता निदे शांकाच्या श्रेणींप्रमाणे िणिा केलेली आहे . एखादया
क्षेत्रासाठी उप-निदे शांक ठरवल्यािंतर त्या परीक्षण केंद्रामिील उच्च उप-निदे शांक त्या केंद्रादवारे
प्रनतनिधित्व केलेल्या क्षेत्रासाठी हवा िण
ु वत्ता निदे शांक मािला िेला आहे . आकृती ५.३. मिूि स्पष्ट्ट

होते की ६०% दै निक निरीक्षणे 'चांिले' ते 'समािािकारक' या श्रेणीमिील होती. हे प्रमाण २०१६-१७ या
वर्षीच्या या श्रेणीमिील प्रमाणाशी समाि आहे . तथार्प महाराष्ट्रातील प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत हदवसांची संख्या
कमी झाली िसि
ू अधिकही झालेली िाही असे सधू चत होते. २०१७-१८ मिील 'मध्यम' श्रेणीतील हदवसांचे
प्रमाण (३७%) २०१६-१७ या वर्षीच्या प्रमाणापेक्षा (३५%) वाढले आहे, तर 'खराब' श्रेणीतील हदवसांचे
प्रमाण (२%) २०१६-१७ या वर्षीच्या प्रमाणापेक्षा (४%) कमी झाले आहे . प्रदर्ू र्षत श्रेणी लक्षात घेता
सािारण १% निरीक्षणे 'अती खराब' ते 'तीव्र' ह्या श्रेणींमध्ये समार्वष्ट्ट करण्यात आली. कोष्ट््क ५.२४.
हवा िण
ु वत्ता निदे शांकाच्या र्वर्वि श्रेणींसाठी निव्श्चत केलेले रं ि दशिवते.
कोष्ट््क ५.२४. हवा गुणवत्ता निदे िांकाछया श्रेणींिुसार निच्चचत केलेले रं ग.
हवा गण
ु वत्ता निदे िांक

०-५०

५१-१००

१०१-२००

२०१-३००

३०१-४००

४०१-५००

वणिि

चांगला

समाधािकारक

मध्यम

खराब

अती खराब

तीव्र
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२%

०%

१%

०%

चांिले (०-५०)
समािािकारक (५१-१००)

९%

मध्यम (१०१-२००)
३७%

खराब (२०१-३००)
अती खराब (३०१-४००)

५१%

तीव्र (४०१-५००)
लािू िाही
आकृती ५.३. महाराष्ट्रातील सवि व्यापक हवा गुणवत्ता परीक्षण केंद्रांमध्ये मापि केलेल्या निरीक्षणांछया हवा
गुणवत्ता निदे िांकाछया श्रेणींचा वा्ा (२०१७-१८).

५.३. महाराष्ट्र राज्यातील र्वर्वध र्वभागांमधील व्यापक ध्विी गण
ु वत्ता.
ध्विीमध्ये सामान्यतः र्वर्वि वारं वारतांच्या र्वस्तत
ृ श्रेणीचा समावेश होतो. ध्विी ऊजेचा सािारण २०
ह्िझ ते २० क्रकलोह्िझ ह्या श्राव्य श्रेणींमिील र्वस्तार हा मािवी कािास आवाजाची ओळख करूि
दे ण्यासाठी कारणीभत
ू आहे . मािवी कािामध्ये र्वस्तत
ृ चंचल आवाका असणारी अत्यंत संवेदिशील
संस्था आहे . ह्या अत्यंत र्वस्तत
ू घेण्यासाठी ध्विी पातळ्यांचे मापि डेमसबल
ृ अवाक्याला सामावि
(डी.बी.) हे एकक वापरूि केले जाते.
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निव्श्चत केलेल्या ध्विी पातळी मयािदा ह्या आवाजाच्या स्रोतांदवारे
निमािण होणाऱया आवाजावरील सविसामान्य मयािदा आहे त. परं तु वातावरण अथवा हठकाणच्या निरपेक्ष
काही आवाज त्रासदायकच असतात. उच्च पातळीचे आवेिक आवाज र्वमशष्ट्ट श्रेणीचे प्रनतनिधित्व करतात
आणण पररणामी, संपण
ू ि मयािदािे प्रनतबंधित आहे त.
ध्विी प्रदर्ष
ू ण नियंत्रणासाठी केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे तजज्ञांच्या राष्ट्रीय सममतीची स्थापिा केली
आहे . ह्या सममतीिे व्यापक हवा, वाहिे, घरित
ु ी उपकरणे आणण बांिकामाच्या उपकरणांसाठी ध्विी
पातळ्यांची मािके ह्या सममतीिे सच
ु वली आहे त जी पढ
ु े कोष्ट््क ५.२५. मध्ये दशिवल्याप्रमाणे पयािवरण
(संरक्षण) अधिनियम, १९८६ मध्ये अधिसधू चत करण्यात आली आहे त.
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कोष्ट््क ५.२५. पयािवरण (संरक्षण) अचधनियम (१९८६) व ध्विी प्रदष
ू ण (नियमि व नियंत्रण) अचधनियम, २०००
अंतगित ध्विी पातळयांची मािके.
क्षेत्र श्रेणी

डीबी(ए) एलईक्यू पातळी मयािदा
हदवसाची वेळ

रात्रीची वेळ

औदयोधिक क्षेत्र

७५

७०

व्यावसानयक क्षेत्र

६५

५५

निवासी क्षेत्र

५५

४५

शांतता क्षेत्र

५०

४०

पयािवरणातील व्यापक ध्विी पातळ्यांचे मल्
ू यांकि करण्यासाठी म. प्र. नि. मंडळािे महाराष्ट्रातील २५
महाििरपामलकांच्या अंतिित ९९ स्थािांवर एका कायिरत आणण एका अकायिरत हदवशी, म्हणजेच २४ व
२६ डडसेंबर रोजी २४ तासांसाठी राजयातील र्वर्वि हठकाणी ध्विी मल्
ू यांकि करण्यासाठी पढ
ु ाकार घेतला.
हदवसाच्या वेळेस ध्विी मापि करण्याची वेळ सकाळी ६ ते रात्री १० अशी होती तर रात्रीच्या वेळेस रात्री
१० ते सकाळी ६ पयंत मापि केले िेले. शहरातील र्वर्वि भािांमिील र्वर्वि जमीि वापरांमिील
ध्विीच्या पातळ्यांमिील कल आणण र्रक नििािररत करणे आणण ध्विी पातळीच्या शास्त्रोक्त
माहहतीदवारे जािरूकता निमािण करणे हे ह्या प्रकल्पाचे मख्
ु य ध्येय आहे .
आवाज पातळीचे वेिािे बदलणारे स्वरूप लक्षात घेऊि आणण 'ए' क्रर्ल्टरचा वापर करुि जलद प्रनतसाद
व्स्थतीमध्ये ठे वलेले अंशांकि केलेले ध्विी पातळी मापि यंत्र (प्रकार २) वापरूि ध्विी पातळ्यांचे
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२४ डडसेंबर (हदवसा)

िाशिक

२४ डडसेंबर (रात्री)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

८०

२६ डडसेंबर (रात्री)

७०

२४ डडसेंबर (हदवसा)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

३०
२०
१०

ठाणे

२४ डडसेंबर (रात्री)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

२४ डडसेंबर (हदवसा)
९०

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

४०

२४ डडसेंबर (हदवसा)

चंद्रपरू

२६ डडसेंबर (रात्री)

५०

अर्विि
रुग्णालय चौक

बुिवार

राज कमल
चौक

व्जल्हाधिकारी मसव्व्हल लाईि मसटी कोतवाली
कायािलय

चौक

२६ डडसेंबर (हदवसा)

२६ डडसेंबर (रात्री)

७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०

०

२६ डडसेंबर (रात्री)

२४ डडसेंबर (रात्री)

८०

चौक

वरोरा िाका

जेतपुरा िेट

िांिी चौक

िागपूर

८०

२४ डडसेंबर (हदवसा)

७०
ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

२४ डडसेंबर (रात्री)

६०

०

९०
८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

अमरावती

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

२४ डडसेंबर (रात्री)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

२६ डडसेंबर (रात्री)

६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

शासकीय वैदयकीय
महार्वदयालय

२४ डडसेंबर (हदवसा)

२४ डडसेंबर (रात्री)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

८०
७०

९०

कल्याण
२४ डडसेंबर (हदवसा)

२४ डडसेंबर (रात्री)

मशवाजी ििर

महाल

सदर

२४ डडसेंबर (हदवसा)

कोल्हापूर

२४ डडसेंबर (रात्री)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

औरं गाबाद
२४ डडसेंबर (हदवसा)

२४ डडसेंबर (रात्री)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

२६ डडसेंबर (रात्री)

६०
५०
४०
३०
२०
१०

०

२६ डडसेंबर (रात्री)

८०
२६ डडसेंबर (हदवसा)

२६ डडसेंबर (रात्री)

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

नकाशे खऱ्या मापाप्रमाणे नाहीत व के वळ ननर्देशक आहेत.

९०
८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

स्टे शि

२६ डडसेंबर (रात्री)

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

९०
८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

व्जल्हाधिकारी
कायािलय

शाहूपरु ी

दसरा चौक

ताराराणी
पत
ु ळा

मशवाजी चौक हरभट रस्ता राजवाडा चौक ममरज बाजार

आकृती ५.४. डडसेंबर २०१७ मधील महाराष्ट्रातील र्वभागांतील ध्विी पातळया.

१००
९०
८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

ध्विी पातळी [डी.बी.(ए)]

मब
ुं ई

सीताबडी पोलीस

पुणे
२४ डडसेंबर (हदवसा)

२४ डडसेंबर (रात्री)

२६ डडसेंबर (हदवसा)

२६ डडसेंबर (रात्री)

संनियंत्रण करण्यात आले. निवासी, व्यावसानयक आणण शांतता क्षेत्रे अशा संममश्र श्रेणींमिील स्थािांचा
समावेश ह्या अभ्यासामध्ये करण्यात आला होता.
५.३.१. अमरावती
७४.१ डी.बी.(ए) आणण ७३.८ डी.बी.(ए) या सवािधिक ध्विी पातळ्या अिक्र
ु मे मापिाच्या पहहल्या व दस
ु ऱया
हदवशी राज कमल चौक येथे हदवसा िोंदवण्यात आल्या. ५७.२ डी.बी.(ए) आणण ५७.३ डी.बी.(ए) या
सवािधिक ध्विी पातळ्या पातळ्या अिक्र
ु मे मापिाच्या पहहल्या व दस
ु ऱया हदवशी व्जल्हाधिकारी कायािलय
येथे रात्री िोंदवण्यात आल्या. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या हदवसाच्या आणण रात्रीच्या वेळेच्या
सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
५.३.२. औरं गाबाद
७०.८ डी.बी.(ए) एवढी सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या पहहल्या हदवशी सी.जी.एम. न्यायालय येथे
हदवसा िोंदवण्यात आली. ५७ डी.बी.(ए) एवढी सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या पहहल्या हदवशी शाहू
महार्वदयालय येथे रात्री िोंदवण्यात आली. ६९.२ डी.बी.(ए) एवढी सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या
दस
ु ऱया हदवशी शनिवार बाजार येथे हदवसा िोंदवण्यात आली. ५७.१ डी.बी.(ए) एवढी सवािधिक ध्विी
पातळी मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी निराळा बाजार येथे रात्री िोंदवण्यात आली. आकृती ५.४. मध्ये दोि
हदवसांच्या हदवसाच्या आणण रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
५.३.३. चंद्रपरू
८५ डी.बी.(ए) आणण ६६.९ डी.बी.(ए) या सवािधिक ध्विी पातळ्या मापिाच्या पहहले हदवशी अिक्र
ु मे
हदवसा आणण रात्री, तर ७७.४ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी हदवसाच्या
वेळेस िांिी चौक येथे आढळली. ध्विी मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी रात्रीच्या वेळेस जेतपरु ा िेट येथे ६५.६
डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी िोंदवण्यात आली. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या हदवसाच्या
आणण रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
५.३.४. कल्याण
ह्या र्वभािामध्ये ध्विी मापिाच्या पहहल्या हदवशी ७९.२ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी िोल
मैदाि येथे हदवसा िोंदवण्यात आली. ७२.३ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या पहहल्या
हदवशी काटे मानिवली येथे रात्री िोंदवण्यात आली. ध्विी मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी ७३.५ डी.बी.(ए) ही
सवािधिक ध्विी पातळी त्रबलाि महार्वदयालय येथे हदवसा िोंदवण्यात आली. ६८.४ डी.बी.(ए) ही सवािधिक
ध्विी पातळी िोल मैदाि व दि
ू िाका येथे रात्री िोंदवण्यात आली. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या
हदवसाच्या आणण रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
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५.३.५. कोल्हापरू
कोल्हापरू र्वभािामध्ये ७८ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या पहहल्या हदवशी व्जल्हाधिकारी
कायािलय येथे हदवसा िोंदवण्यात आली. ५४.९ डी.बी.(ए), ७९.४ डी.बी.(ए) आणण ६१.१. डी.बी.(ए) या
सवािधिक ध्विी पातळ्या अिक्र
ु मे मापिाच्या पहहल्या हदवशी रात्री आणण मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी
हदवसा आणण रात्रीच्या वेळी मशवाजी चौक येथे आढळल्या. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या हदवसाच्या
आणण रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
५.३.६. मब
ुं ई
अँटॉप हहल येथील ध्विी पातळ्या मापिाच्या पहहल्या हदवशी हदवसा आणण रात्री उच्च असि
ू अिक्र
ु मे
७६.२ डी.बी.(ए) आणण ७५.१ डी.बी.(ए) एवढ्या होत्या. ध्विी मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी ८०.१ डी.बी.(ए)
ही सवािधिक ध्विी पातळी वाशी िका, चें बरू येथे हदवसा आढळली, तर रात्रीच्या वेळेस ७२.४ डी.बी.(ए)
ही सवािधिक ध्विी पातळी चारकोप, कांहदवली येथे िोंदवण्यात आली. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या
हदवसाच्या आणण रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
५.३.७. िागपरू
िािपरू येथे मापिाच्या दोन्ही हदवशी सीताबडी पोलीस चौकी येथे ६९.३ डी.बी.(ए), ६४.३ डी.बी.(ए), ७०.९
डी.बी.(ए) आणण ६६.५ डी.बी.(ए) या सवािधिक ध्विी पातळ्या अिक्र
ु मे पहहल्या हदवशी हदवसा व रात्री
आणण दस
ु रे हदवशी हदवसा व रात्री िोंदवण्यात आल्या. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या हदवसाच्या
आणण रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
५.३.८. िाशिक
ह्या र्वभािामध्ये ध्विी मापिाच्या पहहल्या हदवशी ७२.३ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी शास्त्री
मिोरा चौक येथे हदवसा िोंदवण्यात आली. पहहल्या हदवशी रात्रीच्या वेळेस ६८.१ डी.बी.(ए) ही सवािधिक
ध्विी पातळी मोसमपल
ू येथे रात्री िोंदवण्यात आली. ७४.७ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी
मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी शास्त्री मिोरा चौक येथे हदवसा िोंदवण्यात आली, तर ६६.९ डी.बी.(ए) ही
सवािधिक ध्विी पातळी दवारका सकिल येथे रात्री िोंदवण्यात आली. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या
हदवसाच्या आणण रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
५.३.९. पण
ु े
८५.६ डी.बी.(ए), ६५.७ डी.बी.(ए), ८२ डी.बी.(ए) आणण ६४.९ डी.बी.(ए) ह्या सवािधिक ध्विी पातळ्या
मशवाजी चौक, सोलापरू येथे अिक्र
ु मे पहहल्या आणण दस
ु ऱया हदवशीच्या हदवसाच्या वेळेस आणण रात्रीच्या
वेळेस पण
ु े र्वभािामध्ये िोंदवण्यात आल्या. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या हदवसाच्या आणण
रात्रीच्या वेळेच्या सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.
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५.३.१०. ठाणे
८१.१ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या पहहल्या हदवशी िोल्डि पोलीस चौकी येथे हदवसा
आढळली. ७९.७ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या पहहल्या हदवशी िोखले रस्ता येथे
रात्रीच्या वेळेस िोंदवण्यात आली. ८०.३ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी मापिाच्या दस
ु ऱया हदवशी
िावदे वी मंहदर, िौपाडा येथे हदवसा िोंदवली िेली. ७३.६ डी.बी.(ए) ही सवािधिक ध्विी पातळी वळीव
र्ाटा येथे रात्री िोंदवण्यात आली. आकृती ५.४. मध्ये दोि हदवसांच्या हदवसाच्या आणण रात्रीच्या वेळेच्या
सरासरी ध्विी पातळ्या दशिवल्या आहे त.

५.४. व्यापक ध्विी गण
ु वत्ता सनियंत्रण: निष्ट्कषि
ध्विी प्रदर्ष
ू णामळ
ु े पयािवरणावरील दष्ट्ु पररणामांबरोबरच मािवी स्वास््यावरही िकारात्मक प्रभाव होऊि
आक्रमकता, उच्च रक्तदाब, अधिक तणाव, कणिबधिरता आणण निद्रािाश ह्या व्यािी उद्भवू शकतात.
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे राबवलेल्या ध्विी सनियंत्रण प्रकल्पादरम्याि मापि केलेल्या ध्विी
पातळ्या ह्या २१ एर्प्रल २००९ रोजी सि
ु ाररत केलेल्या ध्विी प्रदर्ष
ू ण (नियमि व नियंत्रण) अधिनियम,
२००० मध्ये हदलेल्या मािक मयािदेपक्ष
े ा अधिक होत्या. र्वर्वि लाईि स्रोत आणण इतर वाहिे ही ध्विी
पातळीच्या श्रेणीमिील वाढीसाठीचे प्रमख
ु कारणे आहे त.
ध्विी प्रदर्ष
ू णामळ
ु े मािवी आरोग्यावर दीघिकालीि िंभीर पररणाम होतात. हे पररणाम तत्कालीि
पररव्स्थतीमध्ये हदसि
ू आले िाहीत तरी भर्वष्ट्यात हदसि
ू येऊ शकतात. मािमसक स्वास््यामध्ये त्रबघाड,
ऐकू येण्याच्या क्षमतेमध्ये कमतरता, डोळ्यांच्या बाहुल्यांचे र्वस्र्ारणे आणण हृदयक्रक्रयेमध्ये त्रबघाड या
समस्यांचा समावेश या पररणामांमध्ये होतो. जन्
ु या व अिप
ु ालि ि करण्याऱया वाहिांवर बंदी आणणे

आणण शहरांमध्ये सवित्र वक्ष
ु े
ृ ारोपण करणे या पद्धतीचे प्रयत्ि शासिादवारे करण्यात यावेत. ह्या उपायांमळ
ध्विी प्रदर्ष
ू ण आटोक्यात आणता येईल. मािवनिममित स्रोतांपासि
ू होणाऱया अनतररक्त ध्विी प्रदर्ष
ू णाच्या
िैरहजेरीत जि अधिक शांत आणण सद
ंु र होईल.

५.५. महाराष्ट्र राज्यातील जल गण
ु वत्ता
पाण्याच्या भौनतक, रासायनिक आणण जैर्वक िण
ु िमांमिील कोणताही बदल जयाचा सव्जवांवर घातक
पररणाम होतो अशा बदलला जल प्रदर्ष
ू ण म्हणतात, असे १९९७ या वर्षी जािनतक आरोग्य संस्थेिे
(डब्ल्य.ू एच.ओ.) जल प्रदर्ष
ू णास पररभार्र्षत केले आहे . औदयोधिक सांडपाणी आणण घरित
ु ी टाकाऊ पदाथि
यांसारखे प्रत्यक्ष स्रोत आणण ग्रामीण पररसरांच्या शेतींमिील खते व कीटकिाशकांचा निचरा अशा अप्रत्यक्ष
स्रोतांदवारे जल प्रदर्ष
ू ण होते. मािवी कृतींबरोबरच र्वर्वि सक्ष्
ू मजीवही जल प्रदर्ष
ू णास जबाबदार आहेत
जयामळ
ु े र्वर्वि जलसंक्राममत रोि होऊ शकतात. तलाव, झरे , समद्र
ु आणण इतर जलाशयांमध्ये र्वर्षमय
पदाथि ममसळतात तेव्हा ते र्वरघळतात अथवा अिांतरी राहतात अथवा तळाशी जमा होतात. ह्यामळ
ु े
जल प्रदर्ष
ू ण होऊि जल िण
ु वत्तेमध्ये त्रबघाड होतो आणण जल पररसंस्थेवर दष्ट्ु पररणाम होतो. हे प्रदर्ष
ू क
णझरपि
ू भज
ू लाचे जलाशय आणण झऱयांवर पररणाम करू शकतात.
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माणसासाठीच िाही, तर विस्पती व प्राणणमात्रांसाठीही जल प्रदर्ष
ू णाचे पररणाम घातक ठरतात. जल
प्रदर्ष
ू णामळ
ु े शेवाळ्याच्या वाढीच्या प्रमाणामध्ये वाढ होते जयामळ
ु े प्राणवायू कमी होऊि जलचरांवर
दष्ट्ु पररणाम होतो. कीटकिाशकांमळ
ु े दर्ू र्षत झालेल्या पाण्याचे सेवि केल्यािे मासे आणण इतर प्राण्यांमध्ये
डी.एि.ए.ला हािी, रोिप्रनतकारशक्ती खालावणे, ककिरोि, ककिरोिाच्या िाठी आणण र्वक्षनत उद्भवू शकतात.
पक्ष्यांमध्ये चोच वक्र होणे आणण अंड्यांचे कवच पातळ होणे अशा शारीररक र्वरूपतासद्ध
ु ा उद्भवू शकतात.
दर्ू र्षत पाण्यामळ
ु े मिष्ट्ु य, प्राणी आणण पक्ष्यांमिेच र्वर्षबािा िाही, तर संवेदिशील जलपररसंस्था आणण
िदीतटीय पररसंस्थांचा कायािमध्येही व्यत्यय येतो.
घिकचऱयाची अयोग्य र्वल्हेवाट हीदे खील भज
ू लाची िण
ु वत्ता खालावण्यास जबाबदार आहे . व्यावसानयक,
िािरी, औदयोधिक आणण शेतीसंबि
ं ी कायांमिील टाकाऊ पदाथांचा समावेश घिकचऱयामध्ये होतो.
पावसाचे प्रमाण, पावसाळ्यादरम्यािचे सौम्य, उन्हाळ्यादरम्यािच्या बाष्ट्पीभविाचे उच्च प्रमाण, र्वर्वि
मािवनिममित कृतींदवारे अिि
ू मिूि निमािण होणारे प्रदर्ष
ू ण, पाणी वाहण्याचे प्रमाण, इत्यादी कारणांमळ
ु े
जल िण
ु वत्तेवर पररणाम होतो. तथार्प मापिाच्या त्याच हठकाणी जल िण
ु वत्तेमध्ये बदल आणण
तर्ावती येऊि ऋतप्र
ूं माणे बदल होऊ शकतात.
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या राष्ट्रीय जल सनियंत्रण उपक्रमांतिित २५० जल िण
ु वत्ता सनियंत्रण
केंद्रांदवारे (भत
ू ल जलासाठी २०० आणण भज
ू लासाठी ५०) भत
ू ल जल आणण भज
ू लाची िण
ु वत्तेची दे खरे ख
म. प्र. नि. मंडळ नियममतपणे करते. भत
ू ल जलाच्या िमन्
ु यांचे सनियंत्रण दर महहन्याला तर भज
ू लाच्या
िमन्
ु यांचे सनियंत्रण दर सहा महहन्यांिी केले जाते.
५.५.१. जल गण
ु वत्ता निदे िांक
ठरार्वक जल िमन्
ु याच्या (स्थळ व कालबािीत) अिेक जल िण
ु वत्ता मापदं डांसाठी एकूण जल िण
ु वत्ता
एका आकड्यामध्ये व्यक्त करण्याची सोय (श्रेणीप्रमाणे) जल िण
ु वत्ता निदे शांक करतो. जल िण
ु वत्तेची
मापदं डांची जहटल माहहती समजण्यास सोपी करूि सविसमावेशक माहहती उपलब्ि करूि दे णे हा निदे शांक
र्वकमसत करण्याचा उद्देश आहे . महत्त्वाच्या मापदं डांवर आिारलेला जल िण
ु वत्ता निदे शांक हा जल
िण
ु वत्तेसाठी एका सोप्या निदे शांकाची सोय करतो आणण त्या पररसरातील पाण्याच्या भर्वष्ट्यातील
समस्यांबद्दल सािारण कल्पिाही दे तो. जल िण
ु वत्ता निदे शांक निव्श्चत केल्यािंतर जल िण
ु वत्तेचे
वणिि सोप्या अथिबोथासाठी आणण आकलिासाठी करण्यात येत.े केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निव्श्चत
केलेली तल
ु िात्मक वजिे कोष्ट््क ५.२६. मध्ये दशिवली आहे त आणण उप- निदे शांक निव्श्चत करण्यासाठी
वापरण्यात आलेली समीकरणे कोष्ट््क ५.२७. मध्ये हदलेली आहे त.
१९७०

या

वर्षी

राष्ट्रीय

स्वच्छता

संस्था,

य.ु एस.ए.

येथे

जल

िण
ु वत्ता

निदे शांक

(एि.एस.एर्.डब्ल्य.ू क्य.ू आय.) र्वकमसत करण्यात आला. र्वर्वि जलाशयांच्या जल िण
ु वत्तेची तल
ु िा
करण्यासाठी ही प्रमाणणत पद्धत आहे . यि
ु ायटे ड स्टे ्स मध्ये एि.एस.एर्.डब्ल्य.ू क्य.ू आय. हा सवािधिक

वापरल्या जाणाऱया जल िण
ै ी एक आहे . निदे शांक निव्श्चत करण्यासाठी वापरण्यात
ु वत्ता निदे शांकांपक
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येणाऱया ९ मापदं डांमध्ये डी.ओ., एर्.सी., पी.एच., बी.ओ.डी., तापमाि बदल, एकूण र्ॉस्र्ेट, िायरे ट,
िढुळता आणण टोटल सॉमलड्स यांचा समावेश होतो.

५.५.१.१. भत
ू ल जलसाठी जल गण
ु वत्ता निदे िांक
भारतामध्ये राष्ट्रीय जल िण
ु वत्ता उपक्रमांतिित मापि करण्यात येत असणाऱया मापदं डांिस
ु ार आणण
राष्ट्रभरातील जल िण
ु वत्ता निदे शांकांची तल
ु िा करतािा एकसारखेपणा राखण्यासाठी एि.एस.एर्.
डब्ल्य.ू क्य.ू आय. मध्ये सि
ु ारणा करण्यात आली असि
ू केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे सापेक्ष वजिे
िेमली आहे त. केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निव्श्चत केलेली तल
ु िात्मक वजिे कोष्ट््क ५.२६. मध्ये
दशिवली आहे त आणण उप-निदे शांक निव्श्चत करण्यासाठी वापरण्यात आलेली समीकरणे कोष्ट््क ५.२७.
मध्ये हदलेली आहे त. जल िण
ु वत्ता निदे शांक निव्श्चत केल्यािंतर जल िण
ु वत्तेचे वणिि सोप्या
अथिबोथासाठी आणण आकलिासाठी करण्यात येत.े अहवालामध्ये भत
ू ल जलाच्या जल िण
ु वत्ता
निदे शांकाच्या विीकरणाची वापरलेले रं ि कोष्ट््क ५.२८. मध्ये हदले आहे त.
कोष्ट््क ५.२६. डीओ, एफसी, पीएच व बीओडी वर आधाररत जल गुणवत्ता निदे िांकाछया छया गणिेसाठी
सध
ु ाररत वजिे.
एि.एस.एफ. जल गण
ु वत्ता निदे िांकांची

केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाची

मूळ वजिे

सुधाररत वजिे

डडझॉल्व्हड ऑव्क्सजि (डीओ)

०.१७

०.३१

र्ीकल कोमलर्ॉम्सि (एर्सी)

०.१५

०.२८

पीएच

०.१२

०.२२

बीओडी

०.१

०.१९

एकूण

०.५४

१

मापदं डे

कोष्ट््क ५.२७. डीओ, एफसी, पीएच व बीओडी साठी एि.एस.एफ. जल गण
ु वत्ता निदे िांकाछया गणिेसाठी
वापरलेली उप-समीकरणे.
जल गुणवत्ता मापदं डे (एकके)
डडझॉल्व्हड ऑव्क्सजि (डीओ (%
व्यापकता))

र्ीकल कोमलर्ॉम्सि (एर्सी)
(िणिा/१०० मी.ली.)

पीएच

लागू श्रेणी

समीकरण

० - ४०

०. १८ + ०.६६ × % व्यापकता डीओ

४०-१००

(-१३.५५) + १.१७ × % व्यापकता डीओ

१०० - १४०

१६३.३४ - ०.६२ × % व्यापकता डीओ

१ - १०३

९७.२ - २६.६ × लॉि एर्सी

१०३ - १०५

४२.३३ - ७.७५ × लॉि एर्सी

> १०५

२

०२ - ०५

१६.१ + ७.३५ × (पीएच)

०५ - ७.३

(-१४२.६७) + ३३.५ × (पीएच)

७.३ - १०

३१६.९६ - २९.८५ × (पीएच)
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१० – १२

९६.१७ - ८.० × (पीएच)

< २, > १२

०

० – १०

९६.६७ - ७ × (बीओडी)

१० – ३०

३८.९ - १.२३ × (बीओडी)

> ३०

२

बीओडी (मममलग्रॅम/ली.)

कोष्ट््क ५.२८. जल गुणवत्ता निदे िांकावर आधाररत भूतल जलाचे वगीकरण.
केंद्रीय
जल गुणवत्ता
निदे िांक मूल्य

जल गुणवत्ता

अहवालात

प्रदष
ू ण
नियंत्रण
मंडळािुसार

म. प्र. नि.
मंडळािुसार वगि

अशभप्राय

वापरात
आणलेले

रं ग

वगि

६३ – १००

उत्कृष्ट्ट

वगि
ए

ए-१

प्रदर्ू र्षत िाही

५० – ६३

चांिले पाणी

बी

र्वहहत ि केलेले

प्रदर्ू र्षत िाही

३८ - ५०

खराब पाणी

सी

ए-२

प्रदर्ू र्षत

३८ आणण कमी

अती खराब पाणी

डी, इ

ए-३, ए-४

अनतप्रदर्ू र्षत

५.५.१.२. भज
ू लाचा जल गण
ु वत्ता निदे िांक
पी.एच., एकूण हाडििेस, कॅव्ल्शयम, मॅग्िेमशयम, क्लोराईड, एकूण र्वसव्जित घिपदाथि, फ्लोराईड, मँिॅिीज,
िायरे ्स, सल्र्े्स, इत्यादींसाठी भज
ू लाचे मापि म. प्र. नि. मंडळ सहा महहन्यांमिूि एकदा करते.
पेयजलाच्या एकूण िण
ु वत्तेमध्ये मापदं डांची अचक
ू ता आणण सापेक्ष महत्त्व यांवर आिारीत प्रत्येक
मापदं डाला र्वमशष्ट्ट वजि नियक्
ु त केले िेले आहे . पाण्यामध्ये असले तर त्यांची सापेक्ष हािीकारकता ही
वजिे दशिवतात. २०१७-१८ या वर्षी म. प्र. नि. मंडळािे मापि केलेल्या जल िमन्
ु यांसाठीच्या िऊ
मापदं डांची (पी.एच., एकूण हाडििेस, कॅव्ल्शयम हाडििेस, मॅग्िेमशयम हाडििेस, क्लोराईड, एकूण डडझॉल्व्हड
सॉमलड्स, फ्लोराईड, िायरे ट, सल्र्ेट) सापेक्ष वजिे निव्श्चत करूि कोष्ट््क ५.२९. मध्ये दशिवली आहे त.
निदे शांकाच्या

पण
ू ि

मल्
ू यावर

आिाररत

अहवालामध्ये

भज
ू लाच्या

विीकरणासाठी वापरलेले रं ि कोष्ट््क ५.३०. मध्ये हदले आहे त.
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जल

िण
ु वत्ता

निदे शांकाच्या

कोष्ट््क ५.२९. भूजलाछया जल गुणवत्ता निदे िांकासाठीछया प्रत्येक मापदं डाचे सापेक्ष वजि.
र्पण्याछया पाण्याची
भारतीय मािकांिस
ु ार
गुणवत्ता

रासायनिक
मापदं डे

वजि (डब्लल्यू.आय.)

स्वीकाराहि

अिुज्ञेय

मयािदा

मयािदा

लोह, मँगॅिीज,
वजि

सापेक्ष वजि

बायकाबोिे्
वगळूि वजिे

६.५ - ८.५

सवलत िाही

३००

६००

कॅच्ल्ियम

७५

मॅग्िेशियम

बायकाबोिे्
वगळूि सापेक्ष
वजिे

४

०.०९७५६

२

०.०४८७८

२००

२

०.०४८७८

२

०.०६६६७

३०

सवलत िाही

२

०.०४८७८

२

०.०६६६७

बायकाबोिे्

२४४

७३२

३

०.०७३१७

-

-

क्लोराईड

२५०

१०००

३

०.०७३१७

३

०.१००००

पीएच
एकूण हाडििेस
(्ीएच)

४

लोह, मँगॅिीज,

२

०.०९७५६

एकूण र्वसच्जित

०.१३३३३
०.०६६६७

०.१३३३३

५००

२०००

४

फ्लोराईड

१

१.५

४

०.०९७५६

४

०.१३३३३

मँगॅिीज

०.१

०.३

४

०.०९७५६

-

-

िायरे ट्स

४५

सवलत िाही

५

०.१२१९५

५

०.१६६६७

सल्फेट्स

२००

४००

४

०.०९७५६

४

०.१३३३३

४१

१

३०

१

घिपदाथि

४

(्ीडीएस)

एकूण

कोष्ट््क ५.३०. जल गण
ु वत्ता निदे िांकावर आधाररत भज
ू ल वगीकरण.
जल गुणवत्ता निदे िांक संयया

जल गुणवत्ता

< ५०

उत्कृष्ट्ट

५० - १००

चांिले पाणी

१०० - २००

खराब पाणी

२०० - ३००

अती खराब पाणी

> ३००

र्पण्यास अयोग्य पाणी

अहवालात वापरलेले रं ग वगि

५.५.२. भत
ू ल जल गण
ु वत्तेचे सांच्ययकी तपिीलासह र्वचलेषण
पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ चा अधिनियम २९) च्या कलम ३ च्या उपकलम (१) आणण
(३) अन्वये िहठत केलेल्या पाणी िण
ु वत्ता नििािरण प्राधिकरणािे केलेल्या तरतद
ु ीिस
ु ार र्वर्वि
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व्यावसानयक प्रनतनििी संस्थांदवारे महाराष्ट्रातील पाण्याचा दजाि निव्श्चत केला जातो. ह्यामध्ये
जलर्वज्ञाि प्रकल्प (एस.डब्ल्य.ू ), भज
ू ल सवेक्षण आणण र्वकास संस्था (जी.एस.डी.ए.), केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय जल आयोि (सी.डब्ल्य.ू सी.) आणण केंद्रीय भज
ू ल
आयोि (सी.जी.डब्ल्य.ू बी.) ह्यांचा समावेश होतो. म. प्र. नि. मंडळ (राजय िोडल व्यावसानयक प्रनतनििी
संस्था) केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या राष्ट्रीय जल िण
ु वत्ता सनियंत्रण प्रकल्पाच्या माध्यमाति
ू
राजयातील पाण्याच्या चाचण्यांचे निरीक्षण करते. महाराष्ट्र राजयात राष्ट्रीय जल िण
ु वत्ता सनियंत्रण
प्रकल्पाच्या अंतिित भारतातील इतर राजयांपेक्षा सवािधिक परीक्षण केंद्र आहे त. क्षेत्र निरीक्षणे, सामान्य
मापदं ड,े महत्त्वाची मापदं डे आणण रे स िातू ह्या घटकांचा समावेश असलेल्या ४४ मापदं डांचे मापि
करण्याची तरतद
ू म. प्र. नि. मंडळाकडे आहे . भत
ू ल जल परीक्षण केंद्रांमध्ये जल िमन्
ु यांचे मापि दर
महहन्याला तर भज
ू ल परीक्षण केंद्रांमध्ये जल िमन्
ु यांचे मापि दर सहा महहन्याला करण्यात येत.े
राजयात सवित्र जल िण
ु वत्तेवर सतत दक्षता राखण्यासाठी म. प्र. नि. मंडळािे संपण
ू ि राजयात जल
िण
ु वत्ता परीक्षण केंद्रे (डब्ल्य.ू क्य.ू एम.एस.) स्थार्पत केली आहे त.
सवि केंद्रांमध्ये भत
ू ल जल िण
ु वत्ता दरमहा तपासली जाते. खालील पररच्छे दांमध्ये खोऱयांिस
ु ार अिक्र
ु मे
ह्या केंद्रांची स्थािे दशिवली आहे त. तापी, कृष्ट्णा, िोदावरी, आणण क्रकिारपट्टी ह्या खोऱयांिस
ु ार जल
िण
ु वत्ता निदे शांकाचा उहापोह खालील पररच्छे दांमध्ये केला आहे .
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तापी खोरे

१००.

९०.

जल गण
ु वत्ता निदे िांक

८०.
७०.
६०.
५०.
४०.
३०.
१०.

िुळे

जळिाव

िंदरु बार

िामशक

खारे पाणी (समद्र
ु व खाडी)

९०.
८०.
७०.
६०.
५०.
४०.
३०.
२०.
१०.
०.

औरं िाबाद

मुंबई

रत्िाधिरी

जल गण
ु वत्ता निदे िांक

जल गण
ु वत्ता निदे िांक

अकोला

जल गण
ु वत्ता निदे िांक

०.

अमरावती

गोदावरी खोरे १

१००.
९०.
८०.
७०.
६०.
५०.
४०.
३०.
२०.
१०.
०.

२०.

ठाणे

िकाशे खऱया मापाप्रमाणे िाहीत व केवळ निदे शक आहे त.

भंडारा

जल गण
ु वत्ता निदे िांक

जालिा

लातूर

गोदावरी खोरे २

९०.
८०.
७०.
६०.
५०.
४०.
३०.
२०.
१०.
०.

पच्चचमेकडे वाहणाऱ्या िद्या

१००.
९०.
८०.
७०.
६०.
५०.
४०.
३०.
२०.
१०.
०.

बीड

बुलडाणा

चंद्रपूर

िािपूर

विाि

यवतमाळ

कृष्ट्णा खोरे

१००.

जल गण
ु वत्ता निदे िांक

९०.

मुंबई

रायिड

रत्िाधिरी

ठाणे

आकृती ५.५. महाराष्ट्रातील उप-खोऱ्यांमधील च्जल्हयांचे जल गण
ु वत्ता निदे िांकांचे माशसक कल.

८०.
७०.

६०.
५०.
४०.
३०.
२०.
१०.

०.

पुणे

कोल्हापूर

सांिली

सातारा

सोलापूर

५.५.२.१. तापी खोरे
आकृती ५.५. मध्ये महाराष्ट्रातील ६ व्जल्यांमिील तापी खोऱयातील आंतर-खोरे कामधिरी दशिवली आहे .

२०१७ मिील एर्प्रल, जुल,ै ऑिस्ट, सप्टें बर, ऑक्टोबर आणण िोव्हें बर मध्ये िुळे व्जल्ह्यातील जल
िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीमध्ये होता आणण पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. अमरावती
व्जल्ह्यामध्ये मे, जुल,ै ऑिस्ट, डडसेंबर २०१७ आणण र्ेब्रव
ु ारी ते माचि २०१८ या महहन्यांत जल िण
ु वत्ता
निदे शांक 'चांिले' या श्रेणीमध्ये असि
ू पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. एर्प्रल, जूि, सप्टें बर, ऑक्टोबर,
िोव्हें बर २०१७ आणण जािेवारी २०१८ या महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीमध्ये
होता आणण पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते.

अकोला व्जल्ह्यामध्ये केवळ सप्टें बर, ऑक्टोबर आणण डडसेंबर २०१७ या महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता
निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीमध्ये असि
ू पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. एर्प्रल २०१७ आणण जािेवारी २०१८
या महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'अती खराब' या श्रेणीमध्ये असि
ू या महहन्यांमध्ये पाणी अती

प्रदर्ू र्षत होते. जूि, जुल,ै ऑिस्ट २०१७ आणण माचि २०१८ ह्या महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक
'खराब' या श्रेणीमध्ये होता आणण पाणी प्रदर्ू र्षत होते. मे, िोव्हें बर २०१७ आणण र्ेब्रव
ु ारी २०१८ दरम्याि
जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' असा असि
ू पाणी प्रदर्ू र्षत िव्हते.
जळिाव व्जल्यामध्ये ऑिस्ट आणण िोव्हें बर २०१७ विळता उविररत महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक
'उत्कृष्ट्ट' असि
ू पाणी प्रदर्ू र्षत िव्हते. या दोि महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' असा असि
ू
पाणी प्रदर्ू र्षत िव्हते. िंदरु बार व्जल्ह्यामध्ये एर्प्रल आणण ऑिस्ट २०१७ विळता उविररत महहन्यांमध्ये

जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' श्रेणीमध्ये होता. या दोि महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला'
या श्रेणीमध्ये असि
ू वर्षिभर पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. िामशक व्जल्ह्यामध्ये केवळ सप्टें बर आणण
डडसेंबर २०१७ या महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक िोंदवण्यात आला. निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या
श्रेणीमध्ये असि
ू पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. सम
ु ारे ५४% निरीक्षणे 'शष्ट्ु क' अशी िोंदवण्यात आली.
५.५.२.२. गोदावरी खोरे १
आकृती ५.५. मध्ये िोदावरी खोरे १ मिील ८ व्जल्ह्यांचा वर्षि २०१७-१८ दरम्यािचा जल िण
ु वत्ता
निदे शांकाचा मामसक कल दशिवला आहे . आकृतीमिि
ू असे स्पष्ट्ट होते की २०१७-१८ या वर्षी सवि
व्जल्ह्यांमिील जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीतील असि
ू वर्षिभर पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते.
या खोऱयामध्ये सािारण केवळ ८% निरीक्षणे 'शष्ट्ु क' श्रेणीमध्ये िोंदवली िेली.
५.५.२.३. गोदावरी खोरे २
वर्षि २०१७-१८ मिील िोदावरी खोरे २ मिील ६ व्जल्ह्यांमिील जल िण
ु वत्ता निदे शांकाचा मामसक कल
आकृती ५.५. मध्ये दशिवला आहे . ह्या खोऱयामिील जल िण
ु वत्ता वर्षिभरात बहुतांशी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत
अशी िोंदवण्यात आली. भंडारा व्जल्ह्यामध्ये मे आणण जि
ू २०१७ हे महहिे विळता इतर महहन्यांमध्ये

जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीमध्ये होता, तर या दोि महहन्यांमध्ये 'चांिला' असा िोंदवण्यात
आला, जल िण
ु वत्ता प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत अशी होती. बल
ु डाणा व्जल्ह्यामध्ये केवळ जल
ु ै २०१७ मध्ये जल
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िण
ु वत्ता निदे शांक 'खराब' या श्रेणीमध्ये होता आणण या महहन्यातील जल िण
ु वत्ता प्रदर्ू र्षत अशी होती.
ऑिस्ट ते िोव्हें बर २०१७ दरम्याि जेव्हा जल िण
ु वत्ता निदे शांक िोंदवला िेला तेव्हा 'उत्कृष्ट्ट' श्रेणीमध्ये

होता आणण पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. चंद्रपरू व्जल्ह्यामध्ये जूि ते ऑिस्ट २०१७, ऑक्टोबर २०१७
आणण डडसेंबर २०१७ ते र्ेब्रव
ु ारी २०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' श्रेणीमध्ये िोंदवला
िेला आणण जल िण
ु वत्ता ही प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होती. एर्प्रल, मे, सप्टें बर, िोव्हें बर २०१७ आणण माचि
२०१८ मध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' या श्रेणीमध्ये असि
ू पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते.
िािपरू येथे वर्षिभर पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. िोव्हें बर २०१७ आणण माचि २०१८ या महहन्यांमध्ये जल
िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' असा िोंदवण्यात आला तर उविररत वर्षांमध्ये 'उत्कृष्ट्ट' असा िोंदवण्यात
आला. विाि व्जल्ह्यामध्ये वर्षिभर पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. माचि २०१८ विळता इतर सवि महहन्यांमध्ये
जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीमध्ये िोंदवण्यात आला तर माचि २०१८ मध्ये 'चांिला' या
श्रेणीमध्ये िोंदवण्यात आला. यवतमाळ येथे पाणी वर्षिभर प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. जूि ते सप्टें बर २०१७
आणण डडसेंबर २०१७ ते र्ेब्रव
ु ारी २०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीमध्ये

िोंदवण्यात आला. एर्प्रल, मे, ऑक्टोबर, िोव्हें बर २०१७ आणण माचि २०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता
निदे शांक ' चांिला' असा िोंदवण्यात आला. या वर्षी केवळ ३% निरीक्षणे 'शष्ट्ु क' अशी िोंदवली िेली.
५.५.२.४. कृष्ट्णा खोरे

आकृती ५.५. मध्ये कृष्ट्णा खोऱयामिील ५ व्जल्ह्यांमिील २०१७-१८ या वर्षाितील मामसक कल दशिवण्यात
आला आहे . पण
ु े येथे जल िण
ु वत्ता निदे शांक केवळ जुलै आणण ऑक्टोबर २०१७ या महहन्यांत 'उत्कृष्ट्ट'

होता आणण पाणी प्रदर्ू र्षत िव्हते. ऑिस्ट आणण सप्टें बर २०१७ आणण िोव्हें बर २०१७ ते माचि २०१८
दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' या श्रेणीमध्ये िोंदवण्यात आला आणण पाणी प्रदर्ू र्षत िव्हते.
एर्प्रल ते जि
ू २०१७ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'खराब' या श्रेणीमध्ये असि
ू या महहन्यांमध्ये
पाणी प्रदर्ू र्षत होते. कोल्हापरू येथे वर्षिभर पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते आणण एर्प्रल व जि
ू २०१७ हे महहिे
विळता उविररत वर्षांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' श्रेणीमध्ये होता. एर्प्रल व जि
ू २०१७
दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' असा िोंदवण्यात आला.

सांिली व्जल्ह्यामध्ये जल िण
ु वत्ता मापिाच्या सवि महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट'
असा िोंदवण्यात आला आणण पाणी वर्षिभर प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. सातारा व्जल्ह्यामध्ये वर्षिभर पाणी

प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते आणण मे व जि
ू २०१७ विळता इतर सवि महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक
'उत्कृष्ट्ट' श्रेणीमध्ये होता. मे व जि
ू २०१७ या महहन्यामध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' असा

िोंदवण्यात आला. सोलापरू व्जल्ह्यामध्ये एर्प्रल, जल
ु ,ै ऑिस्ट, ऑक्टोबर २०१७ आणण डडसेंबर २०१७
ते माचि २०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' श्रेणीमध्ये होता. जि
ू , सप्टें बर आणण िोव्हें बर

२०१७ या महहन्यामध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' असा िोंदवण्यात आला. या महहन्यांमध्ये पाणी
प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. मे २०१७ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'खराब' असा िोंदवण्यात आला आणण
पाणी प्रदर्ू र्षत होते. २०१७-१८ या वर्षी केवळ ४% निरीक्षणे 'शष्ट्ु क' अशी िोंदवण्यात आली.
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५.५.२.५. ककिारपट्टी खोरे
५.५.२.५.१. पच्चचमेकडे वाहणाऱ्या िद्या
आकृती ५.५. मध्ये पव्श्चमेकडे वाहणाऱया िदयांच्या खोऱयामिील २०१७-१८ या वर्षाितील महाराष्ट्रातील ४
व्जल्ह्यांमिील जल िण
ु वत्ता निदे शांकाचा मामसक कल दशिवला आहे . रायिड आणण ठाणे या
व्जल्ह्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता मापिाच्या सवि महहन्यांमध्ये पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते आणण वर्षिभरात
जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' होता. रत्िाधिरी व्जल्ह्यामध्ये वर्षिभर पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते आणण

जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' होता. केवळ एर्प्रल आणण जूि २०१७ या महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता
निदे शांक 'चांिला' होता.

मब
ुं ई येथे केवळ जुलै आणण ऑिस्ट २०१७ दरम्याि पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते आणण जल िण
ु वत्ता
निदे शांक 'चांिला' होता. सप्टें बर २०१७ मध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'खराब' असा िोंदवण्यात आला
आणण उविररत महहन्यांमध्ये 'अती खराब' असा िोंदवण्यात आला. एर्प्रल ते जि
ू २०१७, सप्टें बर ते
डडसेंबर २०१७ आणण जािेवारी ते माचि २०१८ या महहन्यांमध्ये जल िण
ु वत्ता प्रदर्ू र्षत ते अती प्रदर्ू र्षत
दरम्याि होती. २०१७-१८ या वर्षी शष्ट्ु क निरीक्षणे िोंदवली िेली िाहीत.
५.५.२.५.२. खारे पाणी (समद्र
ु व खाडी)
खारे पाणी (समद्र
ु व खाडी) या खोऱयातील तीि व्जल्यांमिील जल िण
ु वत्ता निदे शांकाचा २०१७-१८ या
वर्षािदरम्यािचा मामसक कल आकृती ५.५. मध्ये दशिवला आहे . मब
ुं ई येथे जुलै ते सप्टें बर २०१७ आणण

र्ेब्रव
ु ारी व माचि २०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' असा िोंदवण्यात आला. पाणी प्रदर्ष
ू णर्वरहहत होते. एर्प्रल ते जि
ू २०१७ आणण ऑक्टोबर २०१७ ते जािेवारी २०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता
निदे शांक 'खराब' असा िोंदवण्यात आला.
रत्िाधिरी व्जल्ह्यामध्ये जल
ु ै २०१७ ते माचि २०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' असा

िोंदवण्यात आला. एर्प्रल ते जि
ू २०१७ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांक 'चांिला' असा िोंदवण्यात
आला. वर्षिभरात जल िण
ु वत्ता प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होती. ठाणे येथे जल
ु ै आणण ऑिस्ट २०१७ दरम्याि जल
िण
ु वत्ता निदे शांक 'उत्कृष्ट्ट' असा िोंदवण्यात आला. एर्प्रल ते जि
ू २०१७ आणण सप्टें बर २०१७ ते माचि
२०१८ दरम्याि जल िण
ु वत्ता निदे शांकाचे विीकरण 'चांिला' असे करण्यात आले. जल िण
ु वत्ता

मापिाच्या सवि महहन्यांमध्ये पाणी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत होते. २०१७-१८ या वर्षी शष्ट्ु क निरीक्षणे िोंदवण्यात
आली िाहीत.

५.५.३. भज
ू ल गण
ु वत्तेचे सांच्ययकी तपिीलासह र्वचलेषण
केंद्रीय भज
ू ल मंडळ (सी.जी.डब्ल्य.ू बी.), भज
ू ल सवेक्षण आणण र्वकास संस्था (जी.एस.डी.ए.) आणण
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ राजयातील र्वर्वि व्जल्ह्यांमिील भज
ू ल िण
ु वत्तेची चाचणी करतात.
म. प्र. नि. मंडळाची ६६ भज
ू ल परीक्षण केंद्रे पी.एच., िायरे ट, टी.डी.एस., हाडििेस, फ्लोराईड, र्ीकल
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कोमलर्ॉम्सि आणण सल्र्े्स ह्या मापदं डांच्या चाचण्या वर्षािति
ू दोि वेळा करतात. कोष्ट््क ५.३१. मध्ये
राजयातील र्वर्वि र्वभािांमिील भज
ू ल िण
ु वत्ता दशिवली आहे .
र्वर्वध र्वभागांमधील भज
ू ल गण
ु वत्ता निदे िांकाचे अथि
उत्कृष्ट््

चांगले

खराब

अती खराब

र्पण्यास अयोग्य

िुष्ट्क

िोंद िाही

कोष्ट््क ५.३१. र्वर्वध र्वभागांमधील भूजल गुणवत्ता
एर्प्रल २०१७

९८

९०

ऑक््ोबर २०१७

१३८

१३७

८६

केंद्र क्रमांक

२००१

२००२

२००३

र्वभाग
एर्प्रल

१७

१६३

१५३

१८

८५

१९९३

२२००

२८२५

२११

२८२८

अमरावती

२२०१

२८२४

औरं गाबाद

चंद्रपूर

२३

१४

७९

७२

२४

२१५

७

६४

८४

८

२१

१५१

१२७

४४

१५१

२११

२२

६७

१७

२१९

२२०

२००४

२००५

२००६

२००७

२००८

२२०२

२८२९

२८३०

ऑक््ोबर
२०१७
क्रमांक

२९५

२५

२०१७

केंद्र

७

र्वभाग

३८

३७

१८९

३२

११९

२४

३५

३७

२४

२८३१

२८३२

२९३३

२८३४

२८३५

कोल्हापूर

एर्प्रल

१३

१३०

८

७८

११४

१२४

९९

१३३

२०९

२१०

२१२

२१३

२०१७
ऑक््ोबर
२०१७
केंद्र
क्रमांक

११

१२६

४८

९७

६०

४४

४५

९७

११८

१३

७५

१९

१३

१

९७

१९९४

१९९५

१९९६

१९९७

१९९८

१९९९

२२०३

२८२६

र्वभाग
एर्प्रल २०१७

२०००

िागपूर
१९

७४

९४

ऑक््ोबर २०१७
केंद्र क्रमांक

२२१

१९९०

१९९१

र्वभाग

२२०४

२८१६

२८१७

२१४

िाशिक

२१५
िवी मुंबई

एर्प्रल २०१७

११७

४२३

१२

४२

२५७

१६७

ऑक््ोबर २०१७

१३३

२४३

२५

९१

६४८

१२९

केंद्र क्रमांक

१९९२

२८१९

२८२०

२८२१

२८२२

२८२३

र्वभाग

पण
ु े
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२८२७

एर्प्रल २०१७

३२४

१२८

ऑक््ोबर २०१७
केंद्र क्रमांक

२१७

र्वभाग

२१८

१९८९

१९८४

१८५

१५०

८३

१७३

१९७

१९८५

१९८६

१९८७

१९८८

रायगड

ठाणे

५.५.४. भज
ू ल आणण भत
ू ल जल गण
ु वत्ता निदे िांक: निष्ट्कषि
सवि खोऱयांच्या दृष्ट्टीिे, 'प्रदर्ू र्षत िाही' या श्रेणीमध्ये सवािधिक निरीक्षणे (सािारण ८४%) पव्श्चमीकडे
वाहणाऱया िदयांच्या खोऱयामध्ये २०१७-१८ या वर्षी िोंदवली िेली. िोदावरी खोऱयामध्ये ६८% पेक्षा
अधिक तर कृष्ट्णा खोऱयामध्ये ६७% पेक्षा अधिक निरीक्षणे ‘प्रदर्ू र्षत िाही' या श्रेणीमध्ये िोंदवली िेली.

इतर उप-खोऱयांच्या तल
ु िेत िोदावरी खोऱयाच्या मांजरा उप-खोऱयामध्ये 'चांिला ते उत्कृष्ट्ट' या श्रेणीमिील

निरीक्षणांची संख्या मािील वर्षािपेक्षा कमी आढळली. महाराष्ट्रातील खारे पाणी (समद्र
ु व खाडी) या उपखोऱयामध्ये प्रदर्ष
े ी प्रमख
ू ण हे धचंतच
ु बाब असि
ू ५४% पेक्षा अधिक निरीक्षणे 'प्रदर्ू र्षत' या श्रेणीमध्ये
िोंदवली िेली.
२०१७-१८ या वर्षी ममठी िदीचे पाणी वर्षिभर प्रदर्ू र्षत होते. मािील वर्षी अग्रक्रम ५ मध्ये आढळलेल्या
चंद्रभािा, मोर, पाताळिंिा आणण वाघरू या िदया या वर्षी अग्रक्रम ४ अंतिित िोंदवण्यात आल्या. २०१६१७ या वर्षी प्रदर्ष
ू ण-र्वरहहत श्रेणीमध्ये िोंदवली िेलेली काि िदी २०१७-१८ या वर्षी अग्रक्रम ५ अंतिित
िोंदवली िेली. यावरूि जल िण
ु वत्ता खराब झाल्याचे हदसि
ू येत.े मािील वर्षी केवळ ५ िदया प्रदर्ष
ू णर्वरहहत म्हणि
ू िोंदवल्या िेल्या, परं तु या वर्षी या श्रेणीतील िदयांची संख्या वाढूि १५ झाली आहे याची
िोंद घेणे महत्त्वाचे आहे . यावरूि जल िण
ु वत्तेतील सि
ु ारणा हदसि
ू येत.े
जया भज
ू ल िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांमध्ये 'र्पण्यास अयोग्य' या श्रेणीमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक
िोंदवली िेली त्या केंद्रांची संख्या २०१६-१७ या वर्षीच्या ५ वरूि २०१७-१८ या वर्षी ३ वर आली आहे .
या ३ जल िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांमध्ये (२८१९, २८२२ आणण १९८५) टी.डी.एस., हाडििेस, कॅव्ल्शयम
आणण क्लोराईड्सच्या उच्च पातळ्यांमळ
ु े 'र्पण्यास अयोग्य' या श्रेणीमध्ये जल िण
ु वत्ता निदे शांक िोंदवला
िेला.
५.६. औद्योचगक प्रदष
ू ण
वि, पयािवरण आणण जलवायू पररवतिि मंत्रालयािे पररसंस्थेशी नििडडत संवेदिशील भािांचे रक्षण
करण्यासाठी काही उदयोिांच्या कायिवाहीवर प्रनतबंि करण्याच्या उद्देशािे १९८९ मध्ये अधिसच
ू िा जारी
केली होती. या उदयोिांच्या स्थािाशी संबधं ित निणिय घेण्यासाठी ह्या सच
ू िेमार्ित उदयोिांचे विीकरण
लाल, केशरी, हहरवे व पांढरे असे करण्यात आले. तथार्प ह्या संकल्पिेचा उपयोि दे शाच्या अन्य
भािांमध्ये केवळ उदयोिांच्या स्थािाच्या प्रयोजिासाठीच िाही तर संमती व्यवस्थापि आणण उदयोिांच्या
सवेक्षण/तपासणीशी संबधं ित नियमि करण्यासाठी करण्यात आला. आतापयंत विीकरणाची प्रक्रक्रया ही
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उदयोिांचा आकार आणण संसाििांचा वापर यांच्यावर आिाररत होती. औदयोधिक वायरू
ु प प्रदर्ष
ू क आणण
सांडपाण्याच्या उत्सजििामळ
ु े मािवी स्वास््यावर होणारा पररणाम हा प्रमख
ु निकर्ष मािला जात िव्हता.
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, राजय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळे आणण वि, पयािवरण आणण जलवायू पररवतिि
मंत्रालय

ह्या

संस्थांमध्ये

झालेल्या

चचािसत्रांमध्ये

औदयोधिक

क्षेत्राच्या

विीकरणाच्या

प्रदर्ष
ू ण

निदे शांकाच्या श्रेणीचे निकर्ष पढ
ु ीलप्रमाणे निव्श्चत करण्यात आले आहे त.
- प्रदर्ष
ू ण निदे शांक मल्
ू य ६० आणण त्याहूि अधिक असलेले उदयोि - लाल श्रेणी
- प्रदर्ष
ू ण निदे शांक मल्
ू य ४१ आणण ५९ दरम्याि असलेले उदयोि - केशरी श्रेणी
- प्रदर्ष
ू ण निदे शांक मल्
ू य २१ आणण ४० दरम्याि असलेले उदयोि - हहरवी श्रेणी
- प्रदर्ष
ू ण निदे शांक मल्
ू य २० पेक्षा कमी आणण २० असलेले उदयोि - पांढरी श्रेणी
महाराष्ट्र दे शातील सवािधिक औदयोधिकरण झालेल्या राजयांपक
ै ी एक आहे . औदयोधिक वसाहतींमध्ये
वाढ झालेली असल्यािे मब
ुं ई, ठाणे, िवी मब
ुं ई, कल्याण, िामशक, पण
ु े आणण र्पंपरी-धचंचवड ह्या प्रदर्ष
ू णप्रवण कारखािे असलेल्या भािांमध्ये दीघिकालीि औदयोधिक प्रदर्ष
ू ण होत आहे . औदयोधिक संस्था आणण
िदयांमध्ये सरु क्षक्षत अंतर राखण्यासाठी आणण औदयोधिक सांडपाण्याचे जलाशयांमध्ये होणारे उत्सजिि
रोखण्यासाठी राजयािे िदयांच्या क्रकिाऱयांवर उदयोि स्थार्पत करण्याची परवाििी ि दे ण्याचे िोरण
अवलंबले आहे . सांडपाण्याचा पि
ु वािपर करण्यासाठी उदयोिांिा प्रोत्साहहत केले जात आहे .
मब
ुं ई, िवी मब
ुं ई, रायिड, ठाणे, कल्याण, पण
ु े, िामशक, औरं िाबाद, िािपरू , अमरावती, कोल्हापरू आणण
चंद्रपरू असे राजयाचे १२ र्वभाि म. प्र. नि. मंडळािे केले आहे त. राजयातील उदयोिांची एकूण संख्या
८९,७३८ इतकी आहे . ह्या उदयोिांचे र्वभाजि लाल, केशरी, हहरवे व पांढरे ह्या श्रेणींमध्ये केले आहे
आणण प्रदर्ष
ू ण निदे शांकांिस
ु ार लहाि, मध्यम आणण मोठे असेही र्वभाजि केले आहे . राजयातील २०,१६६
उदयोि लाल श्रेणीमध्ये मोडतात, २५,००२ उदयोि केशरी श्रेणीमध्ये मोडतात आणण ४३,६८८ उदयोि
हहरव्या श्रेणीमध्ये मोडतात. मोठ्या उदयोिांची एकूण संख्या ९,६३५, मध्यम उदयोिांची एकूण संख्या
२,९३३ आणण लहाि उदयोिांची एकूण संख्या ७६,२८८ अशी आहे . राजयातील पांढऱया श्रेणीतील उदयोिांची
एकूण संख्या ८८२ एवढी आहे . राजयातील उदयोिांचे आकार आणण श्रेणीिस
ु ार र्वभाजि कोष्ट््क ५.३२.
मध्ये हदलेले आहे .
कोष्ट््क ५.३२. महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांचे र्वभाजि.
मोठे

मध्यम

लहाि

लाल

४१३५

१०३३

१४९९८

केिरी

३१६०

१३४२

२०५००

हहरवे

२३४०

५५८

४०७९०

८८२

पांढरे

संमती अटींच्या पालिाचे आणण सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे , इ.सी.एस. आणण इतर साििांच्या कामधिरीचे
पयिवेक्षण करण्यासाठी म. प्र. नि. मंडळ नियममतपणे उदयोिांची तपासणी करते. “अती प्रदर्ष
ू क उदयोि”
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या श्रेणीमध्ये ४८९ उदयोिांचा समावेश आहे . कोष्ट््क ५.३३. मध्ये राजयातील र्वभािािस
ु ार अती प्रदर्ष
ू क
उदयोिांची माहहती हदली आहे .
कोष्ट््क ५.३३. ३१/०३/२०१८ रोजी असलेल्या अती प्रदष
ू क उद्योगांछया श्रेणी.
अम

औरं

राव

गाबा

ती

द

मसमें ट

-

डडव्स्टलरी

उद्योग
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५.६.१. सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्रांछया कामचगरीचे आकडेवारीसह र्वचलेषण.
सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे उदयोिांचे प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण सक
ु र करतात. पयािवरण स्वच्छ ठे वणे आणण
सामाव्जक सेवा करण्यासाठीची ही पहहली पायरी आहे . सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या संकल्पिेचे
अिेक र्ायदे आहे त. काही उदयोिांमिूि उत्सव्जित होणाऱया सांडपाण्यामध्ये लक्षणीय प्रमाणात प्रदर्ष
ू क
असू शकतात आणण इव्च्छत पातळीपयंत त्यांचे प्रमाण आणणे तांत्रत्रक आणण आधथिक दृष्ट््या जहटल
होऊ शकते. राजयामध्ये एकूण २४ सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे आहे त.
प्रत्येक श्रेणीमिील उदयोिांची राजयातील र्वभािांिस
ु ार संख्या, निमािण झालेल्या आणण प्रक्रक्रया करण्यात
आलेल्या सांडपाण्यार्वर्षयीचा तपशील आणण सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांच्या कामधिरीचे र्वश्लेर्षण
पढ
ु ीलप्रमाणे हदले आहे . केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे निव्श्चत केलेल्या मािक मयािदा मल्
ू यमापिासाठी
लक्षात घेतल्या आहे त, जया बी.ओ.डी साठी १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण सी.ओ.डी साठी २५० मममलग्रॅम
प्रनतमलटर अशा आहे त. २०१७-१८ ह्या वर्षी राजयात एकूण २७,४४० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि औदयोधिक
सांडपाणी निमािण झाले आणण सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांदवारे तेवढ्याच प्रमाणावर प्रक्रक्रया
करण्यात आली. पढ
ु ील कोष्ट्टकांमध्ये प्रत्येक प्रक्रक्रया केंद्रामध्ये िोंदवली िेलेली बी.ओ.डी आणण
सी.ओ.डी.ची क्रकमाि आणण सवािधिक मल्
ू ये २०१७-१८ च्या वार्र्षिक सरासरी आणण प्रमाणणत र्वचलिासह
दशिवली आहे त.
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कोष्ट््क ५.३४. अमरावती र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांच्ययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण

मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
इिले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
आउ्ले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

अनतररक्त अमरावती औद्योचगक क्षेत्र
ककमाि

०

कमाल

३८४

सरासरी

१४३

प्रमाणणत र्वचलि

१२८

ककमाि

०

कमाल

१०६४

सरासरी

३९७

प्रमाणणत र्वचलि

३५१

ककमाि

४

कमाल

२२२

सरासरी

५४

प्रमाणणत र्वचलि

७४

ककमाि

१२

कमाल

५५६

सरासरी

१४१

प्रमाणणत र्वचलि

१८०

कोष्ट््क ५.३४. मिि
ू असे हदसि
ू येते की अनतररक्त अमरावती औदयोधिक क्षेत्र येथील सनियंत्रत्रत
सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रामध्ये बी.ओ.डी. मिील घट ६२% एवढी होती तर ६४% एवढ्या कायिक्षमतेिे
सी.ओ.डी. मध्ये घट झाली होती. प्रक्रक्रया केलेल्या सांडपाण्यामिील मापदं डांची प्रमाणे अिक्र
ु मे बी.ओ.डी.
साठी १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण सी.ओ.डी. २५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या निव्श्चत केलेल्या उत्सजिि
मािक मयािदांपक्ष
े ा कमी होती. सध्या हे सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र जममिीवर सांडपाणी उत्सव्जित
करत िाही. झेड.एल.डी. तत्वावर हे केंद्र कायिरत आहे .
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५.६.१.२. औरं गाबाद
म.औ.र्व.म. क्षेत्र येथे व्स्थत सविश्री वळूज सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र खाजिी मयािहदत यांिी
तरतद
ू केलेल्या सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची प्रक्रक्रया क्षमता १० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी
आहे . औरं िाबाद येथील उदयोिांदवारे निमािण झालेल्या सांडपाण्याचे एकत्रत्रत प्रमाण ६३ दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि एवढे आहे . परं त,ु या केंद्रामध्ये प्रक्रक्रया झालेल्या सांडपाण्याच्या प्रमाणाची माहहती अदयाप
उपलब्ि िाही. औरं िाबाद येथील प्रत्येक श्रेणीतील उदयोिांची एकूण संख्या आकृती ५.६. दशिवलेली आहे
आणण प्रक्रक्रया केंद्राची कामधिरी कोष्ट््क ५.३५. मध्ये दशिवली आहे .

कोष्ट््क ५.३५. औरं गाबाद र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांच्ययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण
मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)

एस.एम.एस. वळूज सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र खाजगी
मयािहदत

बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
इिले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
आउ्ले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

ककमाि

०

कमाल

१७५०

सरासरी

१८७

प्रमाणणत र्वचलि

१५२

ककमाि

०

कमाल

४३२०

सरासरी

४७४

प्रमाणणत र्वचलि

३४०

ककमाि

२७

कमाल

१७०

सरासरी

३८

प्रमाणणत र्वचलि

२

ककमाि

८८

कमाल

५२०

सरासरी

११६

प्रमाणणत र्वचलि

१६

कोष्ट््क ५.३५. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की औरं िाबाद येथील हे सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र बी.ओ.डी.
कमी करण्यात ८०% कायिक्षमतेवर कायिरत असि
ू सी.ओ.डी. कमी करण्यात ७४% कायिक्षमतेवर कायिरत
आहे . प्रक्रक्रयेित
ं रच्या बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी.च्या पातळ्या अिक्र
ु मे १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण २५०
मममलग्रॅम प्रनतमलटर या निव्श्चत केलेल्या उत्सजििाच्या मािक मयािदांपक्ष
े ा कमी होत्या.
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५.६.१.३. चंद्रपरू
या र्वभािामध्ये उदयोिांदवारे २५४.२४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे एकूण सांडपाणी निमािण झाले. या
र्वभािामध्ये सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची सोय िाही. परं तु निमािण झालेल्या सांडपाण्यावर
उदयोि आपापल्या पररसरामध्ये प्रक्रक्रया करत आहे त. तथार्प २०१७-१८ या वर्षी निमािण झालेल्या सवि
सांडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्यात आली. चंद्रपरू येथील प्रत्येक श्रेणींमिील उदयोिांची एकूण संख्या आकृती
५.६. मध्ये दशिवली आहे .
५.६.१.४. कल्याण
या र्वभािामध्ये ५ सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे कायिरत आहे त. या केंद्रांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता
२६.५५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . २०१७-१८ या वर्षी निमािण झालेल्या औदयोधिक सांडपाण्याचे
एकूण प्रमाण ७४.६४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. ए.सी.एम.ए.-सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र
सहकारी संस्था मयािहदत येथे सवािधिक प्रमाणणत र्वचलि आढळले. डोंत्रबवली सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया
केंद्र (रासायनिक) (र्ेज-२) येथे क्रकमाि प्रमाणणत र्वचलि आढळले. कल्याण येथील प्रत्येक श्रेणीतील
उदयोिांची एकूण संख्या आकृती ५.६. मध्ये दशिवली आहे आणण २०१७-१८ या वर्षाितील या प्रक्रक्रया
केंद्रांची कामधिरी कोष्ट््क ५.३६. मध्ये दशिवली आहे .

कोष्ट््क ५.३६. कल्याण र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांच्ययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण
ए.सी.एम.ए.सनियंबत्रत
मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)

सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र
सहकारी संस्था
मयािहदत

चचखलोली

डोंबबवली

सनियंबत्रत

-

बे्र

सांडपाणी

मोररवली

एनव्हायििमें्

प्रकक्रया

सांडपाणी

शसस््ीम

केंद्र संस्था

प्रकक्रया

असोशसएिि

डोंबबवली
सनियंबत्रत
सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र
(रासायनिक)
(फेज-२)

ककमाि

६५

१५५

११०

२४०

११५

बी.ओ.डी.

कमाल

१२५०

१२५०

१०५०

२५००

८७५

(शमशलग्रॅम

सरासरी

३६३

४९४

३९०

७२१

५१९

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

२५५

२११

२५८

३९६

३४९

ककमाि

२१६

५०८

३८०

५००

३२०

सी.ओ.डी.

कमाल

२६८८

३६४०

३०७२

५३२०

२४३२

(शमशलग्रॅम

सरासरी

१००२

१४५२

१२०४

२००५

१४९०

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

६०५

५५६

७९५

८५६

९४४

७

१६

२०

१६

१४

र्वचलि

इिले्

र्वचलि
आउ्ले्

बदलापूर

ककमाि
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कमाल

१६५

२३०

२१०

१९०

१५०

सरासरी

४१

६८

५९

५५

६०

२५

४८

३५

३४

३६

ककमाि

२८

५६

६८

५६

५२

सी.ओ.डी.

कमाल

५८८

६८४

५८२

६५८

४१२

(शमशलग्रॅम

सरासरी

१३९

२०१

१८७

१६८

१८४

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

७२

१२६

८९

८५

१००

बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

प्रमाणणत
र्वचलि

र्वचलि

कोष्ट््क ५.३६. मिूि असे हदसि
ू येते की डोंत्रबवली बेटर एन्व्हायििमेंट मसस्टीम असोमसएशि येथील
सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करण्यात ९१% कायिक्षमता दशिवत आहे ,
तर उविररत प्रक्रक्रया केंद्रांमध्ये बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करण्यात ८५% कायिक्षमता हदसि
ू आली.
त्याचबरोबर, बी.ओ.डी. साठी १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर व सी.ओ.डी साठी २५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर ह्या
निव्श्चत केलेल्या उत्सजिि मािक मयािदांपक्ष
े ा आउटलेट मल्
ू ये कमी होती.
५.६.१.५. कोल्हापरू
या र्वभािामध्ये ५ सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे कायिरत आहे त. या केंद्रांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता
२९.८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . या र्वभािातील उदयोिांदवारे निमािण झालेले आणण प्रक्रक्रया
करण्यात आलेल्या सांडपाण्याचे प्रमाण १२१.५९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. कोल्हापरू येथील
प्रत्येक श्रेणीतील उदयोिांची संख्या आकृती ५.६. मध्ये हदलेली आहे आणण कोष्ट््क ५.३७. मध्ये सनियंत्रत्रत
सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांची कामधिरी दशिवली आहे . इचलकरं जी कापड र्वकास समह
ू मयािहदत (१२ दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि) येथे सवािधिक प्रमाणणत र्वचलि आढळले तर लोटे परशरु ाम पयािवरण संरक्षण सहकारी
संस्था येथे क्रकमाि प्रमाणणत र्वचलि आढळले.
कोष्ट््क ५.३७. कोल्हापूर र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण

मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)

इिले्

एल. के.

लो्े

कागल-

अककवाते

परिुराम

हातकणंगले

सहकारी

पयािवरण

सनियंबत्रत

औद्योचगक

संरक्षण

सांडपाणी

इस््े ्

सहकारी

प्रकक्रया

मयािहदत

संस्था

केंद्र

इचलकरं जी

इचलकरं जी

कापड र्वकास

कापड र्वकास

समूह मयािहदत

समूह मयािहदत

(१२ दिलक्ष

(१ दिलक्ष

शल्र प्रनतहदि)

शल्र प्रनतहदि)

बी.ओ.डी.

ककमाि

२२०

२२०

१०

१४०

९०

(शमशलग्रॅम

कमाल

१२५०

३६००

६८०

१०००

९६०

प्रनतशल्र)

सरासरी

५५९

८०४

१५२

६७०

६५४
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प्रमाणणत

२२१

१९४

४६

१६८

१७६

ककमाि

५८४

२२४

१८४

५२८

२६४

सी.ओ.डी.

कमाल

४५६०

११८४०

२१७६

४२४०

३२६४

(शमशलग्रॅम

सरासरी

१६५१

२५९४

४४४

२०९४

२०८२

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

६८६

७११

१४९

४७७

५१४

ककमाि

२८

३८

२०

१८

२०

बी.ओ.डी.

कमाल

६२५

३९०

१३०

१००

६०

(शमशलग्रॅम

सरासरी

७०

१२७

७०

२६

२९

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

२१

३९

२४

३

१६

ककमाि

१३६

१२८

८०

६४

८८

सी.ओ.डी.

कमाल

१४४०

१३२८

४०८

२८४

204

(शमशलग्रॅम

सरासरी

२०७

३२६

२१७

११६

126

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

३३

१३०

४५

१०

36

र्वचलि

र्वचलि

र्वचलि

आउ्ले्

र्वचलि

कोष्ट््क ५.३७. मिि
ू असे स्पष्ट्ट होते की बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करण्यामध्ये कािल-हातकणंिले
सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र ५३% एवढी सवाित कमी कायिक्षमता दशिवत होते. एल. के. अक्रकवते
सहकारी औदयोधिक इस्टे ट मयािहदत आणण लोटे परशरु ाम पयािवरण संरक्षण सहकारी संस्था येथील
सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांची कायिक्षमता ८४% असि
ू कामधिरी उत्कृष्ट्ट होती. इचलकरं जी कापड
र्वकास समह
ू मयािहदत येथील दोन्ही प्रक्रक्रया केंद्रे बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करतािा ९३% पेक्षा

अधिक कायिक्षमता दशिवत होते. लोटे परशरु ाम पयािवरण संरक्षण सहकारी संस्था विळता उविररत सवि
प्रक्रक्रया केंद्रांमध्ये निव्श्चत केलेल्या उत्सजिि मयािदा िाठल्या जात होत्या.
५.६.१.६. मब
ंु ई
या र्वभािामध्ये अदयाप सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची तरतद
ू करण्यात आलेली िाही. २०१७-१८
या वर्षी मब
ंु ई र्वभािामिील उदयोिांदवारे ८.९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे सांडपाणी निमािण होऊि
त्यावर प्रक्रक्रया केली जात होती. या र्वभािातील उदयोिांचे विीकरण आकृती ५.६. मध्ये हदलेले आहे .
५.६.१.७. िागपरू
िािपरू र्वभािामध्ये एका सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची सोय करण्यात आलेली आहे . या केंद्राची
प्रक्रक्रया क्षमता ५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . या र्वभािामध्ये २०१७-१८ या वर्षी निमािण झालेला
सांडपाणी २५८७५.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे असि
ू त्यापैकी ४.९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या
सांडपाण्यावर या केंद्रामध्ये प्रक्रक्रया करण्यात येत होती. आकृती ५.६. मध्ये िािपरू येथील प्रत्येक
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श्रेणीमिील उदयोिांची संख्या हदलेली आहे आणण सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची कामधिरी कोष्ट््क
५.३८. मध्ये दशिवली आहे .
कोष्ट््क ५.३८. िागपूर र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
इिले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
आउ्ले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

हठकाण
बु्ीबोरी सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र खाजगी मयािहदत

ककमाि

८८

कमाल

४७५

सरासरी

२२७

प्रमाणणत र्वचलि

८०

ककमाि

२२४

कमाल

१३२८

सरासरी

६१३

प्रमाणणत र्वचलि

२११

ककमाि

११

कमाल

३६

सरासरी

२६

प्रमाणणत र्वचलि

४

ककमाि

३६

कमाल

१६४

सरासरी

८६

प्रमाणणत र्वचलि

१९

कोष्ट्टकामिि
ू असे स्पष्ट्ट होते की बट
ु ीबोरी येथील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र बी.ओ.डी. कमी
करण्यात ८८% कायिक्षमता दशिवत होते तर सी.ओ.डी. कमी करण्यात ८५% कायिक्षमता दशिवत होते.
प्रक्रक्रयेित
ं रच्या बी.ओ.डी. आणण सी.ओ.डी.ची आउटलेट मल्
ू ये उत्सजिि मािक मयािदेपेक्षा कमी होती.
५.६.१.८. िाशिक
या र्वभािामध्ये सध्या सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची तरतद
ू करण्यात आलेली िाही. परं तु िामशक
व्जल्ह्यामिील अहमदाबाद तालक
ु ा येथील िामशक मेटल क्रर्निशसि मयािहदत, प्लॉट क्रमांक पी ३० येथे
एका सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राच्या आस्थापिेची संमती ममळवण्यात आलेली आहे . प्रत्येक
श्रेणीतील िामशक येथील उदयोिांची संख्या आकृती ५.६. मध्ये हदलेली आहे . २०१७-१८ या वर्षांमध्ये
िामशक र्वभािामध्ये निमािण झालेल्या सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण १३३.०३ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे
असि
ू संबधं ित उदयोि त्यावर प्रक्रक्रया करत होते.
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५.६.१.९. िवी मब
ुं ई
या र्वभािामध्ये ४९.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता असलेली दोि सनियंत्रत्रत
सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे कायिरत आहे त. २०१७-१८ या वर्षी िवी मब
ुं ई र्वभािामध्ये निमािण झालेले एकूण
औदयोधिक सांडपाणी ४८.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. त्यापैकी ४३ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढ्या सांडपाण्यावर या २ केंद्रांदवारे प्रक्रक्रया करण्यात आली. ठाणे-बेलापरू संस्था येथे क्रकमाि प्रमाणात
र्वचलि आढळले, तर सवािधिक प्रमाणणत र्वचलि तळोजा सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी
संस्था येथे आढळले. या र्वभािामिील प्रत्येक श्रेणीतील उदयोिांची संख्या आकृती ५.६. मध्ये दशिवली
आणण या प्रक्रक्रया केंद्रांची कामधिरी कोष्ट््क ५.३९. मध्ये हदलेली आहे .
कोष्ट््क ५.३९. िवी मुंबई र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांच्ययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण
मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)

बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
इिले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
आउ्ले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

ठाणे-बेलापरू संस्था

तळोजा सनियंबत्रत सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र सहकारी संस्था

ककमाि

४६

१४५

कमाल

२८००

६०००

सरासरी

४९०

१३१७

प्रमाणणत र्वचलि

३४२

७५२

ककमाि

१२८

४१६

कमाल

७६००

११२००

सरासरी

१४४८

३४६५

प्रमाणणत र्वचलि

९०२

१७११

ककमाि

७

११०

कमाल

२४०

२८००

सरासरी

१०२

६००

प्रमाणणत र्वचलि

३५३

६३८

ककमाि

२४

३४४

कमाल

७६०

६२००

सरासरी

२४०

१३९८

प्रमाणणत र्वचलि

८४१

१३९५

कोष्ट््क ५.३९. मिूि असे हदसि
ू येते की ठाणे-बेलापरू संस्था येथील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची
कामधिरी उत्तम असि
ू ७५% एवढी कायिक्षमता होती. तळोजा सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी
संस्था येथे बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करण्याची कायिक्षमता ५७% एवढी हदसि
ू आली. दोन्ही केंद्रांमध्ये
बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी.ची आउटलेट मल्
ू ये अिक्र
ु मे १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर व २५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर
या निव्श्चत केलेल्या मयािदांपेक्षा अधिक होती.
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५.६.१.१०. पण
ु े
पण
ु े र्वभािामध्ये ५ सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे कायिरत आहे त. एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता १२.५
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . २०१७-१८ या वर्षी या र्वभािामध्ये निमािण झालेल्या एकूण
औदयोधिक सांडपाण्याचे प्रमाण ३७९.६२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. या वर्षी या केंद्रांमध्ये प्रक्रक्रया
केलेल्या सांडपाण्याच्या प्रमाणासंबि
ं ी माहहती अदयाप उपलब्ि िाही. ग्रीिर्ील्ड सनियंत्रत्रत सांडपाणी
प्रक्रक्रया केंद्र मयािहदत येथे क्रकमाि प्रमाणणत र्वचलि आढळले तर कुरकंु भ पयािवरण संरक्षण सहकारी
संस्था येथे सवािधिक प्रमाणणत र्वचलि आढळले. या र्वभािामिील प्रत्येक श्रेणीतील उदयोिांची संख्या
आकृती ५.६. मध्ये हदलेली असि
ू कोष्ट््क ५.४०. मध्ये प्रक्रक्रया केंद्रांची कामधिरी दशिवली आहे .
कोष्ट््क ५.४०. पण
ु े र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांच्ययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण
रांजणगाव

पयािवरण

सनियंबत्रत

संरक्षण सहकारी

सांडपाणी

संस्था

प्रकक्रया केंद्र

ककमाि

५२

२

७०

११

८८

बी.ओ.डी.

कमाल

१२००

२६५०

४९०

१५५०

८६५

(शमशलग्रॅम

सरासरी

६६०

४७५

१३८

१३५

३३५

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

३४१

३२१

६८

९२

१५१

ककमाि

५०४

४४

१३२

३२

२६४

सी.ओ.डी.

कमाल

३५२०

८२४०

१४८८

६२०

२५९२

(शमशलग्रॅम

सरासरी

२०६७

१४१६

३९२

३७८

९६७

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

१३७०

९४१

२०२

२७५

४३१

ककमाि

१७

१३

११

३२

३८

बी.ओ.डी.

कमाल

८०

७७५

१३०

४५०

३२०

(शमशलग्रॅम

सरासरी

५४

१११

३२

१५९

९५

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

३०

७१

२६

६८

६५

मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)

र्वचलि

इिले्

र्वचलि

आउ्ले्

ग्रीिफील्ड

कुरकंु भ

र्वचलि

सनियंबत्रत

हायड्रो एअर

सांडपाणी

्े क््ॉनिक्स

प्रकक्रया केंद्र

(पी.सी.डी.)

मयािहदत

अक्कलको्
सनियंबत्रत
सांडपाणी
प्रकक्रया केंद्र

सी.ओ.डी.

ककमाि

५६

३६

४०

१००

११६

(शमशलग्रॅम

कमाल

२७२

२१९२

३२८

१३६०

९५२

प्रनतशल्र)

सरासरी

१६३

२५०

१०१

४६५

२८२
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प्रमाणणत
र्वचलि

८८

२२९

८०

१८७

१८९

कोष्ट््क ५.४०. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की कुरकंु भ पयािवरण संरक्षण सहकारी संस्था येथील सनियंत्रत्रत
सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची कामधिरी उत्कृष्ट्ट असि
ू ९२% कायिक्षमता हदसि
ू आली. हायड्रो एअर टे क्टॉनिक्स
(पी.सी.डी.) येथील सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची कामधिरी सवाित कमी असि
ू केवळ ३८%
कायिक्षमता हदसि
ू आली. उविररत सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करण्यात
७१% कायिक्षमतेवर कायिरत होती. सवि केंद्रांमध्ये बी.ओ.डी.साठीची उत्सजिि मािक मयािदा िाठली जात
होती तर सी.ओ.डी. साठीची मािक मयािदा अक्कलकोट सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र विळता उविररत
सवि केंद्रांमध्ये िाठली जात होती.
५.६.१.११. रायगड
३२.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता असलेली ३ सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रे
या र्वभािामध्ये कायिरत आहे त. २०१७-१८ या वर्षी निमािण झालेल्या एकूण सांडपाण्याचे प्रमाण ९५.३८
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. त्यापैकी २९.२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर या
प्रक्रक्रया केंद्रांदवारे प्रक्रक्रया केली जात होती. आकृती ५.६. मध्ये या र्वभािातील उदयोिांची आकडेवारी

प्रत्येक श्रेणीिस
ु ार हदली आहे आणण प्रक्रक्रया केंद्रांची कामधिरी कोष्ट््क ५.४१. मध्ये दशिवली आहे .
एम.एम.ए. - सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी संस्था मयािहदत येथे क्रकमाि प्रमाणणत र्वचलि
आढळले, तर आर.आय.ए. सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी संस्था मयािहदत येथे सवािधिक
प्रमाणणत र्वचलि आढळले.
कोष्ट््क ५.४१. रायगड र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांच्ययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण
पी.आर.आय.ए.

आर.आय.ए. सनियंबत्रत

एम.एम.ए. -

सनियंबत्रत सांडपाणी

सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र

सनियंबत्रत सांडपाणी

प्रकक्रया केंद्र सहकारी

सहकारी संस्था

प्रकक्रया केंद्र सहकारी

संस्था मयािहदत (१)

मयािहदत

संस्था मयािहदत

ककमाि

७०

३२०

६०

बी.ओ.डी.

कमाल

३०००

२८००

४८०

(शमशलग्रॅम

सरासरी

५७८

९१०

२९९

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

५२९

४६८

९७

मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)

इिले्

र्वचलि
सी.ओ.डी.

ककमाि

१६८

११०४

२३२

(शमशलग्रॅम

कमाल

५९२०

७२४०

२३३६

प्रनतशल्र)

सरासरी

१४१६

२६२५

९१५
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प्रमाणणत

११२५

१२०९

२८४

ककमाि

४५

७८

१०

बी.ओ.डी.

कमाल

५७५

१०५०

१८०

(शमशलग्रॅम

सरासरी

२४४

२२९

४४

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

१२५

१९९

१७

ककमाि

१२४

२२८

३२

सी.ओ.डी.

कमाल

१३२८

२९१२

४९६

(शमशलग्रॅम

सरासरी

५८८

७३२

१७५

प्रनतशल्र)

प्रमाणणत

२६४

४८८

३६

र्वचलि

र्वचलि

आउ्ले्

र्वचलि

कोष्ट््क ५.४१. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की पी.आर.आय.ए. सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी
संस्था मयािहदत (१) येथे बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी करण्यात ५८% कायिक्षमता हदसि
ू आली.
आर.आय.ए. सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी संस्था मयािहदत येथे ७५% कायिक्षमता हदसि
ू
आली तर एम.एम.ए. - सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी संस्था मयािहदत येथे ८०% पेक्षा
अधिक कायिक्षमता हदसि
ू आली. केवळ एम.एम.ए. - सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी संस्था
मयािहदत येथे बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. साठीची अिक्र
ु मे १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण २५० मममलग्रॅम
प्रनतमलटर ह्या उत्सजििाच्या मािक मयािदा िाठल्या जात होत्या.
५.६.१.१२. ठाणे
ठाणे र्वभािामध्ये एका सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राची तरतद
ू करण्यात आली आहे . २०१७-१८ या
वर्षी निमािण झालेल्या सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण ३६४.४५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे असि
ू त्यापैकी
२५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर या केंद्रादवारे प्रक्रक्रया करण्यात आली. या र्वभािामिील
प्रत्येक श्रेणीतील उदयोिांची संख्या आकृती ५.६. मध्ये हदली असि
ू कोष्ट््क ५.४२. मध्ये प्रक्रक्रया केंद्राची
कामधिरी दशिवली आहे .
कोष्ट््क ५.४२. ठाणे र्वभागातील सनियंबत्रत सांडपाणी प्रकक्रया केंद्राछया कामचगरीची सांच्ययकी र्वचलेषणासह
माहहती.
हठकाण
मापदं डे (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)

तारापरू पयािवरण संरक्षण संस्था सनियंबत्रत
सांडपाणी प्रकक्रया केंद्र

बी.ओ.डी.
इिले्

(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

ककमाि

४२०

कमाल

४८००

सरासरी

१०७०

प्रमाणणत र्वचलि

४१२
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ककमाि

१२२४

कमाल

१८२४०

सरासरी

३१३७

प्रमाणणत र्वचलि

१११०

ककमाि

८०

कमाल

१६००

सरासरी

३०५

प्रमाणणत र्वचलि

२०६

ककमाि

२०४

कमाल

३४२४

सरासरी

८९०

प्रमाणणत र्वचलि

६१५

सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
बी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)
आउ्ले्
सी.ओ.डी.
(शमशलग्रॅम
प्रनतशल्र)

कोष्ट््क ५.४२. मिूि असे हदसि
ू येते की तारापरू पयािवरण संरक्षण संस्था सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया
केंद्राची कामधिरी उत्कृष्ट्ट असि
ू बी.ओ.डी. आणण सी.ओ.डी. कमी करण्याची कायिक्षमता ७३% एवढी

होती. परं त.ु बी.ओ.डी. आणण सी.ओ.डी.ची आउटलेट मल्
ू ये अिक्र
ु मे १०० मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण २५०
मममलग्रॅम प्रनतमलटर ह्या उत्सजििाच्या मािक मयािदांपक्ष
े ा अधिक होती.

५.७. घरगत
ु ी सांड्पाण्यावरील प्रकक्रया
५.७.१. मल िद्ध
ु ीकरण केंद्रांछया कामचगरीचे सांच्ययकी र्वचलेषण
महाराष्ट्र राजयातील र्वभािािस
ु ार मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांचे तपशील पढ
ु ीलप्रमाणे आहे त. मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रांची कामधिरीचे जैवरासायनिक ऑव्क्सजि मािणीसाठी (बी.ओ.डी.) २० मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण
एकूण अिांतरी घिपदाथांसाठी (टी.एस.एस.) ५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे
पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ च्या अिस
ु च
ू ी-६ मध्ये निव्श्चत केलेल्या मािकांिस
ु ार र्वश्लेर्षण
केले आहे . महाराष्ट्र राजयामध्ये ८९ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे कायिरत आहे त. २०१७-१८ या वर्षी मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रांमध्ये ७२९६.९८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे घरित
ु ी सांडपाणी प्राप्त झाले आणण ३९९४.२९ दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि एवढ्या घरित
ु ी सांडपाण्यावर या केंद्रांदवारे प्रक्रक्रया करण्यात आली. प्रत्येक मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्राच्या आउटलेट मल्
ू यांशी संबधं ित प्रवाह मल्
ू यांच्या अिप
ु लब्ितेमळ
ु े केंद्रांच्या कामधिरीसाठी प्रमाणणत
र्वचलि या अहवालात समार्वष्ट्ट करण्यात आलेले िाही.
५.७.१.१. अमरावती
अमरावती महाििरपामलकेच्या अंतिित ३०.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि आणण ४४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढ्या प्रक्रक्रया क्षमता असणारी दोि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे आहे त. ३०.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि प्रक्रक्रया
क्षमता असणाऱया मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची दे खरे खीचे काम सरु
ु आहे तर दस
ु रे केंद्र कायिरत आहे . शेिाव
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ििर पररर्षदे च्या अखत्यारीमध्ये ७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी प्रक्रक्रया क्षमता असलेले एक मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्र कायिरत आहेत. ९७.७ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे घरित
ु ी सांडपाणी या केंद्रांमध्ये २०१७१८ या वर्षी प्राप्त झाले. प्रक्रक्रया करण्यात आलेल्या सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण ७९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढे होते. अमरावती र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरी आणण र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.४३.
मध्ये दशिवले आहे त.
कोष्ट््क ५.४३. अमरावती र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

७.०६

७.०४

१३

६.८

१८

१६

७.७७

७.३८

८०.५

२३.६५

२५७

३३

लालखाडी, तालक
ु ा व व्जल्हा अमरावती
येथील अमरावती महाििरपामलका मल
शुद्धीकरण केंद्र
तालुका शेिाव, व्जल्हा बुलडाणा येथील
शेिाव ििरपररर्षद

कोष्ट््क ५.४२. मिूि असे हदसि
ू येते की अमरावती महाििरपामलकेच्या अखत्यारीतील मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रामिील बी.ओ.डी.चे आउटलेट मल्
ू य हे पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ च्या अिस
ु च
ू ी-६ मध्ये
निव्श्चत केलेल्या घरित
े ा कमी होती. परं तु शेिाव
ु ी सांडपाण्याच्या उत्सजििाच्या मािक मयािदांपक्ष
ििरपररर्षदे िे तरतद
ू केलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये बी.ओ.डी.चे आउटलेट मल्
ू य निव्श्चत केलेल्या
मािक मयािदेपक्ष
े ा अधिक होते. दोन्ही केंद्रांमध्ये अिांतरी घिपदाथांची आउटलेट मल्
ू ये निव्श्चत केलेल्या
मािक मयािदेपेक्षा कमी होती.
५.७.१.२. औरं गाबाद
या र्वभािामध्ये ४ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे असि
ू दोि केंद्रांची तरतद
ू औरं िाबाद महाििरपामलकेदवारे
करण्यात आली आहे . उविररत दोि केंद्रांची तरतद
ू िांदेड-वाघाला शहर महाििरपामलकेदवारे काण्यात
आलेली आहे . या केंद्रांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता १२८.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . २०१७-१८
या वर्षी या केंद्रांमध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण घरित
ु ी सांडपाण्याचे प्रमाण ५१ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढे होते आणण सवि सांडपाण्यावर या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांदवारे प्रक्रक्रया करण्यात आली. कोष्ट््क ५.४४.
मध्ये औरं िाबाद र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण र्वश्लेर्षण हदलेले
आहे .
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कोष्ट््क ५.४४. औरं गाबाद र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

-

८.०२

-

४८.७५

-

-

-

७.५

-

३९.६३

-

-

-

७.८३

-

९७

-

५७

-

७.८

-

९५.१४

-

५३.१४

धचकलठाणा र्वमाितळाजवळील मसडको
मल शुद्धीकरण केंद्र, औरं िाबाद
सलीम अली सरोवर येथील मल शुद्धीकरण
केंद्र, हुडको, औरं िाबाद
िांदेड वाघाला शहर महाििरपामलका, बोंदर
मल शुद्धीकरण केंद्र, िांदेड (८७ दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि)
िांदेड वाघाला शहर महाििरपामलका,
एमलचपूर मल शुद्धीकरण केंद्र, िांदेड (३०
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

कोष्ट््क ५.४४. मिूि असे हदसि
ू येते की सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये बी.ओ.डी. आणण अिांतरी
घिपदाथांची आउटलेट मल्
ू ये र्वहहत उत्सजिि मािक मयािदांपेक्षा अधिक होती.
५.७.१.३. चंद्रपरू
चंद्रपरू महाििरपामलकेदवारे या र्वभािामध्ये दोि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची तरतद
ू करण्यात आली असि
ू
दोन्ही केंद्रे कायिरत आहे त. या केंद्रांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता ७० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे .
२०१७-१८ या वर्षी या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये प्राप्त झालेल्या घरित
ु ी सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण ६०
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. या केंद्रांदवारे प्रक्रक्रया करण्यात आलेल्या घरित
ु ी सांडपाण्याच्या
प्रमाणासंबि
ं ी माहहती अदयाप उपलब्ि झालेली िाही. कोष्ट््क ५.४५. मध्ये चंद्रपरू र्वभािातील सवि मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण र्वश्लेर्षण हदलेले आहे .
कोष्ट््क ५.४५. चंद्रपूर र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

पठाणपुरा, चंद्रपूर

७.७

७.०२

१४

१२.८

२२

१८

रे हमात ििर, चंद्रपूर

७.८५

६.८२

२१.२

१३.२

२६

२०

कोष्ट््क ५.४५. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की बी.ओ.डी. आणण अिांतरी घिपदाथांची आउटलेट मल्
ू ये र्वहहत
उत्सजिि मािक मयािदांपक्ष
े ा कमी होती.
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५.७.१.४. कल्याण
या र्वभािामिील ११ मल शद्ध
ै ी ९ केंद्रे कायिरत आहे त. मोटिाव येथील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांपक
ु ीकरण
केंद्र अदयाप कायािन्वयीत करण्यात आलेले िाही तर २००५ या वर्षीच्या परू व्स्थतीमळ
ु े उद्भवलेल्या सांडपाणी
व्यवस्थेतील त्रबघाडामळ
ु े उल्हासििर येथील केंद्र सध्या कायिरत िाही. कायिरत असलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता २२९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी असि
ू या केंद्रांमध्ये प्राप्त झालेल्या
घरित
ु ी सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण ४१८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. २०१७-१८ या वर्षी या मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांदवारे ८१.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या घरित
ु ी संपण्यावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.
कल्याण र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.४६.
मध्ये हदलेले आहे .
कोष्ट््क ५.४६. कल्याण र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

आिारवाडी मल शुद्धीकरण केंद्र

-

६.८

-

९.६

-

१६.८

बवे मल शुद्धीकरण केंद्र

-

७

-

५.७

-

१६.८

धचंचपाडा मल शुद्धीकरण केंद्र

-

७.२

-

५.६

-

१७.३

हटटवाळा पूवि मल शुद्धीकरण केंद्र

-

७

-

४.७

-

१०.५

हटटवाळा पव्श्चम मल शुद्धीकरण केंद्र

-

७

-

७.४

-

१२.८

अंबरिाथ ििरपररर्षद - वडाळिाव

-

७.७

-

१४.५

-

२८

अंबरिाथ ििरपररर्षद - धचखोली

-

७

-

४

-

१७

बदलापूर ििरपररर्षद

-

७

-

२०

-

२७

-

-

-

-

-

-

मभवंडी निजामपूर शहर महाििरपामलका,
मभवंडी, तालुका मभवंडी, व्जल्हा ठाणे

कोष्ट््क ५.४६. मिूि असे हदसते की बी.ओ.डी. व अिांतरी घिपदाथांची आउटलेट मल्
ू ये अिक्र
ु मे २०
मममलग्रॅम प्रनतमलटर आणण ५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या र्वहहत मािक मयािदांपेक्षा कमी होती.
५.७.१.५. कोल्हापरू
९६ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता असलेली दोि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे आहे त.
कोल्हापरू महाििरपामलकेदवारे एका केंद्राची सोय करण्यात आली असि
ू दस
ु ऱया केंद्राची तरतद
ू इचलकरं जी
महाििरपामलकेदवारे करण्यात आली आहे . १०० र्ुटी रस्ता, र्वश्रामबाि, तालक
ु ा ममरज येथे एक मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्र होते, परं तु सांिली-ममरज व कुपवड शहर महाििरपामलकेिे माहहतीसाठी अजि केला
िसल्यािे या केंद्रसंबि
ं ी माहहती अदयाप उपलब्ि िाही. २०१७-१८ या वर्षी या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये
प्राप्त झालेल्या घरित
ु ी सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण ६९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे असि
ू प्राप्त झालेल्या

61

सवि सांडपाण्यावर या केंद्रांदवारे प्रक्रक्रया करण्यात आली. कोल्हापरू र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.४७. मध्ये हदलेले आहे .
कोष्ट््क ५.४७. कोल्हापूर र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

-

६.२६

-

५०.६

-

६७.५

-

७.६३

-

२०

-

२७.३३

कोल्हापरू महाििरपामलका (७६ दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि)
इचलकरं जी मििरपामलका (२० दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि)

कोष्ट््क ५.४७. मिूि असे हदसि
ू येते की कोल्हापरू महाििरपामलकेदवारे सोय करण्यात आलेल्या मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये बी.ओ.डी.चे आउटलेट मल्
ू य मािक मयािदांपेक्षा अधिक होते. इचलकरं जी
महाििरपामलकेदवारे तरतद
ू करण्यात आलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये बी.ओ.डी.चे आउटलेट मल्
ू य
मािक मयािदेपक्ष
े ा कमी होते. कोल्हापरू महाििरपामलकेदवारे सोय करण्यात आलेल्या मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रामध्ये अिांतरी घिपदाथांचे आउटलेट मल्
ू य मािक मयािदांपेक्षा अधिक होते.
५.७.१.६. मब
ुं ई
या र्वभािामध्ये २६८६.९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता असलेली ८ मल शद्ध
ु ीकरण
केंद्रे कायिरत आहे त. २०१७-१८ या वर्षी ह्या केंद्रांमध्ये प्राप्त झालेल्या घरित
ु ी सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण
६७२५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे असि
ू त्यापैकी ६६२७.९ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर
प्रक्रक्रया करण्यात आली. मब
ुं ई र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण
र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.४८. मध्ये हदलेले आहे .
कोष्ट््क ५.४८. मंब
ु ई र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

वरळी मल शुद्धीकरण केंद्र

७.४

७.०६

११४

८७.१४२

१४२

९८

कुलाबा मल शुद्धीकरण केंद्र

७.२

७.१६

४२

५९.१४

४६

३७.७१

-

७.२

-

४२

-

२८

७.२

७.१

६०

३२

५५

३१

घाटकोपर मल शुद्धीकरण केंद्र

-

६.८

-

४०

-

३०

भांडुप मल शुद्धीकरण केंद्र

-

७.३

-

१५

-

२२

मालाड मल शुद्धीकरण केंद्र

७

६.९

२५०

९०

३५

१८

चारकोप मल शुद्धीकरण केंद्र

७.५

७.३

८०

७८

११५

१६

वांद्रे मल शुद्धीकरण केंद्र
वसोवा मल शुद्धीकरण केंद्र
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कोष्ट््क ५.४८. मिूि असे स्पष्ट्ट होते की भांडुप मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र विळता उविररत सवि केंद्रांमध्ये
बी.ओ.डी.ची आउटलेट मल्
ू ये निव्श्चत केलेल्या मािक मयािदेपेक्षा अधिक होती, तर अिांतरी घिपदाथांचे
आउटलेट मल्
ू य केवळ वरळी मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र येथे मािक मयािदेपेक्षा अधिक होते.
५.७.१.७. िागपरू
िािपरू महाििरपामलकेदवारे तरतद
ू करण्यात आलेली तीि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे कायिरत आहे त. ३४०
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी ह्या केंद्रांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता आहे . ४५० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढे घरित
ु ी सांडपाणी या केंद्रांमध्ये २०१७-१८ या वर्षी प्राप्त झाले आणण ३४० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढ्या सांडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्यात आली. िािपरू र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची
सरासरी आणण र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.४९. मध्ये हदलेले आहे .
कोष्ट््क ५.४९. िागपूर र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

िािपूर महाििरपामलका - िािपूर

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

-

७.२

-

१०.५

-

-

-

६.७

-

१३

-

१८

कोष्ट््क ५.४९. मिि
ू असे हदसि
ू येते की िािपरू महाििरपामलकेदवारे तरतद
ू करण्यात आलेल्या सवि
मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये बी.ओ.डी. व अिांतरी घिपदाथािची आउटलेट मल्
ू ये अिक्र
ु मे २० मममलग्रॅम
प्रनतमलटर व ५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या निव्श्चत केलेल्या मािक मयािदांपक्ष
े ा कमी होती.
५.७.१.८. िाशिक
या र्वभािांमिील १० मल शद्ध
ै ी िंदरु बार येथील केंद्र िक
ु ीकरण केंद्रांपक
ु तेच कायािन्वयीत करण्यात
आल्यामळ
ै ी ८ केंद्रांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता २२०.८ दशलक्ष
ु े अदयाप कायिरत िाही. उविररत ९ केंद्रांपक
मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . २०१७-१८ या वर्षी ४०९.१४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे घरित
ु ी सांडपाणी
या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये प्राप्त झाले आणण ३०२.७४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर
प्रक्रक्रया करण्यात आली. िामशक र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण
र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.५०. मध्ये हदलेले आहे .
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कोष्ट््क ५.५०. िाशिक र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)
इिले्

आउ्ले्

लािू

लािू

िाही

िाही

लािू

लािू

िाही

िाही

लािू

लािू

िाही

िाही

लािू

लािू

िाही

िाही

लािू

लािू

िाही

िाही

लािू

लािू

िाही

िाही

लािू

लािू

िाही

िाही

लािू

लािू

िाही

िाही

१४०

१२२

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

त्र्यंबकेश्वर

७.८

७.६

१०१

९८

पंचक (७.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

७.६५

७.५९

११८.५६

४६.६५

पंचक (२१ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

७.५९

७.४६

२०२.७८

५८.८५

चेहेडी (२० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

७.७१

७.६

१३४.५५

२६.९३

चेहेडी (२२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

७.८४

७.८२

९७.२

३५.२

तपोवि (७८ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

७.६२

७.५६

१०१.२२

४८.५२

तपोवि (५२ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि)

७.६९

७.६७

९३.७८

४१.०८

मशडी ििर पंचायत

७.८

७.७

२५

१५

७.३

७.२६

३८

१२

मशरपूर ििरपररर्षद, तालुका मशरपूर, व्जल्हा
िुळे

कोष्ट््क ५.५०. मिूि असे हदसि
ू येते की मशडी व मशरपरू विळता उविररत सवि हठकाणी बी.ओ.डी.ची
आउटलेट मल्
ू ये मािक मयािदेपेक्षा अधिक होती, तर केवळ मशरपरू येथे अिांतरी घिपदाथांचे आउटलेट
मल्
े ा अधिक होते.
ू य मािक मयािदेपक्ष
५.७.१.९. िवी मब
ुं ई
या र्वभािामध्ये ८ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे कायिरत असि
ू ४६४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी त्यांची एकत्रत्रत
प्रक्रक्रया क्षमता आहे . या केंद्रांमध्ये २०१७-१८ या वर्षी ४६४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे सांडपाणी प्राप्त
होऊि त्यापैकी २९० दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्यात आली. िवी मब
ुं ई
र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.५१. मध्ये हदलेले
आहे.
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कोष्ट््क ५.५१. िवी मंब
ु ई र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण
मल शुद्धीकरण केंद्र - सेक्टर १२, सी.बी.डी.
- बेलापूर, िवी मुंबई
मल शुद्धीकरण केंद्र - सेक्टर ५०, िेरुळ,
िवी मंब
ु ई
मल शुद्धीकरण केंद्र - सेक्टर २०, सािपाडा,
िवी मुंबई
मल शुद्धीकरण केंद्र - सेक्टर १८, वाशी,
िवी मुंबई
मल शुद्धीकरण केंद्र - सेक्टर २, िेरुळ,
िवी मुंबई
घणसोली मल शुद्धीकरण केंद्र - सेक्टर १५
ऐरोली मल शुद्धीकरण केंद्र –
सेक्टर १८
कोपरखैरणे मल शुद्धीकरण केंद्र

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

-

६.४०

-

१६.००

-

१४.००

-

६.५०

-

१४.००

-

१६.००

-

६.५०

-

१२.००

-

२०.००

-

६.४०

-

६.००

-

१२.००

-

६.३०

-

४२.००

-

३६.००

-

७.०

-

४

-

१४.३०

-

७.०

-

७.३

-

११.३

-

७.२०

-

४.२०

-

१५.६०

कोष्ट््क ५.५१. मिूि असे हदसि
ू येते की सेक्टर २ - िेरुळ विळता उविररत सवि हठकाणी बी.ओ.डी.ची
आउटलेट मल्
ू ये निव्श्चत केलेल्या मािक मयािदेपेक्षा कमी होती. अिांतरी घिपदाथािची सवि हठकाणची
आउटलेट मल्
ू ये ५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या मािक मायदे पेक्षा कमी होती.
५.७.१.१०. पण
ु े
या र्वभािामध्ये ३६ पैकी २८ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे कायिरत असि
ू त्यांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता ११६८.८९
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . या केंद्रांमध्ये २०१७-१८ या वर्षी १०५२.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
एवढे सांडपाणी प्राप्त होऊि त्यापैकी ८३४.६ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढ्या सांडपाण्यावर प्रक्रक्रया
करण्यात आली. पण
ु े र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण र्वश्लेर्षण
कोष्ट््क ५.५२. मध्ये हदलेले आहे .
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कोष्ट््क ५.५२. पण
ु े र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

-

६.९

-

१४

-

-

-

७

-

९.५

-

-

-

७

-

४.२

-

-

-

७.१

-

८.६

-

-

-

७.१

-

१५

-

-

-

७.३

-

३.८

-

-

र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका आकुडी

-

७.९

-

११.६

-

१०.३

र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका चऱहोली

-

७.९

-

१९.५

-

२९

-

७.४

-

१२.४

-

१५.२

-

७.७

-

८.९

-

११.६

-

७.५

-

१७.३

-

१२.३

-

९.१

-

७.५

-

१४.३

-

७.३

-

१२

-

१६.२

-

७.६

-

१४.७

-

१४.९

-

७.८

-

१०.२

-

३२.३

र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका रावेत

-

७.६

-

१०.५

-

१३.२

र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका सांघवी

-

७

-

५.८

-

११

र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका दापोडी

-

७.८

-

१०.१

-

१७

र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका भट ििर

-

७.६

-

१२.७

-

३२

तािाजीवाडी येथील पुणे महाििरपामलका
मल शुद्धीकरण केंद्र
न्यू िायडू येथील पुणे महाििरपामलका
मल शुद्धीकरण केंद्र
जि
ु े िायडू येथील पण
ु े महाििरपामलका
मल शुद्धीकरण केंद्र
र्वठ्ठलवाडी येथील पुणे महाििरपामलका
मल शुद्धीकरण केंद्र
एरं डवणे येथील पुणे महाििरपामलका
मल शुद्धीकरण केंद्र
बाणेर येथील पुणे महाििरपामलका मल
शुद्धीकरण केंद्र

र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका धचखली
र्ेज-१
र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका धचखली
र्ेज-२
र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका धचंचवड
र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका
कासारवाडी-१
र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका
कासारवाडी-२
र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका
कासारवाडी-३
र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका र्पंपळे
निलख
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महाबळे श्वर ििरपररर्षद - मल शुद्धीकरण

-

७.२५

-

१०.७५

-

२८

-

७.६५

-

१४७.५

-

६४०.५

-

७.६५

-

२७

-

५१

-

७.५

-

८.५५

-

२७.५

-

७.६

-

७८

-

१२३

कराड ििरपररर्षद

-

७.३

-

३२.८३

-

३१.३३

मलकापूर शहर

-

८.५

-

७

-

२४

-

८.१

-

४.९५

-

१३

-

८.१

-

५.५

-

१२

-

८.२

-

४.०५

-

११.५

७.८

७.४

-

८५

-

२१.२५

केंद्र क्रमांक १ - कंपाटि मेंट क्रमांक ७९
(शहर सवेक्षण क्रमांक २५७/१) कमिचारी
वसाहतीमािे, महाबळे श्वर, तालुकामहाबळे श्वर, व्जल्हा-सातारा येथे
पाचिणी ििरपररर्षद (o.६५ दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि)
पाचिणी ििरपररर्षद (०.३५ दशलक्ष
मलटर प्रनतहदि)
पाचिणी ििरपररर्षद (१.५ दशलक्ष मलटर
प्रनतहदि)

सोलापूर महाििरपामलका, सोलापूर कुमठे
मल शुद्धीकरण केंद्र
सोलापूर महाििरपामलका, सोलापूर दे िाव
मल शुद्धीकरण केंद्र
सोलापूर महाििरपामलका, सोलापूर प्रताप
ििर मल शुद्धीकरण केंद्र
पंढरपरू महाििरपामलका, सोलापरू
पंढरपूर मल शुद्धीकरण केंद्र

कोष्ट््क ५.५२. मिि
ू असे हदसते की महाबळे श्वर ििरपररर्षद, पाचिणी, कराड व पंढरपरू येथील मल
शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये बी.ओ.डी.ची आउटलेट मल्
ू ये २० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या निव्श्चत केलेल्या मािक
मयािदेपेक्षा अधिक होती. महाबळे श्वर ििरपररर्षद आणण पाचिणी येथील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे विळता
उविररत सवि केंद्रांमध्ये अिांतरी घिपदाथांची आउटलेट मल्
ू ये ५० मममलग्रॅम प्रनतमलटर या निव्श्चत केलेल्या
मािक मयािदेपेक्षा कमी होती.
५.७.१.११. रायगड
२४४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता असलेली ५ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे या र्वभािामध्ये
कायिरत आहे त. २०१७-१८ या वर्षी ह्या केंद्रांमध्ये प्राप्त झालेल्या घरित
ु ी सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण १९०
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे असि
ू प्रक्रक्रया झालेल्या सवि सांडपाण्यावर प्रक्रक्रया करण्यात आली. रायिड
र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी आणण र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.५३. मध्ये हदलेले
आहे .
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कोष्ट््क ५.५३. रायगड र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण

पी.एच.

मसडको मल शुद्धीकरण केंद्र, सेक्टर-१६,
खारघर
मसडको मल शुद्धीकरण केंद्र, सेक्टर-१६,
खारघर
मसडको मल शुद्धीकरण केंद्र, सेक्टर-१२,
कळं बोली
मसडको मल शुद्धीकरण केंद्र, सेक्टर-३२,
कामोठे
पी.एम.सी. मल शुद्धीकरण केंद्र, पिवेल

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

६.९

६.९

४०

१०

२६

१८

६.९

६.७

२१

५

१८

१६

६.७

६.५

११०

९

११२

१४

६.५

६.५

११०

१६

७०

१६

७.१

६.७

५८

८

९८

१२

कोष्ट््क ५.५३. मिूि असे हदसि
ू येते की सवि मला शद्ध
ु ीकरण केंद्रांमध्ये बी.ओ.डी. व अिांतरी घिपदाथांची
आउटलेट मल्
ू ये मािक मयािदांपेक्षा कमी होती.
५.७.१.१२. ठाणे
या र्वभािामध्ये कायिरत असलेली ९ मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रे आहे त जयांची एकत्रत्रत प्रक्रक्रया क्षमता २०९.४
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढी आहे . २०१७-१८ या वर्षी प्राप्त झालेल्या घरित
ु ी सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण
२०९.४ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते आणण प्रक्रक्रया केलेल्या सांडपाण्याचे एकूण प्रमाण १५५.४
दशलक्ष मलटर प्रनतहदि एवढे होते. ठाणे र्वभािातील सवि मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांची कामधिरीची सरासरी
आणण र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.५४. मध्ये हदलेले आहे .
कोष्ट््क ५.५४. ठाणे र्वभागामधील मल िुद्धीकरण केंद्रांछया वार्षिक कामचगरीची सरासरी.
मापदं ड (शमशलग्रॅम प्रनतशल्र)
हठकाण
झोि-४ मल शुद्धीकरण केंद्र, एम.बी.एम.सी.
- िोल्डि िेस्ट
जेस्सल पाकि मल शुद्धीकरण केंद्र एम.बी.एम.सी.
श्रुती मल शुद्धीकरण केंद्र - एम.बी.एम.सी.
६-सी मल शुद्धीकरण केंद्र - एम.बी.एम.सी.
शांती ििर

पी.एच.

बी.ओ.डी. (सरासरी)

एस.एस. (सरासरी)

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

इिले्

आउ्ले्

-

७.४

-

९

-

७

-

७.४

-

४

-

१०

-

७.३

-

५

-

९

-

७.३

-

४

-

८
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६-ए मल शुद्धीकरण केंद्र - एम.बी.एम.सी.

-

७.४

-

५

-

९

-

७.४

-

८

-

९

मुंब्रा

७.२३

६.८५

११४.२

८.९१

१२४.६६

१७.५

कोपरी

६.९

६.७१

६४

१०.९

४६.२

१६.२८

वतिक ििर

६.७५

६.५

७७.५

२०.६६

५२.५

२१.३३

शांती पाकि
झोि-५ मल शुद्धीकरण केंद्र, एम.बी.एम.सी.
- किक्रकया

कोष्ट््क ५.५४. मिूि असे हदसते की वतिक ििर येथील मल शद्ध
ु ीकरण केंद्र येथे बी.ओ.डी.चे आउटलेट
मल्
ू ये मािक मयािदेपेक्षा थोड्याच प्रमाणात अधिक होते. अिांतरी घिपदाथांची सवि आउटलेट मल्
ू ये
मािक मयािदेपेक्षा कमी होती.
५.८. महाराष्ट्रातील घिकचरा व्यवस्थापि
स्रोतांिस
ु ार घिकचऱयाला ४ प्रकारांमध्ये र्वभाजले आहे. पहहला प्रकार म्हणजे िािरी घिकचरा
(एम.एस.डब्ल्य.ू ). ह्यामध्ये घरित
ु ी कचरा, बांिकाम व इमारत पाडल्यावर राहणारा राडारोडा (सी. आणण
डी.), स्वच्छतेमिील अवमशष्ट्ट भाि आणण रस्त्यांवरील कचरा ह्यांचा समावेश होतो जो निवासी व
व्यावसानयक संकुलांमिूि निमािण होतो. वि, पयािवरण आणण जलवायू पररवतिि मंत्रालयािस
ु ार
एम.एस.डब्ल्य.ू मध्ये महाििरपामलकेच्या क्रकं वा सधू चत क्षेत्रांमध्ये निमािण झालेला व्यावसानयक घातक
कचरा विळता व्यावसानयक व निवासी घि अथवा अिि-घि कचरा आणण प्रक्रक्रया केलेला जैव-वैदयकीय
कचरा ह्यांचा समावेश होतो. दस
ु रा प्रकार म्हणजे घातक घिकचरा क्रकं वा औदयोधिक कचरा. ह्यामध्ये
र्वर्षजन्य पदाथि जे िंज आणू शकतात, जे जवलिशील आहे त अथवा ठरार्वक वायच्
ूं या समक्ष जयांच्यात
रासायनिक बदल होतात अशा पदाथांचा समावेश होतो. नतसऱया प्रकारामध्ये जैव-वैदयकीय घिकचरा
अथवा रुग्णालयामध्ये निमािण होणाऱया कचऱयाचा समावेश आहे. ह्या मध्ये सामान्यतः िारदार वस्त,ू
टाकाऊ वस्त,ू रचिात्मक टाकाऊ पदाथि, सक्ष्
ू मजैर्वक संविि, निरूपयोिी और्षिे असे संसििजन्य टाकाऊ
पदाथि आणण टाकाऊ मसररंज, स्वॅब्स, मलमपट्टया, शारीररक स्त्राव, मािवी उत्सजििे अशा स्वरूपातील
रासायनिक कचऱयाचा समावेश होतो. शास्त्रोक्त आणण र्वभेदकारी पद्धतीिे व्यवस्थापि ि केल्यास हे
पदाथि मािवी आरोग्यासाठी अत्यंत िोकादायक ठरू शकतात. इलेक्रॉनिक घिकचरा अथवा ई-कचरा हा
चौथा प्रकार आहे. ह्यामध्ये टाकाऊ र्वदयत
ु आणण इलेक्रॉनिक उपकरणांचा समावेश होतो. पि
ु र्विक्री,
िातू मोड, पि
ु वािपरामध्ये जया वस्तू जातात क्रकं वा जयांची र्वल्हे वाट लावली जाऊ शकते अशा टाकाऊ
इलेक्रॉनिक वस्ति
ुं ा दे खील ई-कचरा म्हणतात.
िािरी घिकचऱयाची प्रक्रक्रया क्रकं वा र्वल्हे वाट लावण्याच्या प्रमख
ु पद्धतींमध्ये औव्ष्ट्णक प्रक्रक्रया, डम्प्स व
लँ डक्रर्ल्स आणण जैर्वक प्रक्रक्रया ह्या समार्वष्ट्ट आहे त. रासायनिक, औव्ष्ट्णक, यांत्रत्रक, क्रकरणोत्सिि आणण
जैर्वक कचरा उपचार अशा र्वर्वि प्रक्रक्रया वापरूि जैव-वैदयकीय घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करता येत.े
घातक घिकचऱयाच्या प्रक्रक्रयेसाठी वापरात आणलेल्या तंत्रज्ञािामध्ये भौनतक, रासायनिक, जैर्वक,
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औव्ष्ट्णक क्रकंवा व्स्थर करणे ह्या प्रकारांमध्ये र्वभाजले आहे. पि
ु वािपर करणे अथवा ित
ू िीकरण करणे
ह्या ई-कचऱयाच्या उधचत प्रक्रक्रयेच्या दोि पद्धती आहे त.
महाराष्ट्र राजयामध्ये निमािण होणाऱया िािरी घिकचऱयावर महाििरपामलका अथवा ििरपररर्षदांिी
तरतद
ू केलेल्या ५६ सामानयक सर्ु विांमध्ये प्रक्रक्रया केली जाते. राजयामध्ये निमािण होणाऱया घातक
घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यासाठी ४ सामानयक घातक घिकचरा प्रक्रक्रया सर्ु विांची तरतद
ू करण्यात
आली आहे . निमािण झालेल्या जैव-वैदयकीय घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यासाठी ३ सामानयक कचरा
प्रक्रक्रया सर्ु विांची तरतद
ू करण्यात आली आहे . अहवालाच्या पढ
ु ील पररच्छे दांमध्ये निमािण झालेला
घिकचरा, प्रक्रक्रयेसाठीच्या सर्ु विा व प्रक्रक्रयेबद्दल तपशील हदला आहे .
५.८.१. कचरा व्यवस्थापिाचे आकडेवारीसहहत र्वचलेषण
२०१७-१८ दरम्याि महाराष्ट्रातील सवि र्वभािांमध्ये र्वर्वि प्रकारच्या घिकचऱयाची निममिती आणण प्रक्रक्रया
ह्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे .
५.८.१.१. अमरावती


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - ७२९.५ मेहरक टि प्रनतहदि

५.८.१.२. औरं गाबाद


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - १६२३.९४ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी २३५.७९ मेहरक
टि प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



केवळ १४% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.३. चंद्रपरू


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - ४१९.६२ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी १२३.८२ मेहरक
टि प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



केवळ २९% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.४. कल्याण


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा – १७९५.५ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी ७७ मेहरक टि
प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



केवळ ४% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.
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५.८.१.५. कोल्हापरू


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - ७८४.७५ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी २८९.९ मेहरक टि
प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



सािारण ३७% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.६. मब
ुं ई


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा – ७,५०० मेहरक टि प्रनतहदि पैकी ३००० मेहरक टि
प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



सािारण ४०% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.७. िागपरू


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - १३७४ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी २७६.५ मेहरक टि
प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



केवळ २०.१% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.८. िाशिक


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - १८९७.५८ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी ९९७.१२ मेहरक
टि प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



७८.७% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.९. िवी मब
ंु ई


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - ७६१ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी ७५२ मेहरक टि
प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



९८% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.१०. पण
ु े


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - ३९०२.७५ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी १९८३.६१ मेहरक
टि प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



सािारण ५१% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.८.१.११. रायगड


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - १७९.९६ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी १०९.८ मेहरक टि
प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



६१% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.
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५.८.१.१२. ठाणे


निमािण झालेला एकूण िािरी घिकचरा - १९२९ मेहरक टि प्रनतहदि पैकी १०० मेहरक टि
प्रनतहदि वर प्रक्रक्रया करण्यात आली.



केवळ ५% िािरी घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यात आली.

५.९. २०१७-१८ या वषािदरम्याि घातक घिकचरा निशमिती.
२०१७-१८ या वर्षािदरम्याि महाराष्ट्र राजयामध्ये निमािण झालेल्या आणण प्रक्रक्रया केलेल्या घातक
घिकचऱयाची तपशील खालील कोष्ट््क ५.५५. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.५५. २०१७-१८ या वषािदरम्याि घातक घिकचरा निशमिती व प्रकक्रया.
संमतीपत्रािुसार घातक घिकचरा निशमिती (मेहरक ्ि प्रनतवषि)
लँ डक्रर्ल करण्यायोग्य

भस्मीकरणक्षम

पुिवािपरक्षम

वापरण्यायोग्य

७२५४४४.३५

३५३२८६.७२

१०९१५१४.०३

२७६४२९.२०

२०१७-१८ या वषीसाठी उद्योगांछया वार्षिक र्ववरणािुसार घातक घिकचरा निशमिती (मेहरक ्ि प्रनतवषि)
लँ डक्रर्ल करण्यायोग्य

भस्मीकरणक्षम

पुिवािपरक्षम

वापरण्यायोग्य

२९९१३८.३७

५११९८.३९

३०१४९६.५३

४५१४७.५५

प्रकक्रया केलेला घातक घिकचरा (मेहरक ्ि प्रनतवषि)
लँ डक्रर्ल करण्यायोग्य

भस्मीकरणक्षम

पुिवािपरक्षम

वापरण्यायोग्य

२९९१३८.३७

५११९८.३९

३०१४९६.५३

४५१४७.५५

५.९.१. सामानय घातक ्ाकावू पदाथाांछया प्रकक्रया, साठवण व र्वल्हे वा् सर्ु वधांची च्स्थती
महाराष्ट्र राजयात एकूण ४ सामान्य घातक टाकाऊ पदाथांच्या प्रक्रक्रया, साठवण व र्वल्हे वाट सर्ु विांची
स्थापिा झालेली असि
ू त्या यशस्वीररत्या कायिरत आहे त. मब
ुं ई कचरा व्यवस्थापि (एम.डब्ल्य.ू एम.),
तळोजा आणण रान्स ठाणे कचरा व्यवस्थापि संघटिा (टी.टी.सी.डब्ल्य.ू एम.ए.), महापे ह्या दोि सर्ु विा
िवी मब
ुं ई र्वभािामध्ये व्स्थत आहे त तर महाराष्ट्र एन्व्हायरो पॉवर मयािहदत (एम.ई.पी.एल.), रांजणिाव
ही सर्ु विा पण
ु े र्वभािात व्स्थत आहे . र्वदभि एन्व्हायरो संरक्षण मयािहदत (व्ही.ई.पी.एल.), बट
ु ीबोरी
औदयोधिक क्षेत्र िािपरू र्वभािात व्स्थत आहे . सध्या ६३५३ उदयोि ह्या ४ सर्ु विांचे सदस्य आहेत
आणण त्यांच्या घातक घिकचऱयाची र्वल्हे वाट लावत आहे त. प्रत्येक सामान्य घातक टाकावू पदाथांच्या
प्रक्रक्रया, साठवण व र्वल्हे वाट सर्ु विांची प्रक्रक्रया क्षमता कोष्ट््क ५.५६. मध्ये दशिवल्या आहे त. कोष्ट््क
५.५७. मध्ये सामान्य घातक टाकावू पदाथांच्या प्रक्रक्रया, साठवण व र्वल्हे वाट सर्ु विांची संबधं ित क्षमता
आणण स्वीकारलेल्या घातक कचऱयाचा सारांश हदलेला आहे .
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कोष्ट््क ५.५६. प्रत्येक सामानय घातक ्ाकावू पदाथाांछया प्रकक्रया, साठवण व र्वल्हे वा् सर्ु वधांची प्रकक्रया क्षमता.
सर्ु विेचे िाव

सविश्री मुंबई कचरा
व्यवस्थापि मयािहदत

सविश्री रान्स ठाणे

सविश्री महाराष्ट्र

सविश्री र्वदभि

कचरा व्यवस्थापि

एन्व्हायरो पॉवर

एन्व्हायरो संरक्षण

संघटिा

मयािहदत

मयािहदत

पी-१२८, शीळ-महापे
सुर्विेचा पत्ता

प्लॉट क्र. पी-३२,

रस्ता, एल अँड टी

म.औ.र्व.म., तळोजा

इन्र्ोटे क मयािहदत

सविश्री शव्क्तकुमार
रांजणिाव

शेजारी

सुर्विेची प्रक्रक्रया
क्षमता

एम. संचत
े ी
मयािहदत, बुटीबोरी
यांचे एस.पी.व्ही.

एस.एल.एर्. -

एस.एल.एर्. -

एस.एल.एर्. -

एस.एल.एर्. -

१,२०,००० मेहरक

२१,६०० मेहरक टि

६०,००० मेहरक टि

६०,००० मेहरक टि

टि प्रनतवर्षि

प्रनतवर्षि

प्रनतवर्षि

प्रनतवर्षि

१. आय.एि.सी. -

आय.एि.सी. -

२.५ टी.पी.एच.

सुर्विा िाही
(भस्मीकरणक्षम

आय.एि.सी. - ३.०.

आय.एि.सी. - ३.०.

२. आय.एि.सी. -

घातक घिकचरा

टी.पी.एच.

टी.पी.एच.

२.५ टी.पी.एच.

तळोजाला
पाठवण्यात येतो)
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कोष्ट््क ५.५७. २०१७-१८ मध्ये र्वल्हे वा्ीछया सर्ु वधांमध्ये स्वीकारलेल्या घातक घिकचऱ्याचा सारांि.
डी.एल.एफ.

सुर्वधा

(मेहरक ्ि
प्रनतमहहिा)

एम.डब्ल्यू.एम., तळोजा, रायिड

एल.ए.्ी. (मेहरक
्ि प्रनतमहहिा)

आय.एि.सी.

एकूण

(मेहरक ्ि

(मेहरक ्ि

प्रनतमहहिा)

प्रनतमहहिा)

३१३४३

१२०७३९.००

२७०९१

१७९१७३

टी.टी.सी.डब्ल्यू.एम.ए., महापे, िवी मंब
ु ई

२५९७३.०७

७७८५.३४

--

३३७५८.४१

एम.इ.पी.एल., रांजणिाव, पुणे

४६४९१.१०

३८७५२.५१

२४२३५.६९

१०९४७९.३०

व्ही.इ.पी.एल., बट
ु ीबोरी, िािपरू

१२०६५

१०९०६

२४९२

२५४६३

११५८७२.१७

१७८१८२.८५

५३८१८.६९

३४७८७३.७१

एकूण

* डी.एल.एर्. - डायरे क्ट लँ ड क्रर्मलंि, एल.ए.टी. - लँ डक्रर्मलंि आफ्टर रीटमें ट, आय.एि.सी. – इव्न्सिरे शि

६,३५३ उदयोिांदवारे घातक घिकचरा निमािण होतो. ह्या घातक घिकचऱयावर प्रक्रक्रया करण्यासाठी
डी.एल.एर्., एल.ए.टी., आय.एि.सी. आणण ऑिसाईट हायड्रोक्लेव्ह अशा र्वर्वि पद्धती अवलंबल्या
जातात. डी.एल.एर्. पद्धतीिे ११५८७२.१७ मेहरक टि प्रनतवर्षि, एल.ए.टी. पद्धतीिे १७८१८२.८५ मेहरक टि
प्रनतवर्षि तर आय.एि.सी. पद्धतीिे ५३८१८.६९ मेहरक टि प्रनतवर्षि एवढ्या घातक घिकचऱयावर प्रक्रक्रया
करण्यात आली. घातक घिकचरा निममितीचा अधिकार प्राप्त असलेल्या प्रत्येक र्वभािातील उदयोिांची
संख्या कोष्ट््क ५.५८. मध्ये हदलेली आहे .
कोष्ट््क ५.५८. घातक घिकचरा निमािण करण्यासाठी अचधकार शमळालेल्या प्रत्येक र्वभागातील उद्योगांची संयया.
र्वभाग

उद्योगांची एकूण

अमरावती

८०

औरं िाबाद

३६१

चंद्रपरू

१२७

कल्याण

९०५

कोल्हापरू

३७४

मंब
ु ई

४०४

िािपूर

३६७

िामशक

५१४

िवी मुंबई

७२२

पुणे

१३११

रायिड

३९१

ठाणे

७९७

एकूण

६३५३
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संयया

५.१०. २०१६छया जैव-वैद्यकीय घिकचरा व्यवस्थापि अचधनियमाची अंमलबजावणी


२८ माचि २०१६ रोजी वि, पयािवरण व जलवायू पररवतिि मंत्रालयािे २०१६च्या जैव-वैदयकीय घिकचरा
व्यवस्थापि अधिनियमाची अधिसच
ू िा जारी केली.



सवि रुग्णालये, िमसंि होम्स, धचक्रकत्सालये, दवाखािे, पशव
ै यकीय संस्था, पशू निवारे , रोिर्वज्ञाि
ु द
प्रयोिशाळा, रक्तपेढ्या, धचक्रकत्सा संस्था, अिस
ं ाि अथवा शैक्षणणक संस्था, स्वास््य मशत्रबरे ,
ु ि
वैदयकीय अथवा शस्त्रक्रक्रया मशत्रबरे , लसीकरण मशत्रबरे , रक्तदाि मशत्रबरे , शाळांमिील प्रथमोपचार कक्षे,
न्यायवैदयक प्रयोिशाळा आणण अिस
ं ाि प्रयोिशाळांचा समावेश २०१६च्या या िवीि जैव-वैदयकीय
ु ि
घिकचरा व्यवस्थापि अधिनियमांतिित केला िेला आहे .



सवि त्रबिर-खाट आरोग्य सेवा संस्थांिी म. प्र. नि. मंडळादवारे एका वेळेचे जैव-वैदयकीय घिकचरा
प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अनिवायि आहे .



सरकारच्या 'ईझ ऑर् डुईंि त्रबझिेस' या उहद्दष्ट्टांतिित आणण कायिवाहीमध्ये पारदशिकता सनु िव्श्चत
करण्यासाठीच्या

प्रयत्िांमळ
ु े

या

कायािलयािे

ऑिलाईि

संमतीपत्र

व

वैदयकीय

घिकचरा

प्रमाणपत्रासाठी नियमावली र्वकमसत केली आहे . अस्थायी प्रमाणीकरण हदलेल्या वेळेत प्रदाि करणे
हे आवश्यक कािदपत्रे आणण शल्
ु क ऑिलाइि सादर करणे यावर अवलंबि
ू आहे .


म. प्र. नि. मंडळािे राजयामध्ये २०१६च्या जैव-वैदयकीय घिकचरा व्यवस्थापि अधिनियमाची
अंमलबजावणी केली आहे . महाराष्ट्र राजयामध्ये सध्या एकूण ३० सामानयक घिकचरा प्रक्रक्रया व
र्वल्हे वाटीचा सर्ु विा उपलब्ि आहे त.
 जैव-वैद्यकीय प्रकक्रया सर्ु वधांचा तपिील

(१) महाराष्ट्रामध्ये मंडळािे अधिकृतता हदलेल्या जैव-वैदयकीय घिकचरा सामानयक प्रक्रक्रया सर्ु विांची
एकूण संख्या: ३०

(२) भस्मीकरण आिाररत कायिरत सर्ु विांची एकूण संख्या:२८
(३) खोल दर्ि आिाररत कायिरत सर्ु विांची एकूण संख्या: २
(४) २०१६च्या जैव-वैदयकीय घिकचरा व्यवस्थापि अधिनियमांमध्ये समार्वष्ट्ट असलेल्या स्वास््य सेवा
संस्थांची एकूण संख्या: ६३,८२४
(अ) खाट असलेल्या: २०,४८७
(ब) त्रबिर-खाट: ४३,३३७
(५) जैव-वैदयकीय घिकचरा सामानयक प्रक्रक्रया सर्ु विांदवारे तरतद
ू केलेल्या खाटांची एकूण संख्या:
२,९३,३४५
(६) सी.टी.एर्. व बंहदस्त प्रक्रक्रया सर्ु विांदवारे एकत्रत्रत केलेल्या आणण प्रक्रक्रया केलेल्या जैव-वैदयकीय
घिकचऱयाचे एकूण प्रमाण: १८५७.३ टि प्रनतमहहिा.
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५.११. इलेक्रॉनिक घिकचरा
इलेक्रॉनिक अथवा ई-कचऱयामध्ये टाकाऊ र्वदयत
ु आणण इलेक्रॉनिक उपकरणांचा समावेश होतो. जे
वापरलेले इलेक्रॉनिक्स पि
ु वािपर, पि
ु र्विक्री, िष्ट्टशेर्ष शोिि अथवा र्वल्हे वाटीसाठी योजलेले आहेत
त्यांचाही समावेश ई-कचऱयामध्ये होतो. र्वकसिशील दे शांमिील ई-कचऱयाच्या अिौपचाररक प्रक्रक्रयामळ
ु े
मािवी आरोग्यावर प्रनतकूल पररणाम आणण पयािवरण प्रदर्ू र्षत होऊ शकते. सी.पी.य.ू सारख्या इलेक्रॉनिक
िातू मोडीच्या घटकांमध्ये मशसे, कॅडममयम, बेरीमलयम अथवा ब्रोममिेटेड जवाला प्रनतरोिक ह्यांसारखे
संभाव्यतः हानिकारक घटक असतात. र्वकसिशील दे शांमध्ये ई-कचऱयाच्या पि
ु वािपर आणण र्वल्हे वाटीमळ
ु े
कामिार व समाजाच्या आरोग्याला लक्षणीय िोका संभवू शकतो. त्यामळ
ु े पि
ु वािपर करतािा असरु क्षक्षत
संसिि टाळण्यासाठी अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे . तसेच लँ डक्रर्ल आणण भस्मीकरण यंत्रणेच्या
राखेमिि
ंू ारख्या द्रव्यांमिि
ू िळती होणाऱया जड िातस
ू होणारा संसिि टाळण्यासाठीही काळजी घेणे
आवश्यक आहे .

 ई-कचरा (व्यवस्थापि व हाताळणी) नियम, २०११ ची अंमलबजावणी
 २३ माचि २०१६ रोजी ई-कचरा (व्यवस्थापि) अधिनियम, २०१६ अधिसधू चत झाला आणण १ ऑक्टोबर
२०१६ पासि
ू अंमलात आणला िेला.
 िव्यािे सि
ु ाररत नियमांची उपयक्
ु तता उत्पादक, र्वक्रेते, पि
ु र्वितरणकते आणण उत्पादक जबाबदारी
संस्था (पी.आर.ओ.) यांपयंत र्वस्ताररत केली िेली आहे.
 वैयव्क्तकररत्या अथवा संघटिेिे संकलि केंद्रे उभारण्याची जबाबदारी उत्पादकांची आहे .
 एकाधिक एस.पी.सी. दवारे उत्पादकांसाठी अधिकृतता ममळवणे आता प्रचमलत िाही. केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण मंडळाकडूि उत्पादकांसाठी एक र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी (ई.पी.आर.) अधिकृततांची
पद्धत सादर केली िेली आहे .

 ई.पी.आर. अंतिित संकलिासाठी ध्येय आिाररत दृव्ष्ट्टकोि अंमलात आणला िेला आहे .
 ई-कचरा संकलिाचे ध्येय (वजिािस
ु ार):
अिुक्रमांक

वषि

१

२०१७-२०१८

२

२०१८-२०१९

३

२०१९-२०२०

४

२०२०-२०२१

५

२०२१-२०२२

ई-कचरा संकलिाचे ध्येय (वजिािुसार)
र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिेत दशिर्वल्याप्रमाणे कचऱयाच्या उत्पादिाच्या
१०%.
र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिेत दशिर्वल्याप्रमाणे कचऱयाच्या उत्पादिाच्या
२०%
र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिेत दशिर्वल्याप्रमाणे कचऱयाच्या उत्पादिाच्या
३०%
र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिेत दशिर्वल्याप्रमाणे कचऱयाच्या उत्पादिाच्या
४०%
र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिेत दशिर्वल्याप्रमाणे कचऱयाच्या उत्पादिाच्या
५०%
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६

२०२२-२०२३

७




र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिेत दशिर्वल्याप्रमाणे कचऱयाच्या उत्पादिाच्या
६०%

२०२३ आणण

र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिेत दशिर्वल्याप्रमाणे कचऱयाच्या उत्पादिाच्या

पुढे

७०%

अधिकृतता आणण िोंदणीऐवजी केवळ अधिकृतता दे ऊि परवािग्यांचे सरलीकरण.

ई-कचऱयाचे संकलि करूि अधिकृत हठकाणी पि
ु वािपरासाठी िेण्याच्या सोयीची जबाबदारी उत्पादकांवर
निव्श्चत करण्यात आली आहे .



र्वक्रेते व पि
ु र्वितरणकत्यांवर जबाबदारी निव्श्चत करण्यात आली आहे.



ई-कचरा र्वघटि आणण पि
ु वािपरासाठी औदयोधिक जािा ठरवि
ू दे णे ही राजय उदयोि र्वभािाची
जबाबदारी आहे.



र्वघटि आणण पि
ु वािपरासाठी कामिारांची ओळख व िोंदणी ही कामिार र्वभािाची जबाबदारी आहे .
वार्र्षिक तपासणी आणण कामिारांची सरु क्षक्षतता आणण स्वास््याची जबाबदारीही कामिार र्वभािाची
आहे.



या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणण वि, पयािवरण व जलवायू पररवतिि मंत्रालयामध्ये
वार्र्षिक अहवाल सादर करण्यासाठी राजय शासि एकात्मीकृत योजिा तयार करे ल.



ई-कचऱयाच्या वाहतक
ु ीसाठी तपशीलसच
ू ी प्रणालीची संकल्पिा सादर करण्यात आली आहे .



दानयत्वासाठीच्या तरतद
ु ींची संकल्पिा सादर करण्यात आली आहे .



महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे श्री आर. के. ििि यांच्या अध्यक्षतेखाली ई-कचऱयाचे
र्वघटि/पि
ु वािपर/पि
ु र्वितरण

करण्यासाठी

अधिकृततेच्या

अिद
ु ाि/ित
ू िीकरणासाठी

ममळालेल्या

अजांची तपासणी करण्यासाठी एका तांत्रत्रक सममतीची स्थापिा केली आहे .
ई-कचरा (व्यवस्थापि व हाताळणी) नियम, २०११ अंतिित र्वघटिकते/पि
ु वािपरकते/संघटिकते/निमािते
ह्यांिा जारी केलेल्या अधिकृततांचा तपशील कोष्ट््क ५.५९. मध्ये हदला आहे .
कोष्ट््क ५.५९. महाराष्ट्र राज्यातील ई-कचरा निशमिती आणण पि
ु वािपराची च्स्थती.
मंडळािे मंजूर केलेल्या

मंडळािे मंजूर केलेल्या

ई-कचरा निशमिती/संग्रह/र्वघ्ि/पुिवािपराची

अचधकृतता/िोंदणीचे प्रकार

अचधकृतता/िोंदणीची संयया

क्षमता (मेहरक ्ि प्रनतवषि)

पुिवािपरकते

८

र्वघटिकते

७०

७७,५२५

५.१२. प्लॅ च्स््क कचरा व्यवस्थापि


३ माचि २००६ रोजी राजयातील २००५ मिील परू व्स्थतीच्या पाश्विभम
ू ीवर महाराष्ट्र शासिािे महाराष्ट्र
प्लॅ व्स्टक कॅरी बॅग्स (उत्पादि व वापर) अधिनियम, २००६ प्रदमशित केला. ८ × १२ इंचांपेक्षा जास्त
आकार आणण ५० मायक्रॉन्सपेक्षा अधिक जाडीच्या व्हव्जिि अथवा पि
ु वािपरकृत प्लॅ व्स्टकपासि
ू तयार
केलेल्या प्लॅ व्स्टक कॅरी बॅग्सच्या उत्पादि, वापर व र्वक्रीवर या अधिसच
ू िेमळ
ु े प्रनतबंि आला आहे .
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४ र्ेब्रव
ु ारी २०११ रोजीच्या अधिसच
ू िा क्रमांक एस.ओ. २४९(ई) दवारे प्रसाररत झालेल्या २०११च्या
प्लॅ व्स्टक कचरा (व्यवस्थापि आणण हाताळणी) अधिनियमाची जािा आता २०१६च्या प्लॅ व्स्टक कचरा
व्यवस्थापि अधिनियमािे घेतली आहे . प्रत्येक कचरा निमािता, स्थानिक संस्था, ग्राम पंचायत,
उत्पादक आणण आयातकताि यांिा ही अधिसच
ू िा लािू आहे . तसेच, कॅरी बॅग्सचे प्रनतबंधित उत्पादि,
आयातदार स्टॉक्रकं ि, र्वतरण आणण र्वक्री, प्लॅ व्स्टक शी्सपासि
ू तयार केलेले प्लॅ व्स्टक शी्स
अथवा आच्छादिे आणण अिेक थर असलेली आवेष्ट्टिे यांिा ठरार्वक अटी लािू होतील, जशा की
व्हव्जिि अथवा पि
ु वािपरकृत प्लॅ व्स्टकपासि
ू तयार केलेल्या प्लॅ व्स्टक कॅरी बॅग्स या ५० मायक्रॉन्सपेक्षा
अधिक जाडीच्या असतील. र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारीच्या तयारी आणण अंमलबजावणीसाठी

ग्राहकांिी वापर करूि झाल्यािंतरचा प्लॅ व्स्टक कचरा संकमलत करूि र्वल्हे वाट लावण्याची जबाबदारी
उत्पादक, आयातदार व ब्रँड-मालकांची आहे .


५० मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅ व्स्टक बॅग्सच्या वापरावर बंदी असि
ू ही अर्वघटिशील प्लॅ व्स्टक
कचऱयामध्ये वाढ होत असि
ू पयािवरणीय स्वास््यास हािी पोहोचत आहे . महाराष्ट्र शासिािे महाराष्ट्र
अर्वघटिशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, २००६ मिील कलम ४ उपवाक्य १ व २ लािू करत २३
माचि २०१८ रोजी महाराष्ट्र प्लॅ व्स्टक व थमोकोल उत्पादिे (उत्पादि, वापर, र्वक्री, वाहतक
ू , हाताळणी
व साठवणक
ू ) अधिसच
ू िा, २०१८ अधिसधू चत केली.



या अधिसच
ू िेिस
ु ार मठ
ू असलेल्या आणण त्रबि-मठ
ु ीच्या प्लॅ व्स्टक बॅग्सचे उत्पादि, वापर, वाहतक
ू ,
र्वतरण, घाऊक व क्रकरकोळ र्वक्री आणण साठवणक
ू आणण प्लॅ व्स्टक व थमोकोल (पॉमलस्टायररि)
पासि
ू तयार केलेली एकदाच उपयोिात आणता येण्याजोिी उत्पादिे जसे की बश्या, कप, ताटे ,
ग्लास, काटे , भांडी, डबे, हॉटे ल्स मध्ये अन्िाच्या वेष्ट्टिासाठी वापरलेल्या एकदाच उपयोिात आणता
येण्याजोग्या बश्या/भांडी; चमचे, स्रॉ, ि र्वणलेल्या पॉमलप्रोर्पलीि र्पशव्या, आणण द्रव पदाथि
साठवण्यासाठी कप/पाऊच या सवि िोष्ट्टींवर बंदी आणण्यात आली आहे . तसेच, सश
ु ोभीकरणासाठी
प्लॅ व्स्टक आणण थमोकोलच्या वापरावरही बंदी आहे .



और्षिे, वैदयकीय उपकरणे आणण वैदयकीय उत्पादिांच्या नियाितीसाठी वेष्ट्टिासाठी वापरण्यात
येणाऱया प्लॅ व्स्टकवर बंदी िाही. तसेच, र्वस्ताररत उत्पादक जबाबदारी योजिा तयार करूि अंमलात
आणणे यासारख्या ठरार्वक अटींचे पालि केलेले असल्यास माल व अन्िाच्या वेष्ट्टिासाठी वापरण्यात
येणाऱया प्लॅ व्स्टकवर बंदी िाही. रोपमळे , उदयािर्वकास, शेती आणण घिकचऱयाची हाताळणी यांसाठी
वापरण्यात येणाऱया केवळ र्वघटिशील प्लॅ व्स्टक बॅग्सवर बंदी िाही.



अधिसच
ू िेच्या

अंमलबजावणीसाठी

महाराष्ट्र

अर्वघटिशील

(नियंत्रण)

अधिनियम,

२००६च्या

तरतद
ु ींच्या कलम १२ िस
ु ार आणण त्यांच्या अखत्यारीिस
ु ार स्थानिक संस्था, महसल
ू , प्रशासकीय,
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उदयोि, आरोग्य, मशक्षण, पयिटि, पयािवरण, वि आणण वाहतक
ू यासारख्या र्वर्वि र्वभािांतील
अधिकाऱयांिा आवश्यकतेिस
ु ार कायदे शीर कारवाई घडवि
ू आणण्याचा अधिकार दे ण्यात आलेला आहे .

२३ िोव्हें बर २०१७ रोजी औरं गाबाद येथे प्रस्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीसंबंधी र्वभागीय पातळीवरील र्वचार व सूचिा
समजूि घेण्यासाठी एक बैठक आयोच्जत केली गेली. माििीय श्री रामदास कदम, पयािवरण मंत्री, महाराष्ट्र िासि
प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कारवाई योजिेछया संबंधात सरकारी आणण स्थानिक संस्था अचधकाऱ्यांिा संबोचधत करतािा.
म. प्र. नि. मंडळाचे सदस्य सचचव डॉ. पी. अिबलगि (भा.प्र.से.), आणण च्जल्हाचधकारी, औरं गाबाद या बैठकीत
सहभागी झाले.

प्रस्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीसंदभाित र्वभागीय पातळीवरील र्वचार व सूचिा समजूि घेण्यासाठी २३ िोव्हें बर २०१७
रोजी औरं गाबाद च्जल्हाचधकारी कायािलयात बैठक आयोच्जत केली गेली. माििीय श्री रामदास कदम, पयािवरण
मंत्री, महाराष्ट्र िासि प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कायिवाही योजिेछया संबंधात सरकारी आणण स्थानिक संस्था
अचधकाऱ्यांिा संबोचधत करतािा.
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स्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीवरील र्वचार व सुचािांसंदभाित २९ िोव्हें बर २०१७ रोजी र्वभागीय आयुक्त कायािलय, पुणे
येथे महसूल र्वभाग पातळीवर एक बैठक आयोच्जत करण्यात आली होती. माििीय श्री रामदास कदम, पयािवरण
मंत्री, महाराष्ट्र िासि प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कायिवाही योजिेसंदभाित सरकारी आणण स्थानिक संस्था अचधकाऱ्यांिा
संबोचधत करतािा. डॉ. पी. अिबलगि, म. प्र. नि. मंडळाचे सदस्य सचचव, र्वभागीय आयक्
ु त, च्जल्हाचधकारी,
मुयय कायिकारी अचधकारी, च्जल्हा पररषद व मुयय अचधकारी, िगरपररषद, आयुक्त, महािगरपाशलका आणण म. प्र.
नि. मंडळाछया अचधकाऱ्यांिी चचािसत्रात भाग घेतला.

प्रस्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीवरील र्वचार व सुचािांसंदभाित १९ डडसेंबर २०१७ रोजी र्वभागीय आयुक्त कायािलय,
िागपूर येथे महसूल र्वभाग पातळीवर एक बैठक आयोच्जत करण्यात आली होती. माििीय श्री रामदास कदम,
पयािवरण मंत्री, महाराष्ट्र िासि प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कायिवाही योजिेसंदभाित सरकारी आणण स्थानिक संस्था
अचधकाऱ्यांिा संबोचधत करतािा. श्री सतीि गवई, प्रधाि सचचव, पयािवरण र्वभाग, महाराष्ट्र िासि, डॉ. पी.
अिबलगि (भा.प्र.से.), म. प्र. नि. मंडळाचे सदस्य सचचव, र्वभागीय आयुक्त, च्जल्हाचधकारी, मुयय कायिकारी
अचधकारी, च्जल्हा पररषद व मय
ु य अचधकारी, िगरपररषद, आयुक्त, महािगरपाशलका आणण म. प्र. नि. मंडळाछया
अचधकाऱ्यांिी चचािसत्रात भाग घेतला.
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५.१३. म. प्र. नि. मंडळाछया प्रयोगिाळांची कामचगरी
महापे, िवी मब
ुं ई येथील एक मध्यवती प्रयोिशाळा आणण पण
ु े, िामशक, औरं िाबाद, िािपरू , धचपळूण,
ठाणे व चंद्रपरू येथील ७ प्रादे मशक प्रयोिशाळा म. प्र. नि. मंडळािे जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण)
अधिनियम, १९७४ आणण हवा (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१च्या कलम १७ चे उपकलम
२ च्या अंतिित स्थापि केल्या आहे त/मान्यता हदली आहे . या प्रयोिशाळा ई (पी) अधिनियम १९८६,
अंतिित पयािवरण व वि मंत्रालयािे (एमओईएर् व सीसी) भारत सरकारदवारे सस
ु जज आणण मंजूर
केलेली आहे त. या प्रयोिशाळा आयएसओ ९००१:२०१५ आणण ओएचएसएएस १८००१:२००७, २०१४ पासि
ू
प्रमाणणत आहे त.
जल आणण हवा अधिनियम, पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ ह्यांच्या अंतिित पररभार्र्षत
केल्याप्रमाणे आणण तयार केलेल्या नियमांिस
ु ार मंडळाच्या प्रयोिशाळा कायि करतात. जल, हवा व घातक
टाकावू पदाथि, महापामलका घिकचरा आणण जैव-वैदयकीय घिकचऱयाच्या र्वश्लेर्षणासाठी संबधं ित
र्वभािांमिील प्रादे मशक अधिकाऱयांकडूि एकत्र केलेल्या िमन्
ु यांचे र्वश्लेर्षण करण्यासाठी आणण पढ
ु ील
नियामक कायिवाहींसाठी संबधं ित उप-प्रादे मशक कायािलयांिा अहवाल सप
ु द
ू ि केले जातात. चंद्रपरू येथील
प्रादे मशक प्रयोिशाळे मध्ये केवळ हवेच्या िमन्
ु यांचे र्वश्लेर्षण होते.
य.ू व्ही. स्पेक्रोर्ोटोमीटर, िॅस क्रोमॅटोग्रार् (जी.सी.), मास स्पेक्रोस्कोपी, अटोममक अब्झोपिशि
स्पेक्रोर्ोटोमीटर (ए.ए.एस.), आयि क्रोमॅटोग्रार्ी (आय.सी.), इंडव्क्टव्ह कपल प्लाझ्मा (आय.सी.पी.),
ऍडसॉरबेबल ऑरिॅनिक स्पेक्रोर्ोटोमीटर (ए.ओ.एक्स.), सी.एच.एि.एस. ऍिलायझर ह्यांसारख्या
अत्यािनु िक यंत्रे व उपकरणांिी मंडळाच्या प्रयोिशाळा सस
ु जज आहे त. २०१७-१८ मिील मंडळाच्या
प्रायोिशाळांच्या कामधिरीचे र्वश्लेर्षण कोष्ट््क ५.६०. मध्ये हदलेले आहे आणण आकृती ५.८., ५.९. व
५.१०. मध्ये आलेखांदवारे दशिवले आहे .

कोष्ट््क ५.६०. म. प्र. नि. मंडळाछया प्रयोगिाळांची कामचगरीचे र्वचलेषण (२०१७-१८).
र्वचलेषण केलेल्या िमुनयांची

अिु
क्रमां
क
१
२
३
४

एकूण संयया

प्रयोगिाळा

मध्यवती प्रयोिशाळा,
महापे, िवी मंब
ु ई
प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
िािपूर
प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
औरं िाबाद
प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
पुणे

घातक

र्वचलेषण केलेल्या मापदं डांची एकूण
संयया

एकूण

जल

हवा

६९६७

९८३

८६

०

२५९८

७४३

३७

३९९४

३८५

२२०३

५५७

एकूण

जल

हवा

८०३६

८९८७७

७०१०

६०९

०

९७४९६

३५

३४१३

३६४२३

१९२३

३३२

७०

३८७४८

१७

०

४३९६

४९०८६

१९४०

१३६

०

५११६२

४७

०

२८०७

२८८४९

२४१३

३६८

०

३१६३०

कचरा

कोळसा

घातक
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कचरा

कोळसा

६
७
८

प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
िामशक
प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
धचपळूण
प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
ठाणे
प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
चंद्रपूर
एकूण

१८६८

७९५

२६

०

२६८९

२०८४७

२६६८

११९

०

२३६३४

३२९८

६३७

४२

०

३९७७

४०२१६

१४२८

२५०

०

४१८९४

१८१८

६८१

-

०

२४९९

१२५६६

२१५३

-

०

१४७१९

-

८०१

-

१

८०२

-

२१७२

-

२

२१७४

२५५

३६

१८१४

७२

३०१४५७

२२७४६ ५५८२

२८६१९ २७७८६४ २१७०७

८०००

र्वचलेषण केलेल्या जल िमन
ु यांची एकूण संयया

५

जल

७०००
६०००
५०००
४०००
३०००
२०००
१०००
०

मध्यवती

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा,
महापे

िािपूर

औरं िाबाद

पुणे

िामशक

धचपळूण

ठाणे

चंद्रपूर

आकृती ५.८. प्रत्येक म. प्र. नि. मंडळ प्रयोगिाळे मध्ये र्वचलेर्षत केलेले एकूण जल िमुिे (२०१७-१८).
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र्वचलेषण केलेल्या हवा िमन
ु यांची एकूण संयया

१२००

हवा

१०००
८००
६००
४००
२००
०

मध्यवती

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा,
महापे

िािपूर

औरं िाबाद

पुणे

िामशक

धचपळूण

ठाणे

चंद्रपूर

आकृती ५.९. प्रत्येक म. प्र. नि. मंडळ प्रयोगिाळे मध्ये र्वचलेर्षत केलेले एकूण हवा िमुिे (२०१७-१८).

संयया

र्वचलेषण केलेल्या घातक घिकचरा िमन
ु यांची एकूण

१००

घातक घिकचरा

९०
८०
७०
६०
५०
४०
३०
२०
१०
०

मध्यवती

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रादे मशक

प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा, प्रयोिशाळा,
महापे

िािपरू

औरं िाबाद

पण
ु े

िामशक

धचपळूण

ठाणे

चंद्रपरू

आकृती ५.१०. प्रत्येक म. प्र. नि. मंडळ प्रयोगिाळे मध्ये र्वचलेर्षत केलेले घातक घिकचऱ्याचे एकूण िमुिे
(२०१७-१८).
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६. पयािवरणाछया प्रादे शिक समस्या आणण संबचं धत प्रांतांमध्ये अवलंबबण्यात आलेले नियंत्रणाचे उपाय
महाराष्ट्र राज्यामधील हवा व ध्विी प्रदष
ू णाछया समस्या:
 श्वसिीय अिांतरी कणरूप पदाथांच्या पातळ्या मयािदेपेक्षा अधिक असल्यािे महाराष्ट्रामिील १७
शहरांिा केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे कणरूप पदाथांच्या बाबतीत िॉि-अटे न्मेन्ट शहरे म्हणूि
ओळखले आहे . वाहिांमिूि होणारी उत्सजिि,े रस्त्यांवरील िुळीचे असंहति आणण इतर उडूि जाणारी
उत्सजििे, बायोमास/कचऱयाचे दहि, औदयोधिक उत्सजििे आणण बांिकामामिूि होणारी उत्सजििे हे
सवि प्रदर्ष
ू णाचे प्रमख
ु स्रोत म्हणूि ओळखले िेले आहेत.


व्यापक ध्विी पातळ्यांमध्ये वाढ मख्
ु यतः रहदारी व उत्सव साजरा केल्यामळ
ु े झाल्याचे हदसि
ू आले.

प्रारं भ केलेल्या कारवाया:


संबधं ित शहरांमिील हवा िण
ु वत्तेमध्ये सि
ु ार आणण्यासाठी सवि भािीदारांिी कायिवाही योजिा तयार
करावी असे निदे श म. प्र. नि. मंडळािे जारी केले आहेत.



हवा प्रदर्ष
ू णाशी संबधं ित समस्या समजण्यासाठी सवि भािीदारांसाठी कायिशाळा आयोव्जत करण्यात
आली होती, तसेच केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या िमन्
ु याप्रमाणे कायिवाही योजिा तयार
करण्यासाठी प्रमशक्षण दे ण्यात आले.



१० िॉि-अटे न्मेन्ट शहरांमध्ये आय.आय.टी. (बी.), मब
ंु ई आणण िीरीदवारे स्रोत संर्वभाजि अभ्यास
आयोव्जत करण्यासाठीची प्रक्रक्रया मंडळािे हाती घेतली आहे . व्यापक हवेमिील प्रदर्ष
ू णाच्या स्त्रोतांचे
नििािरण या अभ्यासादवारे केले जाईल.



उत्सव साजरे करण्याचे पररणाम नििािररत करण्यासाठी ठरार्वक हठकाणांवर म. प्र. नि. मंडळ
नियममतपणे व्यापक ध्विी पातळ्यांचे मापि करते. जािरूकता निमािण करण्यासाठी संकेतस्थळावरूि
निष्ट्कर्षि प्रसाररत केले िेले.



ध्विी अधिनियम, २००० अंतिित उत्पादिाच्या मािकांचा अिप
ु ालिाचे नििािरण करण्यासाठी
र्टाक्यांची तपासणी करण्यात आली. कायिवाही सरु
ु करण्यासाठी अिप
ु ालि ि करणाऱया र्टाक्यांची
सच
ू ी पी.ई.एस.ओ.ला कळवण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्यामधील र्वर्वध र्वभागांमधील पयािवरणीय समस्या आणण म. प्र. नि. मंडळािे अवलंबलेले
नियंत्रणाचे उपाय खालीलप्रमाणे आहे त.
६.१. औरं गाबाद
६.१.१. समस्या
 रघि
ु ाथ रखमाजी लोहकरे यांिी म.औ.र्व.म. क्षेत्र, वळूज, व्जल्हा औरं िाबाद येथील भज
ू लाच्या
प्रदर्ष
ू णासंदभाित माििीय राष्ट्रीय हररत अधिकारण, डब्ल्य.ू झेड., पण
ु े येथे दावा दाखल केला आहे .
 प्रक्रक्रया केलेल्या पाण्यामिि
ू जड िातू काढण्यात आले असे हदसि
ू आले आहे आणण कॅव्ल्शयम
पॉलीसल्र्ाईड सोल्यश
ु ि ममसळल्यामळ
ु े टी.डी.एस. पातळी वाढल्याचेही हदसि
ू आले.
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६.१.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


दर्ू र्षत भज
ू लावर प्रक्रक्रया करण्याचे निदे श माििीय राष्ट्रीय हररत अधिकारणािे हदले आहे त. त्यािस
ु ार
सदर कायिवाहीसाठी तंत्रज्ञाि सच
ु र्वण्यासाठी बडोदयाच्या महाराजा सयाजीराव र्वदयापीठाची नियक्
ु ती
करण्यात आली आहे . बडोदयाच्या महाराजा सयाजीराव र्वदयापीठािे सच
ु वलेल्या तंत्रज्ञािाच्या आिारे
वळूज म.औ.र्व.म. क्षेत्र येथे आरं मभक प्रकल्प कायािन्वयीत करण्यात आला.



या समस्येवर मात करण्यासाठी कायािन्वयीत करणाऱया संस्थेिे एमीरॉि तंत्रज्ञाि सच
ु र्वले आहे . या
तंत्रज्ञािाचा अवलंब करूि प्रक्रक्रया केलेल्या पाण्यामिूि टी.डी.एस. पातळी ि वाढता जड िातू काढणे
शक्य आहे .



कोअर सममती व तांत्रत्रक सममतीच्या बैठकींदरम्याि असा निणिय घेण्यात आला की सदर तंत्रज्ञाि
परवडणारे िाही. तथार्प पयाियी उपाय शोिण्याचा निणिय घेतला िेला आहे .



औरं िाबाद येथील व्जल्हाधिकारी कायािलयाच्या निदे शांिस
ु ार सध्या एका तांत्रत्रक उप-सममतीची
स्थापिा करण्यात आली आहे . या उप-सममतीचे सदस्य, भारतीय रासायनिक तंत्रज्ञाि, जालिा येथील
डॉ. िेमाडे यांिी क्रोममयम काढण्यासाठी र्ेरस सल्र्ाईडचे अती-सक्ष्
ू म कण वापरात आणावेत असे
सच
ु र्वले आहे . सध्या सदर प्रकरण प्रयोिनिदे शिासाठी र्वचारािीि आहे .

६.२. चंद्रपरू
६.२.१. समस्या


महाििरपामलका आणण ििरपररर्षदांमिि
ू निमािण होणारे प्रक्रक्रया ि केलेले सांडपाणी जवळपासच्या
िाल्यांमध्ये व िदयांमध्ये उत्सव्जित होत असल्यािे िदीचे पाणी प्रदर्ू र्षत होत आहे .



एि.सी.एल.च्या र्वर्वि खाणींमिील पाणी चंद्रपरू व्जल्ह्यातील इरई व झरपत िदयांमध्ये व
यवतमाळ व्जल्ह्यातील वणी येथील र्वदभाि िदीमध्ये उत्सव्जित होत आहे .



कोळश्याच्या खाणी, मसमें ट, स्पंज लोखंड, कोळश्याच्या वॉटरीज आणण औव्ष्ट्णक ऊजाि प्रकल्प या
हवा प्रदर्ू र्षत करणाऱया उदयोिांच्या प्रक्रक्रया यंत्रांमळ
ु े हवा प्रदर्ष
ू ण निमािण होत आहे .



जड व्यावसानयक वाहतक
ू /कोळसा वाहतक
ू , कोळशाचे डेपो, कोळशाचे घरित
ु ी जवलि आणण वाहिांच्या
वाहतक
ु ीमळ
ु े हवा प्रदर्ू र्षत होत आहे .



घग्ु िस
ु , वणी, ताडली, माजरी पररसरांमध्ये कोळसा, लोखंडाचे खनिज, मसमें ्स यांची जड वाहतक
ू ,
रक्सचे ओव्हरलोडडंि, रे ल्वे सायडडंि यांमळ
ु े यवतमाळ आणण चंद्रपरू व्जल्ह्यांमध्ये कोळशाच्या
डेपोच्या समस्या उद्भवत आहे त.

६.२.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


१९७४च्या

जल

(प्रनतबंि

व

प्रदर्ष
ू ण

नियंत्रण)

अधिनियमाच्या

कलम

३३ए

अंतिित

सवि

महाििरपामलका/पररर्षदांिा निदे श जारी करण्यात आले आहे त.


स्थानिक संस्थांच्या पयािवरण व्स्थती अहवालांसद
ं भाित कोणतीही कायिवाही योजिा प्रस्तार्वत िाही.
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चंद्रपरू महाििरपामलका आणण बल्लारपरू ििरपररर्षद यांसह जल प्रदर्ष
ू ण निमािण करणाऱया उदयोिांिा
र्वमशष्ट्ट निदे श जारी करण्यात आले आहे त.



या कायािलयािे महाििरपामलका/पररर्षदांकडूि कायदे शीर परु ावे संकमलत केले आहे त आणण चंद्रपरू
महाििरपामलका, वरोरा ििरपररर्षद, भद्रावती ििरपररर्षद यांच्या संदभाित मब
ुं ई मख्
ु यालयाकडे
मंजुरीसाठी खटल्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .



सी.ई.पी.आय. क्षेत्रामध्ये केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे जल िमन्
ु यांची चाचणी केली.



हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण प्रणालींच्या उन्ितीकरणासाठी हवा प्रदर्ू र्षत करणाऱया उदयोिांिा म. प्र. नि.
मंडळािे निदे श जारी केले आहे त. स्पंज लोह उदयोिांसाठी अपव्ययीत उष्ट्णता पि
ु प्रािप्ती प्रणालीची
तरतद
उदयोिांसाठी
ू करण्यात आली आहे . चंद्रपरू सप
ु र औव्ष्ट्णक ऊजाि प्रकल्पासारख्या प्रमख
ु
र्वदयत
ु व्स्थनतक अवक्षेपकाच्या प्रभावीपणामध्ये सि
ु ार आणण्यासाठी अमोनिया डोमसंि प्रणालीची
तरतद
ू केली आहे .



बंद व्स्थतीमध्ये खनिजांची वाहतक
ू करण्याचे निदे श मंडळािे सवि उदयोिांिा जारी केले आहे त.
ित
ु लेल्या कोळशाचा प्रामख्
ु यािे वापर करण्यात यावा यासाठीही सवि कोळसा उदयोिांिा निदे श जारी
करण्यात आले आहे त.



उदयोिांच्या पररसरातील चालू व्यापक हवा िण
ु वत्ता सनियंत्रण केंद्रांच्या जोडणीचे काम प्रितीपथावर
आहे .



कोळसा स्टॅ क व रे ल्वे सायडडंिसाठी मंडळािे माििदशिक तत्वे जारी केली आहेत. या माििदशिक
तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळािे प्रस्तार्वत निदे श जारी केले असि
वणी पररसरातील
ू
कोळश्याच्या डेपोसाठी वैयव्क्तक सि
ु ावणी घेतली आहे .



पयािवरण र्वभािाचे अपर मख्
ु य सधचव यांच्या अध्यक्षतेखाली व्जल्हाधिकारी कायािलय, चंद्रपरू येथे
सी.ई.पी.आय.चा आढावा घेण्यासंदभाित सी.ई.पी.आय.चे िण
ु कमी करण्यासाठी आणण सी.ई.पी.आय.ची
कायिवाही योजिा अमलात आणण्यासाठी मंडळािे बैठक आयोव्जत केली होती.

६.३. कल्याण
६.३.१. समस्या


जल
ु ै २००५ मिील परू पररव्स्थती निमािण झाल्यापासि
ू उल्हासििर महाििरपामलकेिे तरतद
ू केलेले
मल शद्ध
ि ः कायािन्वयीत करण्याचे उल्हासििर
ु ीकरण केंद्र कायिरत िाही. डडसेंबर २०१४ मध्ये केंद्र पण
ू त
महाििरपामलकेिे मंजूर केले असि
ू ही अदयाप हे केंद्र कायिरत करण्यात आलेले िाही.



डोंत्रबवली (र्ेज १ आणण २) आणण कल्याण - डोंत्रबवली महाििरपामलका क्षेत्रामिील औदयोधिक
र्वकासामळ
ु े निमािण होणाऱया सांडपाण्यामळ
ु े जल प्रदर्ष
ू ण होत आहे .



प्रक्रक्रया ि केलेले सांडपाणी वाहूि िेणाऱया तट
ु लेल्या िमलकेमळ
ु े आणण जवळपासच्या औदयोधिक
क्षेत्रातील चें बरमळ
ं ीची समस्या उद्भवली आहे .
ु े खंबाळपाडा व भोपर िाल्यामध्ये दि
ु ि



औदयोधिक आणण निवासी क्षेत्रांचे सीमांकि व्यवव्स्थत िाही.



उल्हासििर येथील निवासी क्षेत्रामिील बेकायदे शीर जीन्स मशलाई उदयोिांमळ
ु े ध्विी प्रदर्ष
ू ण निमािण
होत आहे .
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उदयोिांिी इंिि पॅटिि बदलि
ू कोळश्यावर चालणाऱया बाष्ट्पपात्राच्या वापरामळ
ु े रहहवाश्यांकडूि तक्रारी
येत आहे त.



स्टील उदयोि, रोमलंि आणण री-रोमलंि ममल्स, घम
ू टाकार भट्टया, लेड अॅमसड बॅटरी स्क्रॅप पि
ु वािपर
उदयोि आणण वाडा तहसील येथील इतर लहाि रासायनिक उदयोिांमळ
ु े हवा प्रदर्ष
ू ण निमािण होत
आहे .



मभवंडी येथील हातमाि उदयोिांच्या बाष्ट्पपात्रांमध्ये इंिि म्हणूि कोळशाच्या जवलिामळ
ु े आणण
िोदामांमध्ये जड वाहिांदवारे मालाच्या वाहतक
ु ीमळ
ु े हवा व ध्विी प्रदर्ष
ू ण होत आहे . हवा प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण प्रणालीचे कायि व्यवव्स्थत िाही.

६.३.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


संमतीपत्रातील अटींचे अिप
ु ालि ि झाल्यामळ
ु े म. प्र. नि. मंडळािे उल्हासििर महाििरपामलकेला
सशति निदे श जारी केले आहे त.



आटले िाव येथील काळू िदी आणण रे ती बंदर येथील उल्हास खाडीच्या जल िण
ु वत्तेची चाचणी हे
कायािलय नियममतपणे करत आहे.



डी.बी.ई.एस.ए. सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राच्या आउ्लेटपासि
ू उल्हास खाडीच्या उत्सजिि
स्थािापयंत िमलकेच्या उभारणीसाठी म.औ.व.म.ला मंडळािे सच
ू िा हदली आहे . म.औ.व.म. क्षेत्रातील
औदयोधिक सांडपाणी वाहूि िेणाऱया िमलकेच्या अंतिित िक
ु सािाची दरु
ु स्ती प्रितीपथावर आहे .



उदयोिांिा ६ बंद करण्याचे निदे श, ५८ प्रस्तार्वत निदे श, ५० कारणे दाखवा सच
ू िा, ७२ अंतररम
निदे श, ८ व्ही.सी.डी. जारी करण्यात आले आहे त.



अशा उदयोिांची ओळख पटण्याची प्रक्रक्रया प्रितीपथावर आहे . ओळखलेल्या उदयोिांची दे खरे ख
प्रितीपथावर आहे .



प्रथमदशििी िळ
ू संकलक आणण वेट स्क्रबरची तरतद
ू करण्यात आली आहे .



संमतीपत्रातील अटींचे अिप
ु ालि तपासण्यासाठी हे कायािलय नियममतपणे उदयोिांच्या बाबतीत दक्षता
बाळिि
ू आहे . बहुतांश उदयोिांिी हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण प्रणाली कायिरत ठे वल्या आहे त.



सातत्यािे कायिवाही होण्यासाठी प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण प्रणालींसाठी वेिळी र्वदयत
ु मीटसि बसवण्याची
आवश्यकता आहे .



जवळपासचे निवासी क्षेत्र, रस्ते व लोकसंख्या यांच्यापासि
ं ि
ं ी
ू च्या उदयोि उभारण्याच्या हठकाणांसब
माििदशिक तत्वे तयार कारणे आवश्यक आहे . उदयोिांमिील वाढीचे असलेल्या प्रदर्ष
ू णाच्या भाराच्या
अिर्ष
ं ािे नििािरण करण्यासाठी पररसराचे झोनिंि कारणे आवश्यक आहे .
ु ि

६.४. कोल्हापरू
६.४.१. समस्या


कोल्हापरू महाििरपामलका, इचलकरं जी महाििरपालीका आणण १७३ ग्राम पंचायतींमिूि र्वर्वि
िाल्यांदवारे पंचिंिा िदीमध्ये उत्सव्जित होणाऱया प्रक्रक्रया ि केलेल्या सांडपाण्यामळ
ु े जल प्रदर्ष
ू ण
निमािण होत आहे.
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ममरज शहरातील ऑव्क्सडेशि तलावांची कायिवाही आणण दे खरे ख निकृष्ट्ट दजािची आहे . तथार्प प्रक्रक्रया
केलेले सांडपाणी जवळपासच्या शेतीच्या जममिीवर उत्सव्जित केले जात आहे .



रत्िाधिरी व्जल्ह्यातील निवासी क्षेत्रांमिूि निमािण होणाऱया सांडपाण्यामळ
ु े घरित
ु ी प्रदर्ष
ू ण निमािण
होत आहे .



वैयव्क्तक मलकंु ड व सोक र्प्स दवारे िह
ु ी सांडपाण्याची
ृ निमािण संस्था, बंिले व हॉटे ल्स घरित
अंशतः प्रक्रक्रया करत आहे त.



या पररसरामध्ये पण
ि ः कायिरत असलेल्या मल शद्ध
ू त
ु ीकरण केंद्राची तरतद
ू करण्यासाठी आधथिक
नििीची कमतरता आहे .



िणेशोत्सव, हदवाळी व िवरात्रीसारखे सण साजरे केल्यािे, तसेच जिरे टसि व औदयोधिक कायांमळ
ु े
ध्विी प्रदर्ष
ू ण निमािण होत आहे .



धचपळूण येथील उदयोिांमध्ये इंििाच्या जवलिामळ
ु े हवा प्रदर्ू र्षत होत आहे .

६.४.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


कोल्हापरू महाििरपामलका व इचलकरं जी महाििरपामलका यांच्या र्वरुद्ध मंडळािे र्वर्वि अधिसच
ू िा,
कायदे शीर कारवाया व न्यायालयीि खटला दाखल केला आहे . र्वर्वि सरकारी योजिांतिित
महाििरपामलका क्षेत्रामध्ये निमािण झालेल्या सांडपाण्याचे संकलि व प्रक्रक्रया करण्यासाठी कोल्हापरू
महाििरपामलकेला आधथिक नििी प्राप्त झाला आहे .



३९ िावांमध्ये मल शद्ध
ु ीकरण केंद्रांच्या उभारणीसाठी व्जल्हा पररर्षदे िे पढ
ु ाकार घेतला आहे आणण
मंडळािे केलेल्या पाठपरु ाव्यािंतर या कामासाठी एका संस्थेची िेमणक
ू केली आहे .



महाराष्ट्र शासिाच्या पयािवरण र्वभािाच्या सच
ू िांिस
ु ार "पंचिंिा िदी कायिवाही योजिा" तयार
करण्यात आली आहे . कोल्हापरू उप-प्रादे मशक कायािलयादवारे नियममतपणे िदीचे जल िण
ु वत्ता
सनियंत्रण केले जात आहे .



िणेश मत
ू ी र्वसजििाच्या आिी व िंतर कोल्हापरू उप-प्रादे मशक कायािलयादवारे र्वर्वि हठकाणच्या
जलाशयांचे जल िण
ु वत्ता सनियंत्रण करण्यात आले. सणाच्या दरम्याि जलाशयांचे प्रदर्ष
ू ण
टाळण्यासाठी िणेश मंडळे व र्वर्वि संस्थांबरोबर बैठकी व जािरूकता मोहहमा राबवण्यात आल्या.



ममरज येथे २२.५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि क्षमतेच्या मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राची उभारणी एस.बी.आर.
तंत्रज्ञािाच्या आिारे महाििरपामलकेिे हाती घेतली आहे . कुपवड येथे १५ दशलक्ष मलटर प्रनतहदि
क्षमतेच्या अनतररक्त मल शद्ध
ु ीकरण केंद्राच्या तरतद
ु ीचा प्रस्ताव महाििरपामलकेिे सादर केला आहे .



उधचत वाहतक
ू , प्रक्रक्रया आणण घरित
ु ी सांडपाण्याच्या र्वल्हे वाटीच्या सर्ु विा व ििर घिकचऱयाच्या
संदभाित म. प्र. नि. मंडळािे स्थानिक संस्थांशी अिेक वेळा संपकि सािला आहे . िािरी र्वकास
र्वभािाच्या सच
ू िांप्रमाणे ििरपररर्षदांिी िािरी घिकचऱयाच्या प्रक्रक्रयेसाठी बायो-ममथेिायझेशि
अंमलात आणावे अशी र्विंती करण्यात आली आहे .



बहुतांश उदयोिांिी त्यांच्या डी.जी. संचांसाठी ध्वनिक सामावरणे स्थार्पत केली आहे त. औदयोधिक
कायिवाहीची संकल्पिा कमी ध्विी निममितीवर आिाररत आहे .
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सवि उदयोिांिी हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रत्रत करण्यासाठी उधचत हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण प्रणालींची तरतद
ू केली
आहे .

६.५. िाशिक
६.५.१. मालेगाव िहरातील हवा प्रदष
ू ण
६.५.१.१. समस्या


मालेिाव महाििरपामलका क्षेत्रामध्ये इंिि म्हणूि टाकाऊ प्लॅ व्स्टकचा वापर करण्यात येत असल्यािे
हवा प्रदर्ष
ू ण निमािण होण्यासंदभाित या कायािलयाच्या अखत्यारीमध्ये राष्ट्रीय हररत अधिकारण क्रमांक
१६/२०१८ जारी करण्यात आले आहे .

६.५.१.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


प्लॅ व्स्टक धिट्टी/ लम्ब्स उत्पादि उदयोिांिा ५ बंदीचे निदे श आणण सायणझंि उदयोिांिा २५
बंदीचे निदे श म. प्र. नि. मंडळािे जारी केले आहे त.

६.५.२. गोदावरी िदीछया प्रदष
ू णाची समस्या
६.५.२.१. समस्या


म.औ.र्व.म. अधिकारी व िामशक महाििरपामलका यांच्याकडूि आलेल्या तक्रारीिस
ु ार म.औ.र्व.म.
सातपरू येथील सवि ४३ उदयोिांिा उप-प्रादे मशक अधिकारी - िामशक यांिी चेतावणी सच
ू िा जारी
केली आहे .
भेट हदलेल्या उदयोिांची एकूण संख्या

४३

जारी केलेल्या चेतावणी सूचिा

४३

कारणे दाखवा सूचिा

४३

प्रस्तार्वत निदे श

३

बंदीचे निदे श

८

जारी केलेले पन्
ु हा सरु
ु करण्याचे आदे श

७

६.५.२.२. अवलंबले नियंत्रणाचे उपाय


म.औ.र्व.म. क्षेत्रामध्ये भमू मित ड्रेिेज संस्थेची तरतद
ू ि केल्यािे िामशक महाििरपामलकेच्या उपअमभयंता व िामशक म.औ.र्व.म.च्या कायिकारी अमभयंता (सांडपाणी प्रक्रक्रया) यांिा या कायािलयािे
२४-०४-२०१८ रोजी पत्र जारी केले आहे .



म.औ.र्व.म. आणण िामशक महापामलकेकडूि प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी या
कायािलयािे २८-०६-२०१८ रोजी र्वभािीय अधिकारी, सातपरू , िामशक महाििरपामलकेचे आमड, उपअमभयंता, म.औ.र्व.म. व एि.आय.एम.ए., िामशकचे अध्यक्ष यांची संयक्
ु त तपासणीसंदभाित संयक्
ु त
बैठक आयोव्जत करण्यात आली.
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पी.आय.एल. क्रमांक. १७६/२०१२ संदभाित माििीय उच्च न्यायालयािे १८-१२-२०१८ रोजी निकाल
हदला आहे . या निकालामध्ये म. प्र. नि. मंडळाला र्वमशष्ट्ट निदे श जारी करण्यात आला िाही.



या अिर्ष
ं ािे म.औ.र्व.म. आणण िामशक सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र संस्थेला सनियंत्रत्रत
ु ि
सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्राचे उभारणीचे काम ठरलेल्या वेळेमध्ये पण
ू ि होण्यासाठी १८-१२-२०१८ रोजी
माििीय उच्च न्यायालयािे हदलेल्या निदे शािस
ु ार या कायािलयािे पत्र हदले आहे .



असलेल्या आणण प्रस्तार्वत मल शद्ध
ं ी
ु ीकरण केंद्राच्या अिप
ु ालिाचा अहवाल सादर करण्यासंबि
माििीय उच्च न्यायालयािे १८-१२-२०१८ रोजी हदलेल्या निदे शािस
ु ार िामशक महाििरपामलकेलाही
पत्र जारी करण्यात आले आहे .

६.६. िवी मब
ुं ई
६.६.१. समस्या


माििीय राष्ट्रीय हररत अधिकारण, प्रमख
ंु मलक म्हात्रे
ु व्यासपीठ, िवी हदल्ली येथे श्री अरर्वंद पड
यांिी वि, पयािवरण व जलवायू पररवतिि मंत्रालय व इतर यांच्या र्वरुद्ध िवीि अजि क्रमांक
१२५/२०१८ दाखल केला आहे .



कासडी िदीमध्ये उत्सव्जित होणाऱया सांडपाण्यामळ
ु े पयािवरणावर होणाऱया दष्ट्ु पररणामांशी या
कारवाईमध्ये प्रस्तत
ं आहे . २०१३ पासि
ु केलेल्या तक्रारीचा संबि
ू तळोजा सनियंत्रत्रत सांडपाणी
प्रक्रक्रया केंद्र सहकारी संस्थेिे व्यवस्थापि केलेले सनियंत्रत्रत सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्र असि
ू ही ह्या
समस्येचे निराकरण झालेले िाही.



सेक्टर ११ - कोपरखैरणे येथील प्रदर्ष
ं ी रहहवाश्यांकडूि वारं वार येणाऱया तक्रारी ही िवी मब
ंु ई
ू णासंबि
र्वभािामिील एक पयािवरणीय समस्या आहे .



म.औ.र्व.म.

मिि
ू

सांडपाणी

घेऊि जाणाऱया

िमलकेवरील

चें बसिच्या उत्प्रवाहामळ
ु े,

आणण

झोपडपट्टीमिि
ू निमािण होणाऱया घरित
ु ी सांडपाण्याचे उत्सजिि िाले आणण सनियंत्रत्रत सांडपाणी
प्रक्रक्रया केंद्रामध्ये होत असल्यािे आलोक िाला प्रदर्ू र्षत होत आहे .


िाल्याच्या सनियंत्रणादरम्याि हायड्रोजि सल्र्ाईड असल्याचे हदसि
ू आले आहे , जयामळ
ु े या
पररसरामध्ये दि
ं ी पसरली आहे .
ु ि



ठाणे-बेलापरू रस्त्यावरील रहदारी आणण बांिकामांमळ
ु े अिांतरी कणरूप पदाथांच्या पातळीमध्ये वाढ
हदसि
ू येऊ शकते.

६.६.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


इंिि म्हणूि कोळशाचा वापर करणाऱया कापड उदयोिांिा उधचत िूळ संकलि प्रणालीची तरतद
ू
करण्याबाबत या कायािलयािे निदे श जारी केले आहे त.



िळती शोिण्यासाठीच्या प्रणालीच्या तरतद
ु ीसंदभाित संबधं ित उदयोिांिा निदे श जारी करण्यात आले
आहे त.



चें बरमिूि उत्प्रवाह टाळण्यासाठी म.औ.र्व.म.ला निदे श जारी करण्यात आले आहेत.
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दि
ं ीची समस्या टाळण्यासाठी आवश्यक प्रनतबंिात्मक उपाय अंमलात आणण्यासाठी सनियंत्रत्रत
ु ि
सांडपाणी प्रक्रक्रया केंद्रांिा निदे श जारी करण्यात आले आहे त. उदयोिांिी इंिि पॅटिि बदलि
ू
िमलकाबद्ध िैसधििक वायच्
ू या प्रयोिाचा आग्रह िरला जात आहे . हा पररसर सी.ई.पी.आई.
पररसरामध्ये समार्वष्ट्ट आहे .



माििीय न्यायिीश श्री र्वदयासािर कािडे (निवत्ृ त उच्च न्यायालय न्यायािीश) यांच्या
अध्यक्षतेखाली सनियंत्रणासाठी एका सममतीची स्थापिा करण्यात आली आहे .



जे कापड उदयोि इंिि म्हणूि कोळशाचा उपयोि करत आहे त अशा उदयोिांिा िूळ संकलि
प्रणालीची तरतद
ू करण्याचे निदे श उप-प्रादे मशक अधिकाऱयािे जारी केले होते आणण या प्रणालीची
तरतद
ू करण्यात आली आहे.

६.७. पण
ु े
६.७.१. समस्या


र्पंपरी धचंचवड महाििरपामलका क्षेत्रामिि
ू प्रक्रक्रया ि केलेले सांडपाणी िदीमध्ये उत्सव्जित होत
असल्यािे घरित
ु ी प्रदर्ष
ू ण होत आहे .



र्पंपरी धचंचवड महाििरपामलका क्षेत्रामिि
ि ः अथवा
ू प्रक्रक्रया ि केलेले घरित
ु ी सांडपाणी आणण पण
ू त
अंशतः प्रक्रक्रया झालेल्या औदयोधिक सांडपाण्याच्या िळतीमळ
ु े जल प्रदर्ष
ू ण होत आहे .



प्रदर्ू र्षत पाण्याच्या िैर-हाताळणीमळ
ु े आणण उत्सजििामळ
ु े आणण भज
ू लामिील सल्र्े्स व एकूण
हाडििेसच्या उच्च पातळ्यांमळ
ु े भज
ू ल प्रदर्ू र्षत होत आहे .



दच
ु ाक्यांची संख्या अधिक असल्यािे आणण खराब रस्ते व वेिािे होणाऱया बांिकामांमळ
ु े िळ
ु ीच्या
संहतिाचे अधिक प्रमाण यांमळ
ु े हवा प्रदर्ू र्षत होत आहे .

६.७.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


पण
ु े र्वभािातील स्थानिक संस्थांिा वेळोवेळी निदे श दे ण्यात आले आहे त.



निमािण झालेल्या एकूण सांडपाण्याच्या प्रक्रक्रयेसद
ं भाित पण
ु े प्रादे मशक कायािलयािे पण
ु े महाििरपामलका
व र्पंपरी-धचंचवड महाििरपामलका यांच्यार्वरुद्ध खटला दाखल केला आहे .



र्वर्वि उदयोि व महाििरपामलकांच्या अिप
ु ालिावर म. प्र. नि. मंडळ नियममतपणे लक्ष ठे वते
आणण त्यािस
ु ार नियमोल्लंघि करणाऱयांर्वरुद्ध कारवाई केली जाते.



अभ्यास क्षेत्राचे प्रनतनिधित्व चांिले व्हावे यासाठी िमि
ु े संकमलत करण्यासाठीच्या जाळ्याचे
पि
ु रावलोकि कारणे आवश्यक आहे .



पररसराच्या भज
ू ल उपसा व वापराच्या क्षमतेवर आिाररत, आणण पयािवरणीय िोक्यांवर आिाररत
शक्य असलेल्या सवि हठकाणी खुल्या र्वहहरी व बोअर वेल्सचे सनियंत्रण व र्वश्लेर्षण करणे आवश्यक
आहे .
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६.८. ठाणे
६.८.१. समस्या


िािरी स्थानिक संस्थांमिूि निमािण होणारे कमी दजािचे घरित
ु ी सांडपाणी खाडीला जाऊि ममळते,
जी अखेरीस समद्र
ु ाला जाऊि ममळत असल्यािे समद्र
ु ाचे पाणी प्रदर्ू र्षत होत आहे .



वाहिे, बांिकामाचे प्रकल्प, उदयोि, रस्त्याचे बांिकाम, व्यावसानयक हठकाणी स्थधित प्रदर्ष
ू ण,
स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणारे इंिि यांमळ
ु े हवा प्रदर्ू र्षत होत आहे .



शहरातील वाढलेली रहदारी आणण उदयोिांमळ
ु े हवा प्रदर्ू र्षत होत आहे . वाहि प्रदर्ष
ू णाखेरीज बाष्ट्पपात्र
व दिडर्ोडीची यंत्रणाही प्रदर्ष
ू णाचे प्रमख
ु स्रोत आहे त.



वाहिे, उदयोिांमिील काये व इतर मािवी कृतींमळ
ु े ध्विी प्रदर्ष
ू ण निमािण होत आहे . वाहतक
ू कोंडी,
खराब रस्ते, सण व इतर प्रकारचे उत्सव हेदेखील ध्विी प्रदर्ष
ू णास कारणीभत
ू आहे त.

६.८.२. अवलंबलेले नियंत्रणाचे उपाय


राष्ट्रीय जल िण
ु वत्ता सनियंत्रण प्रकल्पांतिित खाडी व िाल्याच्या पाण्याचे दरमहा सनियंत्रण केले
जात आहे . ५ वेिवेिळ्या हठकाणी समद्र
ु व खाडीमिील पाण्याचे िमि
ु े नियममतपणे एकत्रत्रत केले
जातात.



नियममतपणे

सनियंत्रण/तपासण्या/भेटी

केल्या

जात

आहे त.

नियममतपणे

व्यापक

सनियंत्रण/तपासण्या/भेटी दे खील केल्या जात आहे त.


हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रत्रत करण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करण्यासाठी संबधं ित अधिकाऱयांिा निदे श
दे ण्यात आले आहे त.



म.औ.र्व.म. तारापरू येथील इंिि म्हणि
ू कोळसा वापरणाऱया उदयोिांिा स्वच्छ इंििाच्या वापर
करूि हवा प्रदर्ष
ू ण कमी करण्यासाठी निदे श दे ण्यात आले आहे त.



स्क्रबसि, यांत्रत्रक सायक्लोन्स आणण बॅि हाऊस असेम्ब्ली यांसारख्या हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रत्रत करणाऱया
उपायांचे अवलंब उदयोिांिी केला आहे .
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७. पयािवरणीय अभ्यास आणण सवेक्षण
७.१. गणेिोत्सव २०१७ दरम्याि ध्विी संनियंत्रण.
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, िणेश उत्सवाच्या दरम्याि १० वर्षािपेक्षा जास्त काळ महाराष्ट्र राजयातील
वातावरणीय ध्विी पातळीचा अभ्यास सातत्यािे करत आहे . िणेश उत्सवाच्या दरम्याि ५ हदवसांच्या
कालाविीत २५, २६, २९, ३१ ऑिस्ट आणण ५ सप्टें बर २०१७ रोजी राजयातील २७ महाििरपामलकेच्या
अंतिित १३५ हठकाणी सकाळी ६ पासि
ू ते रात्री १२.०० वाजेपयंत

निवासी, व्यावसानयक आणण शांतता

क्षेत्रांमिील प्रत्येक हठकाणी वातावरणीय ध्विी निरीक्षण करण्यात आले. कोष्ट््क ७.१. मध्ये महाराष्ट्रातील
ठरार्वक र्वभािांमध्ये ध्विी निरीक्षण स्थळांच्या संख्येचा तपशील हदला आहे . िणेशोत्सव २०१७ दरम्याि
महाराष्ट्राच्या र्वमशष्ट्ट क्षेत्रांमध्ये रे कॉडि केलेल्या ध्विी पातळी ग्राक्रर्कलदृष्ट््या आकृती ७.१. मध्ये
दशिर्वला आहे .
कोष्ट््क ७.१. गणेिोत्सव २०१७ दरम्याि महाराष्ट्रातील ध्विी मापि स्थािके.
र्वभाग

स्थािांची संयया

अमरावती

६

औरं िाबाद

१४

चंद्रपूर

३

कल्याण

९

कोल्हापूर

६

मंब
ु ई

२५

िािपरू

५

िामशक

१७

िवी मंब
ु ई

५

पण
ु े

२७

रायिड

३

ठाणे

१५

एकुण

१३५
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१००.

९०.

२५ ऑिस्ट २०१७

२६ ऑिस्ट २०१७

२९ ऑिस्ट २०१७

३१ ऑिस्ट २०१७

५ सप्टें बर २०१७
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८०.
७०.
६०.
५०.
४०.
३०.
२०.
१०.

०.

आकृती ७.१. महाराष्ट्रातील र्वर्वध हठकाणी गणेिोत्सव २०१७ दरम्याि िोंदवलेल्या ध्विी पातळया.

आकृती ७.१. मिि
ू , असे हदसि
ू येते की, हद. २५ऑिस्ट २०१७ रोजी सवािधिक ध्विी पातळी ८१.८ डीबी
(ए) औरं िाबाद येथे िोंदर्वली िेली. ध्वनि मापिाच्या दस
ु -या हदवशी हद. २६ ऑिस्ट २०१७ रोजी
सवािधिक ध्विी पातळी ७६.४ डीबी (ए) होती आणण ती पण
ु े येथे िोंदर्वण्यात आली. हद. २९ ऑिस्ट
२०१७ रोजी मब
ुं ई, ठाणे, कल्याण आणण िवी मब
ुं ई सारख्या बऱयाच

क्षेत्रांमध्ये १०० ममलीमीटरहूि

अधिक पाऊस असल्यामळ
ु े , ध्विी मापि करण्याच्या हठकाणी प्रवेश करण्याच्या अभावामळ
ु े ध्वनि मापि
केले

िेले िाही. हद. २९ ऑिस्टला सवािधिक ध्विी पातळी रायिडामध्ये ८०.८ डीबी (ए) िोंदर्वण्यात

आली. हद. ३१ ऑिस्ट रोजी सवािधिक ध्विी पातळी पण
ु े येथे ८३.१ डीबी (ए) िोंदर्वली िेली. िणेशोत्सव
२०१७ मिील ध्वनि मापिादरम्याि िोंदणी केलेला सवाित मोठा ध्विी स्तर ५ सप्टें बर २०१७ रोजी चंद्रपरू
येथे ९३.८ डीबी (ए) होता.
२५ ऑिस्टला कल्याणमध्ये ७२.६ डीबी (ए) सवाित कमी ध्वनि मापि िोंदवण्यात आले, तर हद. २६
आणण २९ ऑिस्ट रोजी अमरावती येथे ७१.७ डीबी (ए) आणण ७१.९ डीबी (ए) यांचे कमीतकमी ध्वनि
मापि आढळले. हद. ३१ ऑिस्ट २०१७ रोजी, ठाणे येथे ७०.६ डीबी (ए) क्रकमाि ध्वनि मापि िोंदर्वण्यात
आले . हद. ५ सप्टें बर रोजी अमरावती येथे ७३ डीबी (ए) सवाित कमी ध्वनि मापि िोंदर्वण्यात आले.
७.१.१. निष्ट्कषि
२०१७ - १८ दरम्याि, हद. २५, २६, २९, ३१ ऑिस्ट आणण ५ सप्टें बर २०१७ या ५ हदवसांच्या िणेशोत्सव
दरम्याि महाराष्ट्रातील २७ महाििरपामलकेच्या १३५ स्थािांवर निवासी, व्यावसानयक आणण शांतता
क्षेत्रासह ६ तासांच्या कालाविीसाठी रात्री ६ ते १२.०० वाजेपयंत ध्विी पातळीचे परीक्षण केले िेले.
जवळजवळ सवि भािात िोंदणी केलेल्या ध्विी पातळीमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे आढळले.
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मब
ुं ई, पण
ु े, ठाणे, कल्याण आणण िािपरू सारख्या महाििरपामलकेिे ध्विी पातळीत लक्षणीय घट झाली
आहे असे दाखर्वले आहे . वाहतक
ु ीत वाढ झाल्यामळ
ु े ध्विी पातळी वाढली आहे आणण उत्सवामळ
ु े कमी
असल्याचे हदसि
ू आले. आवाज प्रदर्ष
ू णाच्या दष्ट्ु पररणामांबद्दल लोक अधिक जािरूक झाले आहे त. हे
दे खील लक्षात घ्यावे की यावर्षी ध्विी पातळी नियंत्रणात ठे वण्यात पोमलस सध्
ु दा खूप सक्रक्रय आहे त.
वत्ृ तपत्र आणण दरू दशिि सारख्या माध्यमांदवारे साविजनिक प्रसारमाध्यमांमध्ये आवाजाच्या प्रदर्ष
ू णाबद्दल
जािरुकता वाढली आहे . पयािवरण प्रदर्ष
ू ण नियंत्रणासाठी अिेक लोक पयािवरण-परू क िणेशोत्सव साजरा
करतात. यावर्षी पाहण्यात आलेल्या ध्विी प्रदर्ष
ू णातील घट ही या जािरूकतेचाही पररणाम आहे .

७.२. दीपावली २०१७ दरम्याि ध्विी संनियंत्रण.
हदवाळी महोत्सवादरम्याि म.प्र.नि.मंडळ महाराष्ट्रातील वातावरणीय ध्विी पातळीचा अभ्यास १० वर्षांहूि
अधिक काळ सतत करत आहे . हद. १९, २० आणण २१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी हदवाळी महोत्सवादरम्याि
३ हदवसांच्या कालाविीसाठी महाराष्ट्रातील २७ महाििरपामलकेतील १५८ हठकाणी २४ तासांसाठी ध्विी
मापि केले िेले जयामध्ये निवासी, व्यावसानयक आणण शांतता क्षेत्र समार्वष्ट्ट करण्यात आले. कोष्ट््क
७.२. राजयातील प्रत्येक भािातील ध्वनि निरीक्षणांची संख्या दशिवते. हदवाळी २०१७ दरम्याि महाराष्ट्राच्या
र्वमशष्ट्ट क्षेत्रांमध्ये रे कॉडि केलेल्या ध्विी पातळी ग्राक्रर्कलदृष्ट््या आकृती ७.२. मध्ये दशिर्वले आहे .
कोष्ट््क ७.२. हदवाळी २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातील

ध्विी मापि स्थािके

क्षेत्र

स्थािांची संयया

अमरावती

६

औरं िाबाद

१४

चंद्रपूर

३

कल्याण

९

कोल्हापूर

१०

मुंबई

४५

िािपूर

१०

िामशेक

१७

िवी मुंबई

९

पूणे

२१

रायिड

३

ठाणे

११

एकुण

१५८
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९०.
८०.

हदवसा १९ ऑक्टोबर २०१७

हदवसा २० ऑक्टोबर २०१७

हदवसा २१ ऑक्टोबर २०१७

रात्री

रात्री

रात्री

१९ ऑक्टोबर २०१७

२० ऑक्टोबर २०१७

२१ ऑक्टोबर २०१७

७०.
६०.
५०.
४०.
३०.
२०.
१०.
०.

आकृती ७.२. महाराष्ट्रातील र्वर्वध हठकाणी हदवाळी २०१७ दरम्याि िोंदवलेल्या ध्विी पातळया.

आकृती ७.२ मिूि असे हदसि
ू येते की हदवाळीच्या पहहल्या हदवशी (१९ ऑक्टोबर, २०१७) ध्विी
संनियंत्रण हदवसभरात रायिड मध्ये ८३.१ डीबी (ए) ची उच्चतम ध्वनि पातळी िोंदर्वण्यात आली आणण
रात्रीच्या वेळी कल्याणमध्ये ७८.२ डीबी (ए) उच्चतम ध्विी पातळी िोंदर्वण्यात आली. हद. २० ऑक्टोबर,
२०१७ रोजी रात्री कल्याणमध्ये ८२. ८ डीबी (ए) ची उच्चतम ध्वनिपातळी िोंदर्वण्यात आली आणण
चंद्रपरू येथे रात्री ७७.६ डीबी (ए) ची सवाित जास्त ध्वनि पातळी िोंदर्वण्यात आली. हद. २१ ऑक्टोबर,
२०१७ रोजी कल्याणमिे हदवसभरात ८२.९ डीबी (ए) ची उच्चतम ध्वनि पातळी िोंदर्वण्यात आली आणण
मब
ंु ईत रात्रीच्या काळात ७१ डीबी (ए) हा सवाित जास्त ध्वनि पातळी िोंदर्वण्यात आला. हदवाळी २०१७
मध्ये केलेल्या ध्वनि-संनियंत्रण दरम्याि, रायिड मध्ये ८३.१ डीबी (ए) िोंदर्वलेला उच्चतम ध्वनि
पातळी आहे .
हद. १९, २० आणण २१ ऑक्टोबर रोजी िािपरू मध्ये ७०.६ डीबी (ए), ६६.७ डीबी (ए) आणण ६६.८ डीबी
(ए) इतकी कमीतकमी ध्विी पातळी आढळली. अमरावती येथे या तीि हदवसांच्या रात्रीच्या वेळी ५६.८
डीबी (ए), ५५.७ डीबी (ए) आणण ५५.१ डीबी (ए) मिील सवाित कमी ध्विी पातळी आढळली.

७.२.१. निष्ट्कषि
२०१७ - १८ दरम्याि, दव् . १९, २० आणण २१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी हदवाळीच्या काळात ३ हदवसात
महाराष्ट्रातील २७ महाििरपामलकेच्या १५८ हठकाणी निवासी, व्यावसानयक आणण शांतता क्षेत्रात समावेश
असलेल्या प्रत्येक स्थािावर २४ तासांचे निरीक्षण केले िेले. निरीक्षण केलेल्या झोिमध्ये लक्षात आले
क्रक सरासरी ध्विी पातळी नििािररत मािकांपक्ष
े ा जास्त आहे . उत्सवाच्या कमी कालाविीत र्टाक्यांचे
महत्त्वपण
ू ि योिदािकते होते जयात ध्विी पातळी वाढली. तथार्प, ध्विी पातळीमध्ये वाढ यामध्ये
र्वर्वि आवाजाच्या स्रोतांचा समावेश असतो जयामध्ये रहदारी, घरित
ु ी उपक्रम आणण िददी  दे खील
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समार्वष्ट्ट असतात. या अभ्यासादरम्याि पाहहलेले निवड मल्
ू य प्रत्यक्षपणे र्टाक्यांच्या वापराशी जोडले
जातात.
िामशक, जळिाव, मालेिाव, परभणी आणण अकोला येथील महाििरपामलका क्षेत्रात यावर्षी ध्विी पातळीत
घट झाली आहे आणण उविररत २२ महाििरपामलकेिे उत्सवामळ
ु े उच्च पातळीवर आवाज िोंदर्वला आहे .
उत्सवामळ
ु े होणा-या पयािवरणीय प्रदर्ष
ू णाबद्दल जािरुकता असि
ू ही, उत्सवाच्या काळात हवा, पाणी आणण
आवाज प्रदर्ष
ू णात वाढ झाली आहे . र्टाके र्ोडल्याबद्दल ध्विी प्रदर्ष
ू णा होते या र्वर्षयी अधिक जािरुकता
निमािण करण्याची सतत िरज आहे . स्थानिक ििर संस्था आणण िैर-सरकारी संस्था दे खील शहरी
भािात पढ
ु ाकार घेऊ शकतात.

७.३. हदवाळी महोत्सव २०१७ दरम्याि हवा गण
ु वत्ता निदे िांक.
हदवाळी महोत्सवादरम्याि म. प्र. नि. मंडळामार्ित वातावरणातील हवेच्या िण
ु वत्तेचे निरीक्षण
निवडलेल्या हठकाणी करण्यात आले. हदवाळी पव
ु ी, (१८ ऑक्टोबर, २०१७) हदवाळी दरम्याि (१९ - २१
ऑक्टोबर २०१७) आणण हदवाळीिंतर (२२ ऑक्टोबर २०१७) हवा िण
ु वत्ता निदे शांक (ए.क्य.ू आय.) च्या
स्वरूपात वातावरणातील हवा िण
ु वत्तेची माहहती संकमलत करण्यात आली आणण आकृती ७.३. मध्ये
ग्राक्रर्क पद्धतीिे दाखवले आहे . हवा िण
ु वत्ता निदे शांक वाचण्यासाठी कोष्ट््क ७.३. मध्ये दशिर्वण्यात
आली आहे .
कोष्ट््क ७.३ हवा गण
ु वत्ता निदे िांक साठी तक्ता.
हवा गण
ु वत्ता
निदे िांक
िेरा
२५०

०-५०

५१ - १००

१०१ - २००

२०१ - ३००

३०१ - ४००

४०१ - ५००

चांिले

समािािकारक

मध्यम

खराब

अनतशय खराब

तीव्र

१८ ऑक्टोबर २०१७

१९ ऑक्टोबर २०१७

२० ऑक्टोबर २०१७

हवा िण
ु वत्ता निदे शांक

२००
१५०
१००
५०
०

आकृती ७.३. महाराष्ट्रातील र्वर्वध हठकाणी हदवाळी २०१७ दरम्याि िोंदवलेले हवा गण
ु वत्ता निदे िांक.

97

आकृती ७.३ मिुि असे हदसि
ु येते की, १८ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी हदवाळीच्या पहहल्या हदवशी िोंद
असलेली सवाित जास्त हवा िण
ु वत्तेचे निरीक्षण मब
ुं ई येथे २०६ िोंदर्वले िेले. म्हणूिच या हदवशी हवा
िण
ु वत्ता 'खराब' होती. हदवाळीच्या तीि हदवसाच्या कालाविीत पाहहलेला सवाित जास्त हवेच्या िण
ु वत्तेचे
निरीक्षण २० ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मब
ुं ईत २१९ िोंदर्वले िेले त्यामळ
ु े हवा िण
ु वत्ता 'खराब' म्हणूि
िोंदर्वण्यात आली. हदवाळीच्या िंतर हद. २२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी जास्तीत जास्त हवेच्या िण
ु वत्तेचे
निरीक्षण, िामशक येथे १३५ िोंदर्वले िेले. म्हणूिच हवा िण
ु वत्ता 'मध्यम' म्हणि
ू िोंदवली िेली. हद.
१८, १९ आणण २० ऑक्टोबर दरम्याि सवािधिक हवा िण
ंु ई येथे िोंदर्वण्यात आले
ु वत्ता निदे शांक मब
होते, तर हद. २१ आणण हद. २२ ऑक्टोबर रोजी िामशकमध्ये सवािधिक हवा िण
ु वत्ता निदे शांक िोंदर्वण्यात
आले.
हदवाळीच्या पव
ू ी हद. १८ ऑक्टोबरला हवा िण
ु वत्तेचे निरीक्षण औरं िाबाद येथे क्रकमाि ९० अंकांची िोंद
करण्यात आली. म्हणि
ु या हदवशी हवा िण
ु वत्ता 'समािािकारक' म्हणि
ू िोंदवली िेली. हदवाळीच्या
तीि हदवसांच्या उत्सवात हद. २१ ऑक्टोबरला सवाित कमी हवा िण
ु वत्तेचे निरीक्षण ऐरोली येथे
िोंदर्वण्यात आले आणण या हदवशी हवा िण
ु वत्ता 'समािािकारक' होती. हदवाळीिंतर, ७२ डीबी (ए)
मिील सवाित कमी हवेच्या िण
ु वत्तेचे निरीक्षण चंद्रपरू येथे हद. २२ ऑक्टोबर रोजी िोंदर्वण्यात आले
आणण हवा िण
ु वत्ता 'समािािकारक' म्हणूि िोंदर्वण्यात आली.
ऐरोली मिील सरासरी हवा िण
ु वत्ता 'समािािकारक' होती तर उविररत क्षेत्रांमध्ये 'मध्यम' म्हणि
ू
िोंदर्वली िेली. हवा िण
ु वत्तेचे निरीक्षण जेथे केले नतथूि असे हदसि
ू येते की वातावरणातील हवा
प्रदर्ष
ू णाच्या इतर स्रोतांच्या तल
ु िेत उत्सव आणण र्टाक्यांमळ
ु े हवा िण
ु वत्तेवर कमी परीणाम झाल्याचे
हदसि
ू येत.े महाराष्ट्रातील या भािातील हवा िण
ु वत्तेचे निरीक्षण केले असता असे दशिर्वते की दीपावली
उत्सव २०१७ दरम्याि हवा िण
ु वत्ता 'समािािकारक' पासि
ू 'खराब' पयंत होती.
७.३.१. हदवाळी २०१६ आणण हदवाळी २०१७ दरम्याि हवा गण
ु वत्ता निरीक्षण दरम्याि तल
ु िा.
हदवाळी उत्सव २०१६ आणण २०१७ दरम्याि हवा िण
ु वत्ता निरीक्षण श्रेणीतील वाटा आकृती ७.४ मध्ये
धचत्रमय स्वरुपात दशिर्वली आहे .
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आकृती ७.४

हदवाळी महोत्सव २०१६ आणण २०१७ दरम्याि

हवा गण
ु वत्ता निदे िांक ्क्केवारीची तल
ु िा

आकृती ७.४ मिुि असे हदसि
ु येते की, हदवाळी उत्सव २०१७ च्या दरम्याि, हवा िण
ु वत्ता

निरीक्षण

च्या "मध्यम" श्रेणीचा सवािधिक हहस्सा ६८.८% होता, तर २०१६ च्या हदवाळी महोत्सवात, त्याच श्रेणीचा
वाटा ६८.८९% होता, जो या वर्षािच्या समाि आहे . त्यािंतर हदवाळी २०१७ दरम्याि हवा िण
ु वत्ता
नियंत्रण मिील "समािािी" श्रेणीचे २४.४४% योिदाि ममळाले. हदवाळी २०१६ दरम्याि हा हहस्सा
१५.५५% जास्त होता. "खराब" श्रेणीचा वाटा हदवाळी २०१७ दरम्याि केवळ ६.६६% होता, तर हदवाळी
उत्सव २०१६ च्या वेळी ११.११% वाटा होता. हदवाळी २०१६ दरम्याि, हवा िण
ु वत्ता नियंत्रणाच्या "अत्यंत
खराब" श्रेणीचा वाटा ४.४४% होता तर हदवाळी २०१७ दरम्याि, या श्रेणीखालील हवा िण
ु वत्ता नियंत्रण
िोंदर्वण्यात आला िव्हता.
हदवाळी २०१७ आणण

हदवाळी २०१६ या दोन्ही वर्षांच्या तल
ु िेत हदवाळी २०१७ मिील हवा िण
ु वत्ता

थोडासा चांिला आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. जरी
सारखीच होती, तरी

हदवाळीच्या काळात दोन्ही वर्षांत "मध्यम" श्रेणी

हदवाळी २०१७ मिील "समािािकारक" श्रेणीचा वाटा हदवाळी २०१६ च्या

तल
ु िेत

जास्त होता. तसेच हदवाळी २०१६ च्या तल
ु िेत हदवाळी २०१७ च्या काळात "खराब" श्रेणीचा वाटाही कमी
होता. हदवाळी २०१६ दरम्याि हवा िण
ु वत्ता निदे शांकांची "अत्यंत खराब " श्रेणी ४.४४% झाली, पण या
श्रेणीतील हवा िण
ु वत्ता निदे शांक हदवाळी २०१७ दरम्याि िोंदर्वण्यात आलेली िाही.
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८. पयािवरणीय प्रशिक्षण
कुठल्याही मशक्षणासाठी आणण र्वकासासाठी प्रमशक्षण म्हणजे एक अर्वभाजय आणण अर्वरत सरू
ु असलेली
प्रक्रक्रया आहे . तंत्रज्ञािातील प्रिती आणण पयािवरणीय पैलम
ूं िील िवीि तरतद
ु ी, कामाचा दजाि, संबधं ित
क्षेत्रातील जबाबदा-या आणण पयािवरणाच्या क्षेत्रात सवांिीण र्वकास ह्या सिळ्याची पररणीती मंडळाच्या
कमिचारी आणण अधिकाऱयांपक
ै ी प्रत्येक जबाबदार सदस्यास हदल्या जाणाऱया प्रभावी प्रमशक्षण
कायिक्रमांमध्ये होते.
तथार्प, प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण, घट आणण प्रनतबंि ह्या र्वर्वि र्वर्षयांवर निरनिराळ्या क्षमतांचे प्रमशक्षणाचे
कायिक्रम आयोव्जत करणे हे मंडळाच्या प्रमख
ै ी एक आहे . मंडळाचे कमिचारी आणण अधिकारी
ु कायांपक
ह्यांिा सवोच्च कायिक्षमतेिे त्यांची कतिव्ये बजावायला सस
ु जज करण्यासाठी पयािवरण संरक्षण व प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण, अधिक स्वच्छ तंत्रज्ञाि, कचऱयाच्या प्रमाणात घट आणणे, आणण संबधं ित कायदे आणण
नियमांमिील सि
ु ारणा अशा र्वर्वि र्वर्षयांतील प्रमशक्षण घेण्यासाठी म. प्र. नि. मंडळ कमिचारी व
अधिकाऱयांिा नियक्
ु त करते.
२०१७-१८ ह्या वर्षी म. प्र. नि. मंडळािे ४४ प्रमशक्षणाचे कायिक्रम आयोव्जत करूि तांत्रत्रक, वैज्ञानिक
आणण प्रशासकीय क्षेत्रांमिील प्रमशक्षण घेण्यासाठी ६७६ अधिकाऱयांिा नियक्
ु त केले होते. आयोव्जत
केलेल्या प्रमशक्षण कायिक्रमाअंतिित एकूण संख्येिे सहभािी आणण एकूण शल्
ु क कोष्ट््क ८.१. मध्ये
दशिर्वते. ह्या वर्षी मंडळाच्या कमिचारी आणण अधिकाऱयांची उपव्स्थती असलेल्या र्वर्वि प्रमशक्षण
अभ्यासक्रम/कायिशाळा/पररसंवाद/व्याख्यािांचा तपशील पररशिष्ट्् ५ मध्ये हदलेला आहे .
कोष्ट््क ८.१.

प्रशिक्षणाचा सारांि २०१७-१८

एकूण प्रमशक्षण कायिक्रम आयोव्जत

एकूण सहभािी

४४

६७६
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२३ िोव्हें बर २०१७ रोजी औरं गाबाद येथे प्रस्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीसंबंधी र्वभागीय पातळीवरील र्वचार व सच
ू िा
समजूि घेण्यासाठी एक बैठक आयोच्जत केली गेली. माििीय श्री रामदास कदम, पयािवरण मंत्री, महाराष्ट्र
िासि प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कारवाई योजिेछया संबंधात सरकारी आणण स्थानिक संस्था अचधकाऱ्यांिा संबोचधत
करतािा. म. प्र. नि. मंडळाचे सदस्य सचचव डॉ. पी. अिबलगि (भा.प्र.से.), आणण च्जल्हाचधकारी, औरं गाबाद या
बैठकीत सहभागी झाले.

प्रस्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीसंदभाित र्वभागीय पातळीवरील र्वचार व सूचिा समजूि घेण्यासाठी २३ िोव्हें बर २०१७
रोजी औरं गाबाद च्जल्हाचधकारी कायािलयात बैठक आयोच्जत केली गेली. माििीय श्री रामदास कदम, पयािवरण
मंत्री, महाराष्ट्र िासि प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कायिवाही योजिेछया संबंधात सरकारी आणण स्थानिक संस्था
अचधकाऱ्यांिा संबोचधत करतािा.
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प्रस्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीवरील र्वचार व सुचािांसंदभाित २९ िोव्हें बर २०१७ रोजी र्वभागीय आयुक्त कायािलय,
पुणे येथे महसूल र्वभाग पातळीवर एक बैठक आयोच्जत करण्यात आली होती. माििीय श्री रामदास कदम,
पयािवरण मंत्री, महाराष्ट्र िासि प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कायिवाही योजिेसंदभाित सरकारी आणण स्थानिक संस्था
अचधकाऱ्यांिा संबोचधत करतािा. डॉ. पी. अिबलगि, म. प्र. नि. मंडळाचे सदस्य सचचव, र्वभागीय आयुक्त,
च्जल्हाचधकारी, मय
ु य कायिकारी अचधकारी, च्जल्हा पररषद व मय
ु य अचधकारी, िगरपररषद, आयक्
ु त,
महािगरपाशलका आणण म. प्र. नि. मंडळाछया अचधकाऱ्यांिी चचािसत्रात भाग घेतला.

प्रस्तार्वत प्लॅ च्स््क बंदीवरील र्वचार व सच
ु ािांसंदभाित १९ डडसेंबर २०१७ रोजी र्वभागीय आयक्
ु त कायािलय,
िागपूर येथे महसूल र्वभाग पातळीवर एक बैठक आयोच्जत करण्यात आली होती. माििीय श्री रामदास कदम,
पयािवरण मंत्री, महाराष्ट्र िासि प्लॅ च्स््क बंदीसाठी कायिवाही योजिेसंदभाित सरकारी आणण स्थानिक संस्था
अचधकाऱ्यांिा संबोचधत करतािा. श्री सतीि गवई, प्रधाि सचचव, पयािवरण र्वभाग, महाराष्ट्र िासि, डॉ. पी.
अिबलगि (भा.प्र.से.), म. प्र. नि. मंडळाचे सदस्य सचचव, र्वभागीय आयुक्त, च्जल्हाचधकारी, मुयय कायिकारी
अचधकारी, च्जल्हा पररषद व मुयय अचधकारी, िगरपररषद, आयुक्त, महािगरपाशलका आणण म. प्र. नि.
मंडळाछया अचधकाऱ्यांिी चचािसत्रात भाग घेतला.
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९. र्वत्त आणण लेखा
जल (प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ च्या कलम ४० च्या अिस
ु ार आणण जल (प्रदर्ष
ू ण
प्रनतबंि व नियंत्रण) नियम १९८३ मिीलमाििदशिक तत्वांिस
ु ार महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाचे २०१७१८ ह्या आधथिक वर्षािची वार्र्षिक आधथिक लेखा जमा आणण दे यक, उत्पन्ि आणण खचि आणण स्थावर
मालमत्तेच्या पत्रकांसह ताळे बद
ं ाच्या स्वरूपात तयार केली जातात.
भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) यांिी वैिानिक लेखापरीक्षणाचे कायि सविश्री ओम
प्रकाश एस. चॅ पलॉट अँड कंपिी, चाटि डि अकाउं टं ट ह्यांिा सप
ु द
ू ि केले आहे . आधथिक वर्षि २०१७-१८ चे
अंनतम खात्यांचे लेखापरीक्षण सविश्री ओम प्रकाश एस. चॅ पलॉट अँड कंपिी, चाटि डि अकाउं टं ट ह्यांिी केले
आहे .
मंजुरी आणण अवलंबिासाठी म. प्र. नि. मंडळासमोर प्रस्तत
ु केलेली लेखापरीक्षण केलेली अंनतम खाती
मंडळाच्या मंजुरीिंतर महाराष्ट्र शासिाच्या पयािवरण र्वभािाकडे आणण अकाउं ट जिरल - महाराष्ट्र
यांच्याकडे सप
ु द
ू ि केली जातील.
२०१७-१८ ह्या वर्षाितील वार्र्षिक जमा आणण दे यक खाती, उत्पन्ि आणण खचि खाती आणण ताळे बद
ं ाचा
सारांश ह्या प्रकरणात हदला आहे .
अ) मंडळाचे २०१७-१८ वर्षांमिील एकूण उत्पन्ि रुपये ३३६. ७७कोटी आहे .
१. संमती शल्
ु क

रु. २१०.२२ कोटी

२. र्वश्लेर्षण शल्
ु क

रु. ४. ९८ कोटी

३. ित
ुं वणुकीवरील व्याज

रु.१०१.२५ कोटी

४. उपकरावरील परतर्ेड

रु. ११.०२ कोटी

५. इतर उत्पन्ि

रु. ९.३० कोटी

ब) मंडळाचे २०१७-१८ वर्षांमिील एकूण खचि रुपये ८८.०८ कोटी आहे .
१. पिारावरील खचि

रु. ३४.६४ कोटी

२. उपकरामिूि खचि

रु. ३.४३ कोटी

३. उपकर नििी मिील प्रकल्पांचा खचि

रु. १९.३६ कोटी

४. कायािलयीि प्रशासिाचा खचि

रु. ३०.६५ कोटी

क) ह्या वर्षािसाठी खचािपक्ष
े ा अधिक उत्पन्ि

रु. २४८.६९ कोटी

ड) भांडवली खचि

रु. ४.१६

इ) ३१.०३.२०१८ रोजी मद
रु.१८४३. ८३ कोटी.
ु त ठे वींमिील ित
ुं वणक
ू
२०१७-१८ ह्या वर्षािच्या लेखांचा तपशील पररशिष्ट्् ६ मध्ये हदलेला आहे .
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कोटी

१०. अचधनियम आणण नियम अंमलबजावणी
जल (प्रदर्ष
ू ण, प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४, हवा (प्रदर्ष
ू ण, प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम,
१९८१, जल (प्रदर्ष
ू ण, प्रनतबंि व नियंत्रण) उपकर अधिनियम, १९७७ आणण पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम,
१९८६ मिील काही तरतद
ु ी असे र्वर्वि पयािवरणीय कायदे महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ (म. प्र. नि.
मंडळ) राजयामध्ये लािू करते. महाराष्ट्र शासिाच्या पयािवरण र्वभािाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाच्या
अंतिित म. प्र. नि. मंडळ कायिरत आहे . म. प्र. नि. मंडळािे अंमलबजावणी केलेल्या र्वर्वि कायदे
आणण नियमांची सच
ू ी खालीलप्रमाणे आहे :
१. जल (प्रदर्ष
ू ण, प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९७४
२. हवा (प्रदर्ष
ू ण, प्रनतबंि व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१
३. महाराष्ट्र जल (प्रदर्ष
ू ण, प्रनतबंि व नियंत्रण) नियम, १९८३
४. महाराष्ट्र हवा (प्रदर्ष
ू ण, प्रनतबंि व नियंत्रण) नियम, १९८३
५. महाराष्ट्र र्वघटिशील व अर्वघटिशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, २००६ आणण महाराष्ट्र प्लाव्स्टक
र्पशव्या (उत्पादि व वापर) नियम, २००६
६. पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ आणण त्या अंतिित तयार केलेले नियम आणण सि
ु ारलेले नियम
खालीलप्रमाणे आहे त:
i) पयािवरण (संरक्षण) नियम, १९८६ आणण पयािवरण (संरक्षण) सि
ु ारणा नियम, २०१६
ii) घातक व इतर टाकाऊ घटक (व्यवस्थापि व सीमापार संचलि) नियम, २०१६
iii) जैव-वैदयकीय कचरा (व्यवस्थापि) नियम, २०१६
iv) घिकचरा (व्यवस्थापि) नियम, २०१६
v) बांिकाम आणण र्विाश कचरा (व्यवस्थापि) नियम, २०१६
vi) प्लाव्स्टक कचरा (व्यवस्थापि) नियम, २०१६
vii) ई-कचरा (व्यवस्थापि) नियम, २०१६
viii) घातक रसायिांचे उत्पादि, साठवणक
ू व आयात नियम, १९८९
ix) ध्विी प्रदर्ष
ू ण (नियमि आणण नियंत्रण) नियम, १९९९
x) बॅटरीज (व्यवस्थापि व हाताळणी) नियम, २००१
xi) पाणथळ जािा (संवििि व व्यवस्थापि) नियम, २०१०
७. अधिसच
ू िा:
i) पयािवरण प्रभाव आकलि अधिसच
ू िा, २००६
ii) क्रकिारी नियंत्रण क्षेत्र अधिसच
ू िा, २०११
iii) महाराष्ट्र प्लाव्स्टक व थमािकॉल अर्वघटिशील वस्तच
ूं े (उत्पादि, वापर, र्वक्री, वाहतक
ू ,
हाताळणी, साठवणक
ू ) अधिसच
ू िा, २०१८
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या कायद्यांिस
ु ार आणण नियमांिस
ु ार खालील कायिवाही सरू
ु करण्यात आल्या आहेत आणण सि २०१७१८ साठी त्यािस
ु ार सरु क्षक्षत केले गेले आहे त.
प्रारं भ केलेल्या कफयािदी आणण दोषी म्हणूि निकाल हदलेले निवाडे
१०.१. माचि २०१८ पयांत कायदे िीर अंमलबजावणीची च्स्थती
I) रायल को्ािसमोर असलेल्या ख्ल्यांची च्स्थती.
अ)

कायद्याचे िाव
जल

१.

(प्रदर्ष
ू ण

प्रनतबंि

नियंत्रण) अधिनियम, १९७४
हवा

२.

(प्रदर्ष
ू ण

प्रनतबंि

व
व

नियंत्रण) अधिनियम, १९८१

दाखल केलेल्या

निकाली काढलेल्या

प्रलंबबत

प्रकरणांची संयया

प्रकरणांची संयया

प्रकरणांची

१४

१

सं१३
यया

निरं क

निरं क

निरं क

२७

१

२६

पयािवरण (संरक्षण) अधिनियम,
३.

१९८६ आणण त्या अंतिित तयार
केलेले नियम

II) मब
ुं ई/औरं गाबाद/िागपरू येथे मब
ुं ई बेंचवर नयानयक उछच नयायालयात दाखल केलेल्या लेखी
याचचका/जिहहत याचचकांची च्स्थती.
अिक्र
ु मांक
१.

दाखल केलेल्या लेखी

निकाली काढलेल्या लेखी

प्रलंबबत लेखी

याचचका/जिहहत याचचका

याचचका/जिहहत याचचका

याचचका/जिहहत याचचका

४५

२३

२२

III) भारतीय सवोछच नयायालयासमोर दाखल असलेल्या ख्ल्यांची च्स्थती.
अिक्र
ु मांक
१.

दाखल केलेल्या र्विेष

निकालात काढलेल्या र्विेष

प्रलंबबत र्विेष लीव्ह

लीव्ह अजािची संयया
२३

लीव्ह अजािची संयया
२

अजािची संयया
२१

IV) िवी हदल्ली आणण पण
ु े येथे राष्ट्रीय हररत अचधकरणासमोर दाखल असलेल्या अपील/अजािची च्स्थती.
अिक्र
ु मांक
१.

दाखल केलेल्या

निकालात काढलेल्या

प्रलंबबत अपील/अजािची

अपील/अजािची संयया

अपील/अजािची संयया

संयया

१२७

२९
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९८

V) एर्प्रल, २०१७ ते माचि २०१८ या कालावधीत माहहती अचधकार अचधनियम 2005 अंतगित साविजनिक
माहहती अचधकारी / अपीलीय प्राचधकरणासमोर दाखल केलेल्या अजािची / अपीलची च्स्थती
दाखल केलेल्या

निकालात काढलेल्या

प्रलंबबत

अपील/अजािची संयया

अपील/अजािची संयया

अपील/अजािची संयया

अजि

२४

२३

१

अपील

३

३

निरं क

अिक्र
ु मांक

तपिील

१.
२.

राष्ट्रीय हररत अचधकरणापव
ू ी प्रलंबबत महत्त्वाछया बाबींवर संक्षक्षप्त ्ीप:
(i) सनमाििीय एिजी्ी,पण
ु े यांछया आधी श्री उत्तमराव व्ही. भोंडवे यांिी महाराष्ट्र राज्य आणण
इतरांछया र्वरूद्ध अजि (क्रमांक १७९/२०१५)

दाखल

केला आहे : वाघोली, पेरेणे, भावडी आणण लोणीकंद

या िावांच्या जवळपास दिडांच्या भि
ु ीकरणामळ
ु े हवा प्रदर्ष
ू ण होत असल्या कारणािे श्री उत्तमराव व्ही.
भोंडवे यांिी महाराष्ट्र राजय आणण इतरांच्या र्वरूद्ध सन्माििीय एिजीटी, पण
ु े यांच्या समोर हा अजि
केला आहे . सन्माििीय एिजीटीिे पाररत केलेल्या र्वर्वि आदे शांच्या अिप
ु ालिामध्ये,मंडळािे दिड
भि
ु ीकरण र्वभािांर्वरुद्ध र्वर्वि कारवाई सरू
ु केल्या आहे त आणण मंडळािे वेळोवेळी र्वर्वि शपथपत्र
दाखल केले आहे त. सन्माििीय एिजीटीसमोर अंनतम सि
ु ावणीसाठी हा र्वर्षय सच
ू ीबद्ध केला आहे .
(ii) सनमाििीय एिजी्ी,पण
ु े यांछया समोर अणखल भारत मंगेला समाज यांिी महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण
मंडळ आणण इतरांछया र्वरूद्ध अजि (क्रमांक ६४/२०१६)

दाखल

केला आहे: िवापरू मिील अरब सािर

आणण सीईटीपी तारापरु , एमआयडीसीच्या पररसरातील जलाशयांच्या निजंतक
ु ीकरण ि केल्यामळ
ु े अणखल
भारत मंिेला समाज यांिी महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ आणण इतरांच्या र्वरूद्ध सन्माििीय
एिजीटी,पण
ु े यांच्या समोर हा अजि केला आहे.
तारापरू सीईटीपी सदस्यांच्या उदयोिार्वरोिात मंडळ र्वर्वि कारवाई करणार आहे . सन्माििीय
एिजीटीच्या समक्ष वेळोवेळी मंडळािे र्वर्वि शपथपत्र दाखल केले आहे त.
माििीय एिजीटीसमोर हे प्रकरण अंनतम सि
ु ावणीसाठी आहे .
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११. पयािवरणीय जागरूकता आणण साविजनिक उपक्रम
शाश्वत

र्वकासासाठी समद
ु ायांमध्ये, व्यवसाय आणण सरकारांमध्ये पयािवरणीय जािरूकता वाढर्वणे

आणण तयार करणे आवश्यक आहे . म्हणूिच मंडळ महाराष्ट्र राजयात र्वर्वि पयािवरणीय जािरूकता
कायिक्रम आयोव्जत करतो. सि २०१७-१८ दरम्याि पयािवरणीय जािरूकता संबि
ं ी पढ
ु ील कायिक्रम मंडळािे
आयोव्जत केले.
महहिा
२२ एर्प्रल,

र्वषय

तपिील
जािनतक वसि
ुं रा हदिी अग्रिण्य वतिमािपत्रात,

जािनतक वसि
ुं रा हदि

दै निक

२०१७

सामिा,

सकाळ,

हदव्य

मराठी,लोकसत्ता, इंडीयि एक्सप्रेस, लोकमत,
महाराष्ट्र

हहंदस्
ु थाि

टाईम्स

ऑर्

टाईम्स,

इंडडया,

ममडडे,या

डीएिए,

वतिमािपत्रात

जिजाित
ृ ीचे संदेश प्रमसध्द करण्यात आले
होते.
५ जूि,
२०१७

जािनतक

पयािवरण

सोहळा

हदि

५

जूि

२०१७

या

जािनतक

पयािवरण

हदिानिममत्त मब
ंु ईच्या यशवंतराव चव्हाण
िाटय

संकुलिात मख्
ु य

समारं भाचे आयोजि करण्यात आले होते. या

कायिक्रमाला राजयाचे मख्
ु यमंत्री मा. िा.श्री
दे वेंद्र

र्डणवीस,

नियंत्रण

मंडळाचे

पयािवरणमंत्री

मा.िा.श्री.रामदास कदम, महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण
डॉ.पी.अिबलिि

हे

सोहळयात उदयोि,

सदस्य

उपव्स्थत

सधचव

होते.

या

महाििरपामलका व

सी.ई.टी.पी यांच्याकरीता आयोव्जत करण्यात
आलेल्या वसि
ुं रा
पाररतोर्र्षक

र्वतरण

समारं भात

पयािवरण

परु स्कार या स्पिेचा
समारं भ

पार

पडला.

जािनतक पयािवरण हदिाच्यानिममत्तािे मख्
ु य
र्वर्षयक

वसि
ंु रा

लघधु चत्रपट स्पिाि याची घोर्षणा मा.मख्
ु यमंत्री

महोदयांिी केली. ही स्पिाि व्यावसायीक व
हौशी या दोि िटांसाठी घेण्यात येणार आहे .
यावेळी र्ोटोथॉि २०१७ याचा पाररतोर्षीक
र्वतरण समारं भ पार पडला. या कायिक्रमाचे

प्रास्तार्वक महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण मंडळाचे सदस्य

सधचव डॉ. पी. अिबलिि यांिी केले. यावेळी
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महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण निंयत्रण मंडळ, विराई पण
ु े

व झी चोवीस तास यांच्या संयक्
ू त र्वदयमािे
जलसंवििि पंचायत एक लोकचळवळ या पाणी
बचतीच्या व जलसंविििाच्या

उपक्रमातील

उत्कृष्ट्ट कामधिरी केलेल्या िावांचा सन्माि
मा.मख्
ु यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते करण्यात
आला. यावेळी
संस्थेच्या

पयािवरण दक्षता मंच या

सहकायाििे

पयािवरणर्वर्षयक

लघधु चत्रपट महोत्सवाचे आयोजि मप्रनि मंडळ
आणण पयािवरण र्वभाि, महाराष्ट्र शासि
यांच्या संयक्
ु त र्वदयामािे यशवंतराव चव्हाण
सेंटर, मब
ुं ई येथे

तीि हदवस आयोव्जत

करण्यात आले होते. याला मोठया संख्येिे

पयािवरण प्रेमीिी हजेरी लावली होती. या वेळी
हदग्दशिक, निमाित,े पयािवरण तज्ञ व अभ्यासक

यांची चचािसत्रे दे खील आयोव्जत करण्यात
आली होती.

५ जूि २०१७ रोजी वाय. बी. चव्हाण सभागह
ृ , मुंबई येथे जागनतक पयािवरण हदिानिशमत्त आयोच्जत करण्यात
आलेल्या कायिक्रमाछया उद्घ्िादरम्याि दीप प्रज्वलि करतािा माििीय मुययमंत्री, श्री. दे वेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र
िासि. माििीय श्री. रामदासजी कदम, पयािवरण मंत्री, महाराष्ट्र िासि, श्री. सुशमत मशलक (भा.प्र.से.), प्रधाि
सचचव, महाराष्ट्र िासि आणण डॉ. पी. अिबलगि (भा.प्र.से.), सदस्य सचचव हे यावेळी उपच्स्थत होते.
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उद्योगांमध्ये सवोत्तम पयािवरण-अिुकूल पद्धतींचा अवलंब करणाऱ्या उद्योजकांिा ५ जूि २०१७ रोजी जागनतक
पयािवरण हदिाछया पूवस
ि ंध्येला वाय. बी. चव्हाण सभागह
ृ , मुंबई येथे वसुंधरा पुरस्कार प्रदाि करतािा माििीय
मय
ु यमंत्री, श्री. दे वेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र िासि.

५ जूि,
२०१७

जािनतक

पयािवरण

सोहळा

हदि ५ जूि जािनतक पयािवरण हदिाचे औधचत्य
सािूि महाराष्ट्र टाईम्स व टाईम्स ऑर्
इंडडया, लोकसत्ता, इंडडयि एक्सप्रेस, डीएिए,
हहंदस्
ु थाि टाईम्स, ममड डे (िज
ु राती, उदि ु व
इंग्रजी) लोकमत, दै निक सकाळ, सामिा,
हदव्य मराठी व इतर अग्रिण्य वतिमािपत्रात
जिजाित
ृ ीपर र्वशेर्ष सदर प्रमसध्द करण्यात
आले होते. या सदरात महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण मंडळाच्या वतीिे प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रणकरीता अमंलबजावणी केलेल्या र्वर्वि
उपाययोजिांची माहहती दे ण्यात आली.
५ जूि, २०१७ जािनतक पयािवरण हदि
सोहळयाच्या निममत्तािे वई
ु लव्ह इंडडया या
संस्थेतर्े हद. ५ जि
ू , २०१७ रोजी पयािवरण
र्वर्षयक जिजाित
ृ ी उपक्रम, पयािवरण र्वर्षयक
संदेश दे णारे कॅन्हव्हास पें टींि, जिजाित
ृ ीपर
र्वचारमंथि व इतर र्वर्वि उपक्रम बांद्रा येथे
आयोव्जत केले होते. तसेच सदरहू उपक्रमात

109

प्रनतथयश मसिेकलावंत, क्रक्रडापटू, पयािवरण
राजयमंत्री महोदय उपव्स्थत होते.
४ जुलै ,
२०१७

पयािवरणाची वारी पंढरीच्या
दारी

आर्षाढी एकादशीच्या निममत्तािे आळं दी ते
पंढरपरू

या

पायी

वारीच्या

निममत्तािे

पयािवरणाची वारी पंढरीच्या दारी या पयािवरण

र्वर्षयक जिजाित
ृ ीच्या अमभयािाचे आयोजि
करण्यात आले होते. वतिमािातील पररव्स्थतीत
शहर व ग्रामीण र्वभािातील पयािवरणाचे प्रश्ि
समाििमी

असल्यािे

पंढरपरू च्या

वारी

निममत्त एकत्र येणाऱया दहा लाख लोकांपयंत
प्लॅ व्स्टक हटाव, दे श बचाव ,पाणी, वीज,
िैसधििक

संसाििे,

शेतीसाठी

मयािहदत

वीजपंपाचा वापर, सेंहद्रय खताचा वापर, ओला

कचरा सक
ु ा कचरा याचे योग्य ते व्यवस्थापि
असे र्वर्वि मौलीक संदेश या उपक्रमाति
ू हदले
िेले.

हे संदेश ग्रामीण र्वभािात लोकर्प्रय

असलेल्या लोककला क्रकतिि, भारुड, पोवाडा या
लोककलांच्या

माध्यमाति
ू

ही

जिजाित
ृ ी

करण्यात आली. या पंिरा हदवसांच्या पायी
वारीत

संिीत

िाटक

अकादमी

परु स्कार

र्वजेत्या लोककलावंत, श्रीमती चंदाबाई नतवाडी

,प्रमसध्द शाहहर श्री. दे वािंद माळी आणण
ह.भ.प श्री. ज्ञािेश्वर महाराज वाबळे यांिी

अिक्र
ु मे भारुड, पोवाडा, क्रकतिि या माध्यमाति
ू
जिजाित
ु ारं भ पण
ु े येथे
ृ ी केली. या वारीचा शभ

राजयाचे पयािवरण मंत्री मा. िा. रामदास कदम

यांच्या शभ
ु हस्ते संपन्ि झाला. या कायिक्रमाला
मंडळाचे सदस्य सधचव डॉ.पी.अिबलिि, पण
ु े
मा. महापौर आदी मान्यवर उपव्स्थतीत होते.
लोककलांचे

िाढे

अभ्यासक

डॉ.श्री.प्रकाश

खांडिे यांचे या वारीला माििदशिि ममळाले होते.
शभ
ु हस्ते आयोव्जत करण्यात आला होता. तर

या वारीचा समारोप आर्षाढी एकादशीच्या पव
ू ि
संिेला

पंढरपरू

मक्
ु कामी

मा.

मख्
ु यमंत्री

िामदार दे वेंद्र र्डणवीस, सौ.अमत
ृ ा र्डणवीस,
सोलापरू चे पालकमंत्री मा.िा.श्री.र्वजय दे शमख
ु ,
पाणी
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परु वठा

मंत्री,

मा.िा.श्री.बबिराव

लोणीकर,

राजयमंत्री

श्री.महादे व

जािकर,

मंडळाचे सदस्य सधचव डॉ. पी. अिबलिि व
अन्य मान्यवरांच्या

उपव्स्थतीत आयोव्जत

करण्यात आला.

४ जुलै २०१७ रोजी पंढरपूर येथे पयािवरण जिजागत
ि ंध्येला डॉ. पी. अिबलगि (भा.प्र.से.), सदस्य
ृ ी मोहहमेछया पूवस
सचचव, महाराष्ट्र िासि यांछया उपच्स्थतीत वारकऱ्यांिा संबोचधत करतािा माििीय मुययमंत्री श्री. दे वेंद्र फडणवीस.

ऑिस्ट ,
२०१७

९२.७ बीि एर्एम त्रबि ग्रीि
िणेशा

९२.७ बीि एर्एम व म.प्र.नि.मंडळ यांच्या

संयक्
ु त र्वदयमािे त्रबि ग्रीि िणेशा या
उपक्रमाचे

आयोजि

करण्यात आले होते.
शहरातील

र्वर्वि

मब
ुं ई

शहरासाठी

या उपक्रमात मब
ुं ई

हठकाणी

त्रबि

ग्रीि

िणेशाची व्हॅि जािोजािी जाऊि िािरीकांिी

पयािवरणपरु क िणेशोत्सव साजरा करण्याचे
आवाहि करण्यात आले होते. वतिमािपत्राची

या उपक्रमासाठी दे णिी दे ण्यासाठी आवाहि
केले जात होते.

िणेशोत्सवात एकूण १०

हदवस मब
ुं ई शहरातील लालबािचा राजा येथे

एक र्वशेर्ष स्टुडडओ उभारण्यात आला होता.
यावेळी

मा.मख्
ु यमंत्री,

मा.पयािवरण

मंत्री.

मा.पयािवरण राजयमंत्री, प्रमसध्द मसिे कलावंत

यांचे जिजाित
ृ ीचे संदेश प्रसारीत करण्यात
आले होते.
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ऑिस्ट ,

झी 24 तास इको फ्रेन्डली

२०१७

घरित
ु ी िणेशोत्सव स्पिाि.

म.प्र.नि.मंडळ व झी २४ तास यांच्या संयक्
ु त

र्वदयमािे घरित
ु ी इको फ्रेंडली िणेशोत्सव
स्पिाि २०१७ या राजयस्तरीय स्पिेचे आयोजि
करण्यात आले होते. या स्पिेत बहुसंख्य
स्पििकांिी भाि घेतला होता. सदरहु स्पिेत
संपण
अिोख्या पद्धतीिे घरित
ु ि राजयाति
ु
ु ी

िणपती साजरा करणाऱया िािररकांिी भाि

घेतला होता. दरवर्षी या स्पिेला वाढता प्रनतसाद
ममळत आहे .
ऑिस्ट ,

एबीपी माझा इको फ्रेन्डली

म.प्र.नि.मंडळ

२०१७

िणेशोत्सव स्पिाि.

वाहहिीच्या वतीिे राजयातील प्रमख
ु शहरातील

ऑिस्ट ,
२०१७

लोकसत्ता म. प्र. नि. मंडळ
आयोव्जत
घरित
ु ी
२०१७

पयािवरण

स्िेही

िणेशोत्सव

स्पिाि

िह
ृ निमािण

व

एबीपी

माझा

सोसायटयांमध्ये

इको

या

वत्ृ त
फ्रेंडली

म.प्र.नि.मं
व क
लोकसत्ता
च्या सय
क्
ु त
िणेशोत्सवडळ
साजरा
े ला जावा, यां
याकरीता
र्वशे
र्ष
र्वदयमािे
इको फ्रेंडली घरित
शोत्सव
ु ी िणे
जिजाित
करण्यात
ृ ीपर अमभयािाचे आयोजि
सजावट स्पिाि यांचे आयोजि मब
ुं ई, पण
ू े,
आले होते. मब
ुं ई, पण
ू े, िामशक व िािपरू या
िामशक, िािपरू , अहमदििर व औरं िाबाद या
शहरांतील िह
ृ निमािण सोसायटीजमध्ये साजरा
लोकसत्ता दै निकांच्या सहा र्वभािीय स्तरावर
क
े ल्या जाणाऱया
पयाि
ही त
िणे२०००
शोत्सवावर
करण्यात
आले होते
. वरणस्िे
या स्पिे
पेक्षा
या
वाहहिीच्यावतीिे
त्यांच्याघेत
बातमीपत्रात
र्ष
जास्त
स्पििकांिी भाि
ला होता. र्वशेया

स्पिे
ा पाररतोर्र्षक
र्वतरण
मा.मंत्री
सदर चप्रसारीत
करण्यात
आले.समारं
याभउपक्रमात
पयाि
वरणमाझाश्री.रामदास
कदम,पयािवरण
पयािव
एबीपी
या वाहहिीवरुि
परण
रू क
राजयमंत्री श्री.प्रर्वण पोटे पाटील व मंडळाचे
िणेशोत्सव साजरा करणाऱया िह
ृ निमािण
सदस्य सधचव, श्री.पी.अिबलिि यांच्या
सोसायटयांवर
बातमीपत्राच्या
माध्यमाति
ू
उपव्स्थतीत यशवंतराव चव्हाण प्रनतष्ट्ठाि मब
ुं ई
र्वशेर्ष कायिक्रम सादर करण्यात येत होते.
येथे पार पडला. यावर र्वशेर्ष सदर लोकसत्ता
याचबरोबर
मराठी सविधचत्रपटातील
या वत्ृ तपत्रातील
आवत्ृ यात लोकर्प्रय
प्रमसध्द
कलावं
त सायली
संज. ीव व ऋर्षी सक्सेिा यांिी
करण्यात
येत असते
ऑिस्ट ,
२०१७

इको

फ्रेन्डली

यए
ु र्ओ

िणेशोत्सव पयाि
ही िणेशोत्सव
संपण
ि
राजयात
पयािवसाजरा
रणस्िेहकरण्यासाठी
ी
घरित
ू वरणस्िे
ू ी

डडजीटल

आधथिक अिद
ु ाि.

मव्ु हीज मराठी
व हहंदसाजरा
ी धचत्रपटस
ष्ट्ृ टीतील
िणेशोत्सव
करावा
याकरीता आपण

कलावं
ताचा संदक
े शे लेल्
यया
.ु एर्.ओ.
डडजीटल
मव्ु हीज
आयोव्जत
स्पिे
ची
जाहहरात
यां
च्या राजयातील
२०५ ि
ह
प्रोमोजच्या
माध्यमात
केली मसिे
होती.माि
यातील
ू डडजीटल
ृ ात
दोि
कांरीता
जिजाि
त
संद
र्वजेत्आठवडयां
या स्पििक
च्या घरी
जाऊि
िे श
ा म. प्र.
ृ ीचेत्यां
प्रसाररत
करण्यात
आले. व बाप्पाचा प्रसाद भेट
नि. मंडळाचे
प्रमाणपत्र
दे ण्यात आला होता. यावेळी मंडळाचे जिसंपकि
अधिकारी

उपव्स्थत

होते.

या

लोकर्प्रय

कलावंतांिी म. प्र. नि. मंडळाच्या मख्
ु यालयास
भेट हदली होती. यावर र्वशेर्ष वत्ृ तांत एबीपी
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माझा वाहीिीवरूि प्रसारीत करण्यात आला
होता.

ऑिस्ट ,

पयािवरणस्िेही िणेशोत्सव

डीएिए व म.प्र.नि. मंडळाच्यावतीिे

२०१७

साजरा करण्यासाठी मराठी

पयािवरणस्िेही िणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी

व हहंदी धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील

पंच महाभत
ंु ई शहरातील
ु ावर आिारीत मब

कलावंताचा संदेश य.ु एर्.ओ.

निवडक मॉलमध्ये पयािवरणस्िेही िणेशमत
ु ींची

डडजीटल मव्ु हीज यांच्या

िणेश स्थापिा करण्यात आली होती. डीएिए

राजयातील २०५ डडजीटल

च्या या उपक्रमात म.प्र.नि.मंडळ सहसंयोजक

मसिेमािह
ृ ात दोि

म्हणूि सहभािी झाले होते. या उपक्रमात

आठवडयांकरीता

हहंदी धचत्रपट सव्ृ ष्ट्टतील िामवंत कलावंत

जिजाित
ृ ीचे संदेश प्रसाररत

सहभािी झाले होते.

करण्यात आले.
ऑिस्ट ,

टाईम्स ग्रीि िणेशा या

२०१७

जिजाित
ृ ी उपक्रमास
आधथिक अिद
ु ाि.

म.प्र.नि.मंडळ,

पयािवरण

र्वभाि,

महाराष्ट्र

शासि व टाईम्स ऑर् इंडडया ग्रप
ु यांच्या

सयक्
ु त र्वदयमािे इको ग्रीि िणेशा या स्पिेचे
आयोजि करण्यात आले होते. मब
ंु ई व पण
ु े या

शहरातील साविजनिक िणेशोत्सव मंडळ व
हौमसंि सोसायटी यांच्याकरीता आयोव्जत इको

फ्रेंडली िणेश स्पिाि आयोव्जत करण्यात आली
होती. या अमभयािात मब
ुं ई शहरातील र्वर्वि
मॉल्स,

महार्वदयालय

उपक्रम

तर,

शालेय

येथे

जिजाित
ृ ीपर

र्वदया्यािकरीता

इको

िणेशमत
ू ी कायिशाळा यांच्याकरीता िणेशमत
ू ी
कायिशाळा,

इकोफ्रेंडली

िणेश

राजदत
ू

यांच्याकरीता महार्वदयालयीि र्वदया्यांच्यात

र्वर्वि उपक्रम, िणेश र्वसिजिाच्या वेळी मब
ुं ई
शहरातील धिरिाव चौपाटी, जुहु बीच व वसोवा
बीच येथे स्वच्छता अमभयाि राबर्वण्यात आले

होते. या उपक्रमाचा शभ
ु ारं भ लोकर्प्रय अमभिेता

र्वदयत
ु जामवाल, व हॉलीवड
ु हदग्दशिक रसेल
चेक

यांच्या

महार्वदयालयात

शभ
ु हस्ते,

लाला

करण्यात

लजपतराय

आला

होता.

केली

होती.

याकरीता एका र्वशेर्ष जिजाित
ृ ीपर क्रर्ल्मची
निममित्ती

टाईम्स

ग्रप
ु िे

याकरीताटाईम्स ऑर् इंडडया या वत्ृ तपत्रात

सलि दहा हदवस र्वशेर्ष सदर प्रमसध्द केले जात
होते.
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ऑिस्ट ,
२०१७

दै निक

सामिा

म.प्र.नि.मंडळ
इको

व

दै निक सामिा या वत्ृ तपत्राच्या सहकायाििे

आयोव्जत पयािवरणस्िेही साविजनिक िणेशोत्सव स्पिेचे

िणेशा जिजाित
ुं ई, पण
ु े, औरं िाबाद या केंद्रांवर
ृ ीपर आयोजि मब

उपक्रम.

आयोव्जत करण्यात आले होते.

या स्पिेचा

पाररतोर्र्षक र्वतरण समारं भ मा.पयािवरण मंत्री

श्री.रामदासभाई कदम, म.प्र.नि.मंडळाचे सदस्य
सधचव श्री.पी.अिबलिि यांच्या उपव्स्थतीत
आयोव्जत करण्यात आला होता.

इको-फ्रेंडली गणेिा जिजागत
ि ंध्येला डॉ. पी. अिबलगि (भा.प्र.से.), सदस्य सचचव, म. प्र. नि.
ू स
ृ ी मोहहमेछया पव
मंडळ यांछया उपच्स्थतीत सहभाग्यांिा पाररतोर्षके बहाल करतािा माििीय श्री. रामदासजी कदम, पयािवरण मंत्री,
महाराष्ट्र िासि.

ऑिस्ट ,
२०१७

टाईम्स ओओएच बेस्ट बस

"प्रदर्ष
ू ण मक्
ु त िणेशोत्सव साजरा करा" असा

पयािवरणस्िेही िणेशोत्सव

राजयमंत्री यांचा जिजाित
ुं ई
ृ ीचा संदेश मब

स्टॉप

शेल्टरवर

मा.मख्
ु यमंत्री, मा.पयािवरण मंत्री, मा.पयािवरण
शहरातील

बस

स्टॉपवर १५

हदवसांच्या

कालाविीकरीता प्रमसध्द करण्यात आला.
ऑिस्ट ,

इको फ्रेन्डली दहीहं डी २०१७.

२०१७

इको फ्रेंडली दहहहं डी उत्सव २०१७ या उपक्रमाचे
आयोजि आयडडअल बक
कंपिी व मप्रनि
ु

मंडळ यांच्या संयक्
ु त र्वदयमािे आयोव्जत
करण्यात आले होते. या उपक्रमात बेस्ट

पररवहि सेवेच्या ओपि डेक बसमिूि मराठी
धचत्रपटसष्ट्ृ टीतील िामवंत कलाकारांिा घेऊि
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ध्विीप्रदर्ष
ू ण

प्रनतबंिक

जिजाित
ृ ी

रॅलीचे

आयोजि करण्यात आले होते. या रॅलीत

िामवंत धचत्रपट व हटव्ही कलावंत उपव्स्थत
होते.

दहीहं डीच्या आदल्याहदवशी पथिाटय

कलावंतासोबत दादर, लालबाि या पररसरात
या रॅलीचे आयोजि करण्यात आले होते, तर
दहीहं डीहदवशी प्रमसध्द कलावंत झी टीव्ही इ
टीव्ही
तरुण

वाहहिीवरील
कलावंत

पयािवरणस्िेही

लोकर्प्रय
यांच्या

दहीहं डी

मामलकातील
उपव्स्थतीत

र्ोडण्यात

आली.

यावेळी दादर येथील छत्रबलदास हायस्कूलच्या
समोर ध्विी र्वरहीत इको फ्रेंडली दहीहं डी

मसिेिाटयसष्ट्ृ टीतील कलाकारांच्या सहकायाििे

र्ोडण्यात आली. या कायिक्रमाला म. प्र. नि.
मंडळाचे जिसंपकि अधिकारी उपव्स्थत होते.

ऑगस्् २०१७ या महहनयामध्ये दही-हं डीछया (गोपालकाला) पूवस
ि ंध्येला बेस्् वाहतूक सेवेछया ओपि डेक बसवर

मराठी चचत्रप्श्रुष्ट््ीतील िामवंत कलाकारांछया उपच्स्थतीत ध्विी प्रदष
ू ण र्वरोधक रॅ लीचे आयोजि करण्यात आले.
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ऑगस्् २०१७ या महहनयामध्ये दही-हं डीछया (गोपालकाला) पूवस
ि ंध्येला बेस्् वाहतूक सेवेछया ओपि डेक बसवर

मराठी चचत्रप्श्रुष्ट््ीतील िामवंत कलाकारांछया उपच्स्थतीत ध्विी प्रदष
ू ण र्वरोधक रॅ लीचे आयोजि करण्यात आले.

ऑक्टोबर,
२०१७

हदवाळी दरू धचत्रवाणी

"प्रदर्ष
ू ण मक्
ु त हदवाळी साजरी करा " असा

जिजाित
ृ ी संदेश.

मसिे कलावंतांचा जिजाित
ृ ीचा संदेश झी २४

तास, एबीपी माझा, आयबीएि लोकमत, स्टार
प्रवाह, मी मराठी, टीव्ही ९ महाराष्ट्र, साम

हटव्ही, जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वि अशा
ऑक्टोबर,
२०१७

हदवाळी

एर्एम

रे डडओ

जिजाित
ृ ी संदेश

वत्ृ तवाहहन्यांवरूि प्रसारीत करण्यात आला.

"प्रदर्ष
ू ण मक्
ु त हदवाळी साजरी करा” असा
जिजाित
ृ ीचा

संदेश

राजयातील

अग्रिण्य

एर्एम रे डडओ वाहहन्यांवरूि प्रसारीत करण्यात
आला.

ऑक्टोबर,
२०१७

हदवाळी

बस

स्टॉप

मब
ुं ई, पण
ु े व िािपरू

संदेश

"प्रदर्ष
ू ण मक्
ु त हदवाळी साजरी करा " असा

मा.मख्
ु यमंत्री, मा.पयािवरण मंत्री, मा.पयािवरण
राजयमंत्री यांचा जिजाित
ंु ई,
ृ ीचा संदेश मब

िािपरू व पण
ु े शहरातील बस स्टॉपवर पंिरा

हदवसांच्या कालाविीकरीता प्रमसध्द करण्यात
आला
ऑक्टोबर,
२०१७

प्रदर्ष
ू णमक्
ु त हदवाळी संकल्प
अमभयाि शपथ २०१७

प्रदर्ष
ू ण मक्
ु त हदवाळी साजरी करण्यासाठी
प्रदर्ष
ू णमक्
ु त हदवाळी संकल्प अमभयाि शपथ
२०१७ याचे आयोजि मंत्रालय येथे करण्यात

आले होते. या कायिक्रमात राजयभरातील शाळा,

महार्वदयालयाच्या र्वदया्यांिा प्रदर्ष
ू णमक्
ु त
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हदवाळीची

शपथ

मा.मख्
ु यमंत्री

श्री.

दे वेंद्र

र्डणवीस यांिी हदली होती. या कायिक्रमाला

मा. पयािवरण मंत्री िा. श्री. रामदास कदम,
जलसंपदा मंत्री मा. िा. श्री. धिरीर्ष महाजि,

पयिटि मंत्री मा. िा. श्री. जयकुमार रावल,

पयािवरण र्वभािाचे अप्पर मख्
ु य सधचव श्री.
सनतश िवई महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण मंडळाचे अध्यक्ष
श्री. मममलंद म्है सकर, म.प्र.नि.मंडळाचे मा.

सदस्य सधचव डॉ. पी. अिबलिि आदी
मान्यवर उपव्स्थतीत होते. या कायिक्रमाला
मब
ुं ई

शहरांतील

र्वर्वि

र्वदयालयातील

र्वदयाथी उपव्स्थत होते.या कायिक्रमाचे थेट
प्रक्षेपण

राजयभरातील

अग्रिण्य

दरू धचत्रवाहहन्यांवरूि करण्यात आले होते. तर

या कायिक्रमाची माहहती राजयातील अग्रिण्य
माचि , २०१७

वतिमािपत्राति
ु प्रमसद्ध करण्यात आली होती.

इको फ्रेंडली होळी

पयािवरण परू क होळी साजरी केली जावी
याकरीता महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या
वतीिे

व्यापक जिजाित
ृ ी िेल्या काही

वर्षािपासि
ू केली जात आहे व त्याला व्यापक
प्रनतसाद ममळत आहे . या वर्षी म. प्र. नि.
मंडळाच्या वतीिे मब
ुं ई पररक्षेत्रातील म. प्र. नि.

मंडळाचे कमिचारी, अधिकारी, मंत्रालयातील मा.
मंत्री

महोदय,

मा.

सवि

सधचव

िण,

र्विािसभा, र्विािपररर्षद याचे मा. अध्यक्ष व
सभापती

महोदय,

पयािवरणपरू क

रं िाचं

मा.

आमदार

र्विामल्
ु य

यांिा

र्वतरण

करण्यात आले होते त्याचबरोबर पयािवरणपरू क

होळी साजरी करण्यासाठी दरू धचत्रवाहहन्या व
रे डडओ वाहहन्यांवरूि संदेश प्रमसद्ध करण्यात
आले होते.
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१२. मंडळािे हाताळलेल्या महत्वाछया बाबी
१. महाराष्ट्र राज्यात जैव-वैद्यकीय ्ाकावू कचऱ्याचे व्यवस्थापि प्रकल्पाछया अंमलबजावणी 'भारतात
वैद्यकीय ्ाकावू कचऱ्याचे पयािवरणीय ध्विी व्यवस्थापि' हया

िावाखाली

एमओईएफ आणण

सीसी छया साहाय्यािे केले गेले. महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे राजय सरकारच्या मंजूरीिे जैववैदयकीय टाकावू कचऱयाच्या व्यवस्थापि प्रकल्पाची अंमलबजावणीस पात्र 'भारतात वैदयकीय टाकावू
कचऱयाचे पयािवरणीय ध्विी व्यवस्थापि' एमओईएर्, सीसी आणण राजय सरकारच्या साविजनिक
स्वास््य र्वभािाच्या आधथिक साहाय्यािे केले िेले.
जैव-वैदयकीय टाकावू कचऱयाच्या प्रक्रक्रये दरम्याि डाइऑव्क्सन्स आणण र्ुरन्सचे उत्सजिि कमी करण्याचा
प्रकल्पाचा र्वचार आहे . या प्रकल्पादवारे वैज्ञानिक व्यवस्थापि आणण जैव-वैदयकीय टाकावू पदाथि
हाताळण्यासाठी राजय शामसत निवडक रुग्णालयांिा तांत्रत्रक सहाय्य आणण रुग्णालयांच्या निवडक
श्रेणींमध्ये जैव-वैदयकीय टाकावू पदाथांवर प्रक्रक्रया व र्वल्हे वाट लावण्यासाठी िॉिबिि तंत्रज्ञािाचे प्रात्यक्षक्षक
हदले जात आहे .
जैव-वैदयकीय

टाकावू

व्जल्ह्याचा र्वकास

पदाथि

(व्यवस्थापि),

नियम

२०१६

च्या

अंमलबजावणीसाठी

िमि
ु ा

या प्रकल्पाच्या अंतिित एक महत्वाचा क्रक्रयाकलाप आहे . एमओईएर् आणण

सीसी / यए
ू िआयडीओच्या माििदशिक तत्त्वांिस
ु ार,यए
ू िआयडीओ प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र
प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे िामशक व्जल्हाला "िमि
ु ा व्जल्हा" म्हणूि निवडला आहे आणण निवडलेल्या
९ रुग्णालये (एक मोठे

हॉव्स्पटल – ५०० पेक्षा जास्त बेड, २ मध्यम रुग्णालये - ५००पेक्षा कमी बेड

व १०० पेक्षा जास्त बेड, आणण ६ लहाि रुग्णालये – १०० पेक्षा कमी बेड) िामशकिे सवि हॉव्स्पटलमिूि
एमओयू ममळवला आहे आणण या रुग्णालयांच्या आिारभत
ू सवेक्षणांचीही अंमलबजावणी केली आहे .
एम.एस.रामैया मेडडकल कॉलेजिे यनु िडो प्रकल्प अंतिित
निममितीसाठी िमि
ु ा व्जल्हा िामशक मध्ये

९ एचसीएर्च्या तांत्रत्रक क्षमतेच्या

प्रमशक्षण आयोव्जत केले.

िमि
ु ा व्जल्ह्याच्या उदघाटि कायिक्रमात प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खालील क्रक्रयाकलाप
करण्यात आले:


जैव-वैदयकीय टाकावू पदाथि व्यवस्थापि नियम, २०१६ च्या मराठी आवत्ृ तीचे प्रकाशि,
अधिसच
ू िा हदिांक. २८ माचि, २०१६, पयािवरण मंत्रालय, वि आणण हवामाि बदल

(एमओईएर् आणण सीसी) यांिी राष्ट्रीय स्तरावर इंग्रजी / हहंदी भार्षेमध्ये जैव-वैदयकीय
टाकावू पदाथि व्यवस्थापि नियम, २०१६ प्रकामशत केले आहे .


पयािवरणास चांिल्या व्यवस्थापिेसाठी रुग्णालयांमध्ये वैदयकीय टाकावू पदाथांची तांत्रत्रक

क्षमता बळकट करण्यासाठी (प्रमशक्षण आणण जािरूकता) र्वर्षयक पव्ु स्तकांचे प्रकाशि झाले
बायो-मेडडकल कचरा व्यवस्थापि नियमां बाबत प्रकाशि. म. प्र. नि. मंडळािे या पव्ु स्तकांचे

मराठीत रूपांतररत केले आहे तसेच, म. प्र. नि. मंडळािे जािरूकतेसाठी जैव-वैदयकीय कचरा
तक्ता / होडडंग्ज तयार केले आहे त.
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जीईएर्-यए
ू िआयडीओ,

एमओईएर्

आणण

सीसीच्या

जैव-वैदयकीय

टाकावू

पदाथि

व्यवस्थापि प्रकल्पाच्या अंतिित आदशि रुग्णालयािा र्वतरण क्षमता प्रभावी, कायिक्षम आणण

निवडलेल्या आदशि रुग्णालयाच्या स्त्रोतावर वैदयकीय टाकावू पदाथांचे र्वयोजि करण्यासाठी
यनु िडोच्या आधथिक सहाय्यािे रं िीत संकेत डब्बे वाटण्यात आले.


जैव वैदयकीय टाकावू पदाथि व्यवस्थापि नियम, २०१६ अंतिित जैव वैदयकीय कचरा िोळा

करण्यासाठी मोबाइल अँप आणण कचरा तयार होण्याच्या स्थाि पासि
ू ते अंनतम व्व्हल्लेवाटी
पयंत चोरी होऊिये म्हणि
ू जीपीएस-सक्षम रॅ क्रकंि वाहि पररधचत करण्यात आले आहे .


एक लघु वत्ृ तधचत्र जैव वैदयकीय टाकावू पदाथि व्यवस्थापिावर आणण त्याच्या घातक

प्रभावांवर जैव-वैदयकीय टाकावू पदाथि व्यवस्थापि अधिक चांिल्या प्रकारे समजूि
घेण्यासाठी रुग्णालयीि स्तरावर करण्यात आले.

२. म. प्र. नि. मंडळ प्रयोगिाळांसाठी आयएसओ / ओएचएसएएस प्रमाणपत्र.

हद. १२ ऑिस्ट २०११ एमओईएर्च्या कायािलयीि निवेदि पत्रत्रके िस
ु ार, राजय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण

मंडळाच्या सवि प्रयोिशाळािा ओएचएसएएस (OHSAS) १८००१:२००७ प्रमाणिसह एकतर (ISO)
१७०२५ (एिएबीएल मान्यता) क्रकं वा आयएसओ (ISO) ९००१:२००८ ची मान्यता आवश्यकता आहे .

मंडळाची मध्यवती प्रयोिशाळा आणण सात प्रादे मशक प्रयोिशाळा पण
ु ,े िामशक, औरं िाबाद, िािपरू , चंद्रपरू ,
ठाणे आणण धचपळूण येथे व्स्थत िण
ु वत्ता आणण व्यवस्थापि मािकांसाठी मे. व्व्हन्कोटे आंतरराष्ट्रीय भारत
मल्
ू यांकि सेवा प्रा. मलममटे ड दवारे आयएसओ (ISO) ९००१:२०१५ आणण व्यावसानयक आरोग्य आणण
सरु क्षक्षतता मल्
ू यांकि मािक ओएचएसएएसच्या (OHSAS) १८००१:२००७ प्रमाणपत्र पात्रता प्राप्त केली आहे .
३. म. प्र. नि. मंडळाछया संकेतस्थळावर िॉि-बेडड
े आरोग्य सेवा आस्थापिासाठी ऑिलाइि जैव
वैद्यकीय अचधकृतता प्रकल्पास प्रारं भ.

"इज ऑर् डुईंि त्रबझिेस" (EoDB) च्या अंतिित म. प्र. नि. मंडळािे आरोग्य सेवा आस्थापिासाठी
ऑिलाइि अधिकृतता अजि प्रणाली र्वकमसत केली आहे .

जैव वैदयकीय टाकावू पदाथि व्यवस्थापि

नियम, २०१६ िस
े रुग्णालयाला अजि प्रक्रक्रया करूि सहजतेिे अधिकृतता ममळर्वणे सोपे
ु ार िॉि-बेडड
झाले आहे .

म. प्र. नि. मंडळािे ५ जूि "जािनतक पयािवरण हदवस" रोजी ऑिलाइि अजि प्रणाली आणण त्वररत स्वयंनिममित अधिकृतता प्रणाली िॉिबेडड
े आरोग्य सेवा आस्थापिासाठी माििीय पयािवरण मंत्री, महाराष्ट्र
शासि ह्यांच्या हस्ते सरु
ु केली आहे.
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४. उत्पादि शमश्र बदल

एमओईएर् आणण सीसी, भारत सरकारिे उत्पादिाच्या ममश्रणासाठी
अधिसच
ू िा प्रकामशत केली, जयाचे ठळक मद्द
ु े खालील प्रमाणे आहे त:


हद. २३/११/२०१६ रोजी

पव
ू ी पयािवरण मंजुरी (ईसी) प्रक्रक्रया र्वदयमाि प्रकल्पांमध्ये र्वस्तार क्रकंवा आिनु िकीकरण
क्रकं वा उत्पादिातील ममश्रण बदलण्यासाठी केली िेली.



जर उत्पादि आणण प्रदर्ष
ू ण भार कमी होत िसेल तर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या वेळी
पयािवरणीय

मंजुरीच्या

अटींमिील

कोणत्याही

प्रकारचे

बदल

पयािवरणीय

मंजूरीच्या

आवश्यकतांमिूि विळले जातील. प्रकल्प प्रस्तावक पयािवरण मंत्रालय, वि आणण हवामाि
बदल / राजय पातळी पयािवरण पररणाम मल्
ू यांकि प्राधिकरण आणण संबधं ित राजय प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण मंडळ यांिा सधू चत करे ल.


उत्पादि ममश्रणात कोणतेही बदल, उत्पादिांच्या प्रमाणात बदल क्रकं वा त्याच श्रेणीतील

उत्पादिांची संख्या जयासाठी पयािवरण मंजूरी मंजूर केली िेली आहे, अशा उदयोिांिा पव
ू ि
पयािवरण मंजुरी आवश्यकतेमध्ये सट
ू दे ण्यात येईल जर एकूण क्षमतेमध्ये कोणताही बदल

व प्रदर्ष
ू ण भार वाढलेला िसेल. प्रकल्प प्रस्तावक संबधं ित राजय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या
"प्रदर्ष
ू ण भारात वाढ झालेली िाही" हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याच्या प्रक्रक्रयेचे पालि करे ल.
म. प्र. नि. मंडळाची उत्पादि शमश्रणासाठीची च्स्थती


तज्ञ तांत्रत्रक सममती "प्रदर्ष
ू णामध्ये वाढ झाली िाही" या प्रमाणपत्रासाठी पयािवरणीय प्रभाव

मल्
ू यांकि (EIA) प्रक्रक्रयेति
ू बाहे र पडण्याची सवलत ममळावी म्हणि
ू हद. १०/०७/२०१७ रोजी
कायािलयीि निवेदि पत्रत्रकेदवारा स्थापि केली िेली.


हद. २३ िोव्हें बर २०१६ रोजी ईआयए (EIA) अधिसच
ू िे अंतिित उत्पादिाच्या ममश्रणातील
बदलासाठी परवाििी ममळर्वण्याची अंनतम प्रक्रक्रया कायािलयीि निवेदि पत्रादवारे हदिांक
११/७/२०१७ रोजी करण्यात आली.



हदिांक २३/११/२०१६ रोजी एमओईएर् व सीसीच्या ईआयए (EIA) अधिसच
ू िेत दरु
ु स्तीिस
ु ार
िामांक्रकत पयािवरणीय लेखापरीक्षक िेमणूक .




२०१७-१८ दरम्याि चार बैठका झाल्या.

मंडळाच्या संकेतस्थळावर आयोव्जत तांत्रत्रक सममतीची कायिसच
ू ी आणण बैठकीचे इनतवत्ृ त.

५. िमामी चंद्रभागा स्वछिता प्रकल्प

केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे हद. ८/०१/२०१८ रोजी 'प्रदर्ू र्षत िदीच्या र्वस्ताराची पि
ु :स्थापिा' या
र्वर्षयावर एक पररर्षद आयोव्जत केली व महाराष्ट्र िमामम चंद्रभािाच्या स्वप्ि प्रकल्पादवारे

सांडपाण्याची र्वल्हे वाट तसेच औदयोधिक प्रदर्ष
ू ण कमी करण्याच्या उद्देशािे महाराष्ट्र सरकार आणण

म. प्र. नि. मंडळािे प्रयत्िांचा लेखाजोखा सादर केला. प्रदर्ू र्षत िदीच्या प्रदर्ष
ू णाची प्रदर्ष
ू ण पातळी
६५-७५ % खाली आली आहे. या जाहीर सादरीकरणािे केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाला संतष्ट्ु ट केले

आणण महाराष्ट्रािे घेतलेल्या प्रयत्िांिा इतर राजय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळिा ज्ञात केले जाण्याची

र्विंती केली िेली. म. प्र. नि. मंडळािे मब
ुं ईमध्ये एक पररर्षद एर्प्रल, २०१८ महहन्यात आयोव्जत
करण्याचे प्रस्तार्वत करण्यात आले.
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मख्
ु य सधचव - महाराष्ट्ट शासि, अपर मख्
ु य सधचव - पयािवरण र्वभाि, आणण मख्
ु यमंत्र्यांच्या
कायािलयास िमामी चंद्रभािाच्या र्वर्वि बैठकीदवारे अंमलबजावणीर्वर्षयी माहहती दे ण्यात आली.
िमामी चंद्रभािेसाठी तयार केलेले संकेतस्थळ हह तंत्रज्ञाि तज्ञ आणण भाििारकांदवारे केल्या जाणाऱया
कामाच्या संदभािसाठी आहे .

६. स्थानिक संस्था द्वारे सांडपाणी आणण घि कचरा व्यवस्थापि
सवि िािरी स्थानिक संस्थािसाठी

सांडपाणी आणण घि कचऱयाच्या व्यवस्थापिासाठी वार्र्षिक

बजेटमिूि २५% रक्कम राखूि ठे वण्यात म. प्र. नि. मंडळा कडूि करण्यात आले. त्यािस
ु ार २०१६१७ मध्ये रु. ७४७२.३ कोटी राखूि ठे वले आणण रु. २५७२.७ कोटींचा उपयोि करण्यात आला. तथार्प,

सि २०१७-१८ साठी ५०८५ कोटी रुपये राखूि ठे वले आणण रु. १९४७.६५ कोटींचा उपयोि करण्यात
आला. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी नििीच्या आरक्षणामळ
ु े हे अंतर आले आहे आणण अंनतम
मंजुरीची प्रतीक्षा आहे . तथार्प, यामळ
ु े प्रदर्ष
ू णात घट झाली.

७. महाराष्ट्र स््ार रे ह्ंग प्रोग्राम - च्स्थर स्त्रोतांकडूि हवा प्रदष
ू ण कमी करण्यासाठी िवीि दृष्ट््ीकोि

महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळिे सि २०१७ मध्ये उदयोिांसाठी भारताचा पहहला स्टार रे हटंि स्तत्ु य
उपक्रम सरू
ु केला. स्टार रे हटंि प्रोग्राम हा एक र्वमशष्ट्ट पारदशिक पढ
ु ाकार आहे जो उदयोिांिा आणण

जितेला सहजपणे उपलब्ि असलेल्या माहहतीस सल
ु भ स्वरुपात उपलब्ि करूि दे ऊि, निकर्षांवर
औदयोधिक अिप
ु ालि वाढर्वण्यासाठी उत्सजििावर र्वदयमाि नियामक डेटा दे त.े या उपक्रमात सध्या
३०० उदयोि समार्वष्ट्ट केले िेले आहे त.

मंडळ सरासरी उत्सजिि माहहती आिीच नियामक हे तस
ू ाठी एकत्रत्रत करते, आणण ५-स्टार स्केलवर
उदयोिांिा श्रेणीचे वाटप करते. कमी प्रदर्ष
ू ण पातळी असलेले उदयोि ५ स्टार या श्रेणीिे ठरर्वले जाते तर
अत्यंत प्रदर्ष
ू ण करणारे उदयोि १ स्टार या श्रेणीिे ठरर्वले जाते. वेबसाइटवर लोक पयािवरणीय कामधिरी
स्टार रे हटंि वरूि आता सवाित चांिले आणण वाईट उदयोि पाहू शकतात.
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ दे खील हवा प्रदर्ष
ू णाच्या मद्द्
ु यांर्वर्षयी उदयोिांशी संवाद सािण्यासाठी
स्टार श्रेणी प्रिनतपत्रक र्वतरण कायिशाळा नियममतपणे आयोव्जत करते आणण हवा प्रदर्ष
ू ण कमी
करण्याच्या सवोत्तम पद्धतींचा वापर कसा करता येईल यावर चचाि करते.
कायिक्रमाबद्दल जािरुकता वाढवण्यासाठी, स्टार श्रेणी संघ महाराष्ट्रातील र्वर्वि शहरांमध्ये नियममत
कायिशाळा आयोव्जत करते. याव्यनतररक्त, ३ भार्षांमध्ये १२ वेिवेिळ्या वत्ृ तपत्रांच्या प्रकाशिांिी
स्टार रे हटंि प्रोग्राम समार्वष्ट्ट केला आहे . स्टार रे हटंि प्रोग्राम अिेक प्रनतव्ष्ट्ठत प्लॅ टर्ॉमिमध्येही
सादर करण्यात आला आहे जसे की िीती आयोि, मशकािो र्वदयापीठ केंद्र, हदल्ली.
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८. महाराष्ट्रातील २८ िहरांचे ध्विी मापि

महे श बेडक
े र ह्यांिी महाराष्ट्र शासिाच्या र्वरुद्ध दाखल केलेल्या जिहहत याधचका क्र. १७३/२०१०
आदे श हद. १०/११/२०१२ आणण १६/०८/२०१६ िस
ु ार माििीय उच्च न्यायालयािे राजय सरकारला

ध्विी मापि करण्याचे निदे श हदले आहे त, जो सवि संबधं ित प्राधिकरणांिा ध्विी प्रदर्ष
ू ण (नियमि

व नियंत्रण) नियम २००० च्या नियम ३ च्या उप-नियम ४ अंतिित त्यांच्या कतिव्यांिा पार पाडण्यास
मदत करे ल.

माििीय उच्च न्यायालयािे हदलेल्या आदे शास बांिील राहूि महाराष्ट्र प्रदर्ष
ंु ई, िवी
ू ण नियंत्रण मंडळािे मब
मब
ुं ई, ठाणे, कल्याण-डोंत्रबवली, िामशक यासारख्या २७ शहरांतील संबधं ित महाििरपामलकेच्या समन्वयािे
ध्विी मापि करण्याचे ठरर्वले आहे. महाराष्ट्र राजयात म्हणजे

पण
ु े, सोलापरू , िािपरू , औरं िाबाद,

कोल्हापरू , अमरावती, चंद्रपरू , वसई र्वरार, मभवंडी-निजामपरू , िांदेड-वाघला, उल्हासििर, सांिली-ममराज,
मालेिाव, जळिाव, लातरू , िुळे, परभणी आणण पिवेल. त्यािस
ु ार महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळािे
िॅशिल एिवायरिमें टल इंव्जनियररंि ररसचि इव्न्स्ट्यट
ू (NEERI) ह्या संस्थेला २२/१२/२०१६ रोजी ध्विी
मापिाचे काम दे ण्यात आले आहे .
एिईईआरआय (NEERI) िािपरू िे ध्वनि निरीक्षण केले आणण 'महाराष्ट्राच्या प्रमख
ु शहरांमध्ये (२७) ध्विी
मापि' वर अंनतम अहवाल सादर केला. २७ शहरांमिील कामाच्या आणण त्रबिकामाच्या हदवसाची ध्विी
पातळी आणण ध्विी मापिाचे र्वश्लेर्षण आणण दे खरे ख या अहवालात सादर केला आहे. ध्विी संनियंत्रण
आणण मापिाच्या आिारावर, संबधं ित शहरांमध्ये ध्विी प्रदर्ष
ू ण नियंत्रत्रत करण्यासाठी मशर्ारसी आणण
उपाय माििीय उच्च न्यायालयात सादर केले िेले आणण अंमलबजावणीसाठी संबधं ित शहर
महाििरपामलके / पररर्षदांशी संपकि सािण्यात आला आहे.

९. मंडळािे सरू
ु केलेल्या काही हवा गण
ु वत्ता नियंत्रण उपाययोजिा.


महाराष्ट्र राजयामध्ये १४ सीएएक्यए
ू मएस (CAAQMS) प्रस्तार्वत केले िेले आणण ते आता
प्रारं मभक टप्प्यात आहे त.



(WAYU) उपकरण - रहदारी जंक्शिवर वाहतक
ु ीचे
हठकाणी प्रायोधिक तत्वावर प्रस्थार्पत केले आहे .



हवा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रत्रत ठे वण्यासाठी ४

थमिल पॉवर प्लांटमिूि उत्पाहदत तळातील राख काढूि टाकण्या संबि
ं ीचे माििदशिक तत्वे
बिर्वण्यात आली आहे त.



िीरीच्या सहकायाििे यवतमाळ व्जल्ह्यातील वणी आणण अिी भािात पण
ू ि आरोग्य मल्
ू यांकि
अभ्यास पण
ू ि करण्यात आला.



समद्र
ु ी पयािवरण व्यवस्थेवरील विस्पती व र्वमशष्ट्ट प्राणणजात यांच्यावर क्रकिारपट्टीवरील

क्षेत्रातील वीज प्रकल्पाच्या सांडपाण्याच्या प्रभावाबाबत म. प्र. नि. मंडळाकडूि अभ्यास हाती
घेण्यात आला.


५ सीईपीआय (CEPI) क्षेत्र आणण ३ अनतप्रदर्ू र्षत हठकाणे (SPAs) क्षेत्रासाठी तयार केलेल्या
कृती योजिेची अंमलबजावणी मंडळािे सरू
ु केली आहे .
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१०.

माहहती तंत्रज्ञाि पढ
ु ाकार


व्हच्यअ
ुि लायझेशि आणण िवीितम आिनु िक तंत्रज्ञािासह माहहती केंद्राचे (DATA CENTER)
आिनु िकीकरण करण्यात आले आहे.



ईओडीबी (EoDB) प्रकल्पाअंतिित, कािदपत्रांचे प्रत्यक्ष सत्यापि करण्यासाठी क्षेत्रीय
कायािलयांिा भेट दे णे

बंद केले िेले आहे

ह्यामळ
ु े उदयोजकांिा मंडळाच्या कोणत्याच

कायािलयास अजािबाबत भेट दयायची िरज िाही आणण भ्रमणध्विीदवारे एकदाच एक वेळ
संकेतशब्द (ओटीपी)


सादर करूि सत्यापि प्रक्रक्रया पण
ि णे स्वयंचमलत केली िेली आहे .
ू प

ईओडीबी (EoDB) प्रकल्प अंतिित मंडळातील सवि ऑिलाईि अजि राजय सरकारच्या मैत्री
पोटि लदवारे माििस्थ केले जातात.



ईओडीबी (EoDB) प्रकल्पाअंतिित डीआयपीपी, भारत सरकारकडूि ममळालेल्या सवि
मशर्ारसींचे मंडळाकडूि पालि करण्यात आले आहे .



ईओडीबी प्रकल्पाखाली, म.प्र.नि.मंडळिे 'केंद्रीय तपासणी प्रणाली (सीआयएस)' तयार केली
आहे, जी स्वयंचमलत भेट वेळापत्रक आहे जे म.प्र.नि.मंडळ, श्रम निदे शालय, औदयोधिक
सरु क्षा आणण आरोग्य संचालिालय (DISH), आणण महाराष्ट्र श्रम कल्याण मंडळ (MLWB)
या

चार र्वभािांिा संयक्
ु त क्रकं वा वैयव्क्तक तपासणी नियक्
ु त करते. सादर भेटीची यादी

संिणक प्रणाली मार्ित यादृव्च्छकपणे


नियक्
ु त करण्यात येत.े

मंडळाचा संपण
ू ि आयएमआयएस प्रकल्प (ई-िव्हििन्स प्रकल्प) म.प्र.नि.मंडळदवारे ओळखल्या
जाणाऱया जवळजवळ ९९% हुि अधिक सरु क्षा लेखापरीक्षाचे पालि करतो. मंडळािे त्याच्या
माहहती केंद्रासाठी

िवीितम र्ायरवॉल अत्यािुनिक व्हायरस संरक्षण अंमलबजावणी केली

आहे . मंडळ िवीितम स्वयंचमलत बॅक-अप उपकरण मदतीिे १००% माहहती संरक्षण
ममळण्याची हमी दे त.े


महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ यांच्या प्रयत्िांमळ
ु े माहहती तंत्रज्ञाि सरु क्षा अंमलबजावणी
करण्यासाठी कॉम्प्यट
ू र सोसायटी ऑर् इंडडया (CIA मब
ुं ई) िे सरकारी क्षेत्रातील माहहती
तंत्रज्ञाि मसक्यरु रटीचे सवोत्तम अंमलबजावणी प्रमाणपत्र दे ऊि िौरवण्यात आले.



महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ येथे माहहती केंद्राचे (DATA CENTER) र्वर्वि घटक
िव्या तंत्रज्ञािासह सि
ु ाररत केले आहे त.



ऑिस्ट २०१७ पासि
ू ऑिलाइि दे खरे ख उत्सजिि आणण प्रदर्ू र्षत माहहती प्रसार आणण
अहवाल निममिती प्रकल्पासाठी एकत्रत्रत संिणकीय प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली
आहे जी महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाला प्रत्यक्ष वेळीचे (Real Time) उत्सजिि निरीक्षण
आणण उदयोि सांडपाण्याची माहहती ममळण्याकररता मदत करते.
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CSI-IT 2020 पुरस्कार सोहळा हद. ७ अक््ोबर २०१७ ,आय. आय. ्ी. छया च्व्हक््र मेिेझस
े कनव्हे निि सें्र
(VMCC)

प्रेक्षकगह
ृ ात

श्री. प्रदीप पें डसे (CSI फेलो व वेशलंगकर संस्थेचे डीि) यांछयाकडूि, “माहहती सुरक्षणा

अंमलात आणणारही सवोत्तम सरकारी संस्था”, माहहती तंत्रज्ञाि िवक्लच्ृ प्त व उत्कृष्ट््ता, या श्रेणीत काँप्य्
ू र

सोसाय्ी ऑफ ईंडडयाचा
व ईं चाजि -ईआयसी

CSI र्विेष उल्लेखिीय

श्री. पुं. कक. शमरािे

परु स्कार, घेतािा म.प्र.नि. मंडळाची ्ीमः- सहाय्यक सचीव

यांचा िेतत्ृ वाखाली - आय ्ी मॅिेजर डॉ राजीव दे साई

व सहाय्यक

शसस्ीमस अचधकारी श्री. हदिेि सोिावणे.

११. पयािवरण क्षेत्रामध्ये एकबत्रतपणे काम करण्यासाठी र्वर्वध िैक्षणणक संस्था आणण संस्थांिा
प्रायोजकत्व दे ण्यात आले.
पयािवरणीय तंत्रज्ञाि आणण प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण क्षेत्रात संशोिि करण्यास उत्तेजि आणण प्रोत्साहि दे णे
म.प्र.नि. मंडळािी मख्
ु य कायि म्हणि
ू अनिवायि केले आहे . त्यािस
ु ार, मंडळािे र्वर्वि शैक्षणणक संस्था
आणण संघटिांिा प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण, प्रित तंत्रज्ञाि ओळख आणण जि जािरूकता नियंत्रत्रत करण्यासाठी
पयािवरण क्षेत्रात एकत्रत्रतपणे काम करण्यासाठी प्रायोव्जत केले आहे .


मंडळािे २०१७-१८ दरम्याि आठ पररर्षदा प्रायोव्जत आणण आयोव्जत केल्या आहे त.



मंडळािे समाजामध्ये पयािवरण जाित
ृ ी कायिक्रमासाठी तीि संस्था प्रायोव्जत केल्या आहे त.



मंडळािे इंव्स्ट्यट
ू ऑर् केममकल टे क्िॉलॉजी (ICT), माटुंिा, मब
ुं ई येथील एका उमेदवाराला
पीएचडीसाठी प्रायोजकत्व हदले आहे . प्रायोजकत्वचा तपशील खाली हदलेला आहे :
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प्रायोजकत्व

प्रायोजकत्व संयया

१.

पीएच.डी. मशष्ट्यवत्ृ ती

०१

२.

पररर्षद

०८

अ. क्र.

१२. महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळाछया प्रयोगिाळाचे महत्वपण
ू ि कायि:
अ.

आय.एस.ओ. (ISO) ९००१: २०१५ आणण ओएचएसएएस (OHSAS) १८००१: २००७ मानयताः

महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाची मध्यवती प्रयोिशाळा आणण पण
ु े, िामशक, औरं िाबाद, िािपरू ,
चंद्रपरू , ठाणे आणण धचपळूण येथे व्स्थत सात प्रादे मशक प्रयोिशाळा यांिा िण
ु वत्ता आणण व्यवस्थापि
मािक (क्यए
ू मएस) आयएसओ (ISO) ९००१:२०१५ आणण व्यावसानयक आरोग्य आणण सरु क्षा मल्
ू यांकि
मािक ओएचएसएएस (OHSAS) १८००१:२००७ प्रमाणीकरणासाठी व्व्हन्कोटे आंतरराष्ट्रीय भारत
मल्
ू यांकि सेवा प्रा. मलममटे ड यांच्या प्रमाणपत्रािस
ु ार पात्र आहे त.
ब. केंद्रीय प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ - संचाशलत केलेल्या आंतर प्रयोगिाळा पथ
ृ :कारण र्वचलेषण मध्ये
प्रवीणता चाचणी:
केंद्रीय प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, हदल्ली, सवि राजयातील प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळाच्या रासायनिक, जैर्वक
आणण सक्ष्
ू मजीववैज्ञानिक पथ
ृ :करणसाठी ईपीए मंजरू प्रयोिशाळांसाठी "आंतर प्रयोिशाळा प्रवीणता
चाचणी" कायिक्रम आयोव्जत करते. सि २०१७ - १८ दरम्याि मंडळाच्या मध्यवती प्रयोिशाळा आणण
िािपरू , पण
ु े, िामशक, औरं िाबाद आणण धचपळूण यांिी या कायिक्रमात भाि घेतला आणण राजय प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण मंडळ व ईपीए मंजरू प्रयोिशाळांमध्ये
क. नयानयक बाबींमध्ये सिक्त समथििः
 उच्च न्यायालय मब
ुं ई यांच्या आदे शािस
ु ार (क्रमांक पीआयएल १७/२०११ हदिांक ०१/०३/२०११)
आणण म. प्र. नि. मंडळाचे आदे श क्र. एमपीसीबी / पीएसओ / बी - २७ हदिांक ०२.०३.२०११
च्या आदे शािस
ु ार, महाराष्ट्रातील सवि सीईटीपींचे संयक्
ु त दक्षता िमन्
ु याचे साप्ताहहक पथ
ृ :करण
मंडळाच्या सवि प्रयोिशाळा मार्ित करत असि
पथ
ू
ृ :करण अहवाल मंडळाच्या संकेतस्थळावर
वेळेच्या आत सादर करीत आहे त.

 सवि प्रयोिशाळा कोळसा पथ
ु जज आहे त.
ृ :करण (राख सामग्री) साठी सस
 डी. र्वशेर्ष प्रकल्पांतिित िोळा केलेल्या िमि
ु ांचे पथ
ू ि करणेः
ृ :करण वेळेवर पण
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ड. र्विेष प्रकल्पांतगित गोळा केलेल्या िमि
ु ांचे पथ
ू ि करणेः
ृ :करण वेळेवर पण
 िणेशोत्सवदरम्याि मनू तिपज
ू ा पव
ू ि आणण र्वसजििा िंतर च्यावेळी म.प्र.नि. मंडळाच्या प्रयोिशाळा
मध्ये तलाव, िदया, समद्र
ु आणण खाडींपासि
ू िोळा केलेल्या पयािवरणीय िमन्
ु याचे पथ
ृ :करण
करतात आणण म.प्र.नि. मंडळाच्या संकेतस्थळावर पथ
ृ :करण अहवाल सादर करतात.
ई. वैज्ञानिक अचधकाऱ्यांिा र्विेष प्रशिक्षण:


मध्यवती आणण प्रादे मशक प्रयोिशाळे तील अधिकारी व शास्त्रज्ञांिी आयएसओ (ISO) ९००१:२०१५
साठी जािरूकता प्रमशक्षण कायिक्रमात भाि घेतला.



आयएसओ (ISO) ९००१:२०१५, एमपीसीबीच्या सवि प्रयोिशाळांमध्ये २५ शास्त्रज्ञांिा "अंतिित
लेखा परीक्षक प्रमशक्षण" दे ण्यात आले.



मंडळाच्या सवि प्रयोिशाळांमध्ये २५ शास्त्रज्ञांिा 'आयएसओ / आयईसी (IEC) १७०२५ आणण
मापि अनिव्श्चतता' ची जािरुकता प्रमशक्षण दे ण्यात आले.
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पररशिष्ट््े
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पररशिष्ट्् १(अ) - संघ्िात्मक रचिा
अध्यक्ष
सदस्य सधचव

तांत्रत्रक

आस्थापिा

शाखा

शाखा

वररष्ट्ठ

प्रशासकीय
अधिकारी

लेखा

वैज्ञानिक

शाखा

अधिकारी
शाखा

डब्ल्यू.पी.ए.
ई.

ए.पी.ए
.ई.

ए.एस.टी.

आर.ओ.

(एच.क्य.ू )

पी.एस.ओ.

मुख्य
लेखा

अधिकारी

प्रादे मशक

अधिकारी

उप-

वररष्ट्ठ

इ.आय.सी.

प्रादे मशक

डब्ल्यू.पी.ए.ई. - जल प्रदर्ष
ू ण निवारण अमभयंता
ए.एस.टी. - सहाय्यक सधचव (तांत्रत्रक)

अधिकारी -

प्रयोिशाळा

प्रयोिशाळा

(लेखापरीक्षण)
सहाय्यक

सहाय्यक

अधिकारी

अधिकारी -

लेखा

सहाय्यक
यंत्रणा

अधिकारी

पी.एस.ओ. - प्रिाि वैज्ञानिक अधिकारी
आर.ओ. (एच.क्य.ू ) - प्रादे मशक अधिकारी (मुख्यालय)
इ.आय.सी. - पयािवरण माहहती केंद्र
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कायिकारी
अमभयंता

अधिकारी

अधिकारी

प्रादे मशक

शाखा

लेखा

लेखा

वैज्ञानिक

अधिकारी मध्यवती

अधिकारी
ए.पी.ए.ई. - हवा प्रदर्ष
ू ण निवारण अमभयंता

वैज्ञानिक

वररष्ट्ठ

मालमत्ता

लेखा

उपकर

(वेति)

र्विी

शाखा

र्विी

अधिकारी
सहाय्यक
र्विी

अधिकारी,
मुख्यालय

सांव्ख्यकी

शाखा

सांव्ख्यकी
अधिकारी

पररशिष्ट्् १ब - क्षेत्र कायािलये आणण मंडळाछया प्रयोगिाळांचे आराखडे.
क्षेत्र कायािलयांचा आराखडा

प्रादे शिक कायािलय

उप-प्रादे शिक कायािलय
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मंडळाछया प्रयोगिाळांचा आराखडा
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पररशिष्ट्् २

- मंडळाछया आस्थापिेवरील हदिांक ३१/०३/२०१८ रोजी असलेली पदांची च्स्थती

अ.क्र.

पदिाम

मंजरू पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

१

अध्यक्ष

१

१

०

२

सदस्य सधचव

१

१

०

३

जल प्रदर्ष
ू ण निवारण अमभयंता

१

१

०

४

हवा प्रदर्ष
ू ण निवारण अमभयंता

१

१

०

५

प्रिाि वैज्ञानिक अधिकारी

१

१

०

६

मख्
ु य लेखा अधिकारी

१

१

०

७

सहायक सधचव (तांत्रत्रक)

१

१

०

८

वररष्ट्ट र्विी अधिकारी

२

०

२

९

वररष्ट्ट प्रशासकीय अधिकारी

१

०

१

१०

कायिकारी अमभयंता

१

१

०

११

सामग्र
ु ी अधिकारी

१

०

१

१२

प्रादे मशक अधिकारी

१४

१०

४

१३

र्विी अधिकारी

२

२

०

१४

वररष्ट्ट वैज्ञानिक अधिकारी

३

२

१

१५

उप प्रादे मशक अधिकारी

५४

३७

१७

१६

सांव्ख्यकी अधिकारी

१

०

१

१७

सहायक सधचव (आस्थापिा)

१

०

१

१८

खाजिी सधचव

२

०

२

१९

प्रशासकीय अधिकारी

१

१

०

२०

वैज्ञानिक अधिकारी

९

५

४

२१

लेखा अधिकारी

२

१

१

२२

कनिष्ट्ट वैज्ञानिक अधिकारी

२६

२३

३

२३

सहायक लेखा अधिकारी

११

४

७

२४

सहायक र्विी अधिकारी

३

०

३

२५

उप अमभयंता

१

०

१

२६

वररष्ट्ट लघल
ु ेखक

५

४

१

२७

कनिष्ट्ट लघल
ु ेखक

२७

१५

१२

२८

क्षेत्र अधिकारी

२०४

१६८

३६

२९

प्रमख
ु लेखापाल

२०

१४

६
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३०

र्विी सहायक

४

०

४

३१

कनिष्ट्ट वैज्ञानिक सहायक

४०

२८

१२

३२

प्रथम मलर्पक

१७

१३

४

३३

सांव्ख्यकी सहायक

१

०

१

३४

आरे खक

१

०

१

३५

क्षेत्र निरीक्षक

४२

७

३५

३६

वररष्ट्ट मलर्पक

५०

४४

६

३७

सहाय्यक आरे खक

२

०

२

३८

वीजतंत्री

२

१

१

३९

अिरु े खक

६

२

४

४०

प्रयोिशाळा सहाय्यक

७

४

३

४१

कनिष्ट्ट मलर्पक / टं कलेखक

६४

४९

१५

४२

वाहक चालक

७४

५८

१६

४३

उपकरण जोडारी

१

१

०

४४

दप्तरी

१४

२

१२

४५

िाईक

२

०

२

४६

चक्रमद्र
ु णयंत्रणचालक

१

०

१

४७

मशपाई

८८

५१

३७

४८

चौकीदार

२०

११

९

४९

सर्ाईदार

३

३

०

८३७

५६८

२६९

एकूण

शासिाच्या कायित्तरमंजरु ीच्या अधिि राहूि भरण्यात आलेली पदे

५०

सहायक यंत्रणा अधिकारी

१

१

०

५१

सहायक र्विी अधिकारी

२

२

०

८४०

५७१

२६९

मंडळाच्या आस्थापिेवरील एकूण पदे
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पररशिष्ट्् ३ - प्रादे शिक व उप-प्रादे शिक कायािलयांचे अचधकारक्षेत्रांसह तपिील.
प्रादे शिक

अिुक्रमांक

कायािलय

िाव आणण पत्ता

अचधकारक्षेत्र

कल्पतरू पॉईं्, ३ रा व ४ था मजला,
१

मुयय कायािलय

दरू ध्विी - ०२२-२४०१०४३७/

पीव्हीआर चथए्र समोर, िीव (पूव)ि ,

२४०२०७८१

मुंबई-४०००२२
मध्यवती
प्रयोगिाळा,
महापे.

मध्यवती प्रयोगिाळा, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण
नियंत्रण मंडळ, “ निमिल भवि ” पी-,

दरू ध्विी - ०२२६७१९५०३१/

एमआयडीसी इंडस्रीयल एररया, महापे,

६७१९५०३२

िवी मंब
ु ई- ४०० ७०१.
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, रायकर

२

प्रादे शिक
कायािलय मंब
ु ई

दरू ध्विी व फॅक्स क्रमांक

दरू ध्विी - २५५०५९२६

चें बसि, "एक" र्वंि, २१६, २ रा मजला,
दे विार िाव रोड, जवळ जैि मंहदर,

मुंबई महािगरपाशलका क्षेत्र

िोवंडी (ई) ,

ई-मेल romumbai@yahoo.co.in

मुंबई ४०००८८
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, रायकर
I)

उप-प्रादे मशक

चें बसि, "एक" र्वंि, २१६, २ रा मजला,

कायािलय मुंबई

दे विार िाव रोड, जवळ जैि मंहदर,

- १

िोवंडी (ई) ,

मुंबई बेट, वॉडि क्र. ए.बी.सी.डी.एर्.

दरू ध्विी - २५५०५९२६

एर्(दक्षक्षण) एर्(उत्तर) जी(दक्षक्षण) आणण जी(उत्तर)

र्ॅक्स -

मुंबई ४०००८८
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महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, रायकर
II)

उप-प्रादे मशक

चें बसि, "एक" र्वंि, २१६, २ रा मजला,

कायािलय मुंबई

दे विार िाव रोड, जवळ जैि मंहदर,

- २

िोवंडी (ई) ,

मुंबई उपििराचा भाि, वॉडि क्र. एम(पूव)ि एम(पव्श्चम)

दरू ध्विी - २५५०५९२६

एच (पूव)ि एच(पव्श्चम) आणण एल.

र्ॅक्स -

मुंबई उपििराचा भाि, वॉडि क्र. के (पूव)ि के (पव्श्चम),

दरू ध्विी - २५५०५९२६

एस, एि, आणण पी(दक्षक्षण).

र्ॅक्स -

मंब
ु ई उपििर, वॉडि क्र. पी(उत्तर), आर(उत्तर),

दरू ध्विी - २५५०५९२६

आर(दक्षक्षण) आणण टी.

र्ॅक्स -

मुंबई ४०००८८
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, रायकर
III)

उप-प्रादे मशक

चें बसि, "एक" र्वंि, २१६, २ रा मजला,

कायािलय मुंबई

दे विार िाव रोड, जवळ जैि मंहदर,

- ३

िोवंडी (ई) ,
मुंबई ४०००८८
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, रायकर

IV)

उप-प्रादे मशक

चें बसि, "एक" र्वंि, २१६, २ रा मजला,

कायािलय मुंबई

दे विार िाव रोड, जवळ जैि मंहदर,

- ४

िोवंडी (ई) ,
मंब
ु ई ४०००८८
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, प्लॉ्

३

प्रादे शिक

क्र. पी-३०. पाचवा मजला, ऑकफस

कायािलय ठाणे

कॉम्प्लेक्स इमारत, मुलुंड

दरू ध्विी - २५८०२२७२
उप-प्रादे शिक कायािलयांिी संबंचधत ठाणे च्जल्हयाचा भाग.

चेकिाक्याजवळ, ठाणे
प्रादे शिक
प्रयोगिाळा,
ठाणे.

फॅक्स - २५८०५३९८
ई-मेल rothane@rediffmail.com

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, प्लॉ्
क्र. पी-३०. पाचवा मजला, ऑकफस

दरू ध्विी- २५८२९५८२

कॉम्प्लेक्स इमारत, मल
ु ंड
ु
चेकिाक्याजवळ, ठाणे
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उप-प्रादे मशक
I)

कायािलय ठाणे १
उप-प्रादे मशक

II)

कायािलय ठाणे २

III)

IV)

४

महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, प्लॉट
क्र. पी-३०, पाचवा मजला, ऑक्रर्स
कॉम्प्लेक्स इमारत, मुलुंड

ठाणे महाििरपामलका क्षेत्र

दरू ध्विी - २५८२९५८२
र्ॅक्स - २५८०५३९८

चेकिाक्याजवळ, ठाणे
महाराष्ट्र प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण मंडळ, प्लॉट
क्र. पी-३०, पाचवा मजला, ऑक्रर्स

ठाणे महाििरपामलका क्षेत्र, वसई तालुका विळूि ठाणे

दरू ध्विी - २५८२९५८२

कॉम्प्लेक्स इमारत, मुलुंड

तालुका.

र्ॅक्स - २५८०५३९८

चेकिाक्याजवळ, ठाणे

उप-प्रादे मशक

एम.आय.डी.सी. ऑक्रर्स इमारत, बोईसर

कायािलय

स्टे शि, पोस्ट टॅ प्स, तारापरू , ठाणे

तारापूर - १

व्जल्हा.

उप-प्रादे मशक

एम.आय.डी.सी. ऑक्रर्स इमारत, बोईसर

डहाणू, तलासरी, मोखाडा, जव्हर आणण र्वक्रमिड तालुका

कायािलय

स्टे शि, पोस्ट टॅ प्स, तारापूर, ठाणे

आणण पालघर तालुका (उप-प्रादे मशक कायािलय – तारापूर I

तारापूर - २

व्जल्हा.

अधिकारक्षेत्र विळूि).

प्रादे शिक

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, रायगड

कायािलय िवी

भवि, सातवा मजला, सेक््र - ११,

मुंबई

सी.बी.डी. बेलापूर, िवी मुंबई

तारापरू एम.आय.डी.सी. आणण संबंधित क्षेत्र.

दरू ध्विी - ०२५२५ -२७३३१४
र्ॅक्स - ०२५२५ - २७३३१४
दरू ध्विी - ०२५२५ -२७३३१४
र्ॅक्स - ०२५२५ - २७३३१४
दरू ध्विी - २७५७२७३९

उप-प्रादे शिक कायािलयांिी संबंचधत ठाणे आणण रायगड

फॅक्स - २७५७२६२०

च्जल्हयांचे भाग.

ई-मेल ronm12345@yahoo.com

सीइटीपी समोरील रस्त्याची दक्षक्षण हदशा (पुणे
उप-प्रादे मशक
I)

कायािलय िवी
मुंबई - १

रायिड भवि, सातवा मजला, सेक्टर ११, सी.बी.डी. बेलापूर, िवी मुंबई

महामािािवरील टे कड्या). पुढीलप्रमाणे भाि महापे,
कोपरखैरणे, साविली, घणसोली, रबाळे , हदवे, ऐरोली, हदघे,
(एि.एम.एम.सी.) ए.ए.क्यू.एम. केंद्रे , टी.टी.सी.
(डब्ल्यू.एम.ए.) उपाक्रम + हदवा खाडी.
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दरू ध्विी - २७५७२७४०

उप-प्रादे मशक
II)

कायािलय िवी
मुंबई - २
उप-प्रादे मशक

III)

कायािलय
तळोजा

५

सी.बी.डी. बेलापूर, िवी मंब
ु ई

कायािलय

उप-प्रादे मशक
कायािलय महाड

उत्तर मयािदा. वाशी, बोररवली, रावणे, तभ
ु े, सािपाडा,
बेलापूर हे भाि + सीईटीपी उपक्रम + वाशी खाडी.

दरू ध्विी - २७५७२७४०
र्ॅक्स - २७५७१५८६

एम.आय.डी.सी. तळोजा आणण उरण तालक
ु ा.

र्ॅक्स - २७५७१५८६
ई-मेल mpcbtaloja@yahoo.co.in

रायगड

रायिड - २

६

११, सी.बी.डी. बेलापूर, िवी मुंबई

भवि, सहावा मजला, सेक््र - ११,

उप-प्रादे मशक

III)

रायिड भवि, सातवा मजला, सेक्टर -

कायािलय

कायािलय

हदघे िावापासूि सुरु होणारी िवी मुंबई महाििरपामलकेची

दरू ध्विी - २७५७२७४०/२७५६२८६५

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, रायगड

रायिड - १
II)

११, सी.बी.डी. बेलापूर, िवी मुंबई

प्रादे शिक

उप-प्रादे मशक
I)

रायिड भवि, सातवा मजला, सेक्टर -

उप-प्रादे शिक कायािलयांिी संबंचधत रायगड च्जल्हयाचे

दरू ध्विी - ०२२-२७५७२७४०

भाग.

फॅक्स - २७५६२१३२

रायिड भवि, सहावा मजला, सेक्टर -

खालापूर तालुका आणण पिवेल तालुका (एम.आय.डी.सी.

११, सी.बी.डी. बेलापरू , िवी मंब
ु ई

विळूि).

रायिड भवि, सहावा मजला, सेक्टर ११, सी.बी.डी. बेलापूर, िवी मुंबई
सामाईक सर्ु विा केंद्र इमारत,
एम.आय.डी.सी. - महाड, रायिड व्जल्हा
- ४०२ ३०९.

प्रादे शिक

मसर्द्धर्विायक संकुल, नतसरा आणण

कायािलय

चौथा मजला, स्टे शि रोड, कल्याण

कल्याण

(पव्श्चम) - 421301

पेण, कजित, सुिािड तालुका.

दरू ध्विी - ०२२-२७५७२७४०

दरू ध्विी - ०२२-२७५७२७४०
र्ॅक्स - २७५६२१३२

महाड, म्हसळा, माणिाव, श्रीवििि आणण पोलादपूर

दरू ध्विी - ९५२१४५ – २३२३७३

तालुका.

र्ॅक्स - ९५२१४५ - २३२३७२
दरू ध्विी - ०२५१-२३१०१६७

ठाणे च्जल्हयातील कल्याण, शभवंडी, उल्हासिगर,

फॅक्स - ०२५१-२३१०१६७

बदलापूर, वाडा, मुरबाड आणण िहापूर तालुका.

ई-मेल - rokalyanmpcb
@rediffmail.com
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I)

II)

III)

IV)

उप-प्रादे मशक

मसर्द्धर्विायक संकुल, नतसरा आणण

कायािलय

चौथा मजला, स्टे शि रोड, कल्याण

कल्याण - १

(पव्श्चम) - ४२१३०१

उप-प्रादे मशक

मसर्द्धर्विायक संकुल, नतसरा आणण

कायािलय

चौथा मजला, स्टे शि रोड, कल्याण

कल्याण - २

(पव्श्चम) - ४२१३०१

उप-प्रादे मशक

मसर्द्धर्विायक संकुल, नतसरा आणण

कायािलय

चौथा मजला, स्टे शि रोड, कल्याण

कल्याण - ३

(पव्श्चम) - ४२१३०१

उप प्रादे मशक
कायािलय मभवंडी

कल्याण, मभवंडी तालक
ु ा.

उल्हासििर, बदलापूर तालुका.

वाडा, मुरबाड, शहापूर तालुका.

दरू ध्विी - ०२५१-२३१०१६७ र्ॅक्स –
०२५१-२३१०१६७
दरू ध्विी - ०२५१-२३१०१६७ र्ॅक्स –
०२५१-२३१०१६७
दरू ध्विी - ०२५१-२३१०१६७ र्ॅक्स –
०२५१-२३१०१६७

मसर्द्धर्विायक संकुल, नतसरा आणण
चौथा मजला, स्टे शि रोड, कल्याण

सारवली एम. आय. डी. सी. आणण मभवंडी तालुका

दरू ध्विी - ०२५१-२३१०१६७

(पव्श्चम) - ४२१३०१
दरू ध्विी - ०२० – २५८११६२७

७

प्रादे शिक

जोग सें्र, नतसरा मजला, मंब
ु ई - पण
ु े

कायािलय पुणे

रस्ता, वाकडेवाडी, पुणे - ४११००३.

दरू ध्विी - ०२० – २५८११६९४
पुणे, सातारा आणण सोलापूर च्जल्हा.

फॅक्स - ०२० – २५८११७०१
ई-मेल - rompcbpune
@vsnl.net

प्रादे शिक
प्रयोगिाळा,
पुणे
उप-प्रादे मशक
I)

कायािलय पुणे १

जोग सें्र, नतसरा मजला, मुंबई - पुणे

दरू ध्विी - ०२२-६७१९५०३१ /

रस्ता, वाकडेवाडी, पुणे - ४११००३.

६७१९५०३२

जोि सेंटर, नतसरा मजला, मंब
ु ई - पण
ु े

पण
ु े महाििरपामलका क्षेत्र, पण
ु े व्जल्ह्यातील दौंड, इंदापरू ,

दरू ध्विी - ०२० – २५८११६९४

रस्ता, वाकडेवाडी, पुणे - ४११००३.

बारामती, पुरंदर, भोर आणण वेल्हे तालुका.

र्ॅक्स - ०२० – २५८११७०१
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उप-प्रादे मशक
II)

कायािलय पण
ु े २
उप-प्रादे मशक

III)

कायािलय
र्पंपरी-धचंचवड
उप-प्रादे मशक

IV)

कायािलय
सातारा

V)

रस्ता, वाकडेवाडी, पुणे - ४११००३.

आणण मशरूर तालुका.

दरू ध्विी - ०२० – २५८१६४५१
र्ॅक्स - ०२० – २५८११७०१
दरू ध्विी - ०२०-२५८१०२२२

रस्ता, वाकडेवाडी, पण
ु े - ४११००३.

धचंचवड महाििरपामलका क्षेत्र.

र्ॅक्स - ०२० – ५८११७०१
दरू ध्विी - ०२१६२-२३३५२७ /

मंजुिाथ मेजर व्यावसानयक इमारत,
५३१, सादर बाजार, सायन्स कॉलेज
समोर, सातारा व्जल्हा, सातारा -

२३७७८९
सातारा व्जल्हा.

सरकारी दि
ू योजिेसमोर, सात रस्ता,

सोलापूर

सोलापूर व्जल्हा - ४१३००३.

satara.sro@rediffmail.com
दरू ध्विी - ०२१७ – २३१९८५०
सोलापरू व्जल्हा.

आय्ीआय जवळ, सातपूर, िाशिक -

र्ॅक्स - ०२१७ – २३१९८५०
ई-मेल solapurmpcb@sancharnet.in

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, उद्योग
भवि, पहहला मजला, बत्रंबक रस्ता,

र्ॅक्स - ०२१६२-२३३५२७
ई-मेल -

४१५००२.

कायािलय

िाशिक

पण
ु े व्जल्ह्यातील खेड, मळ
ु शी, आंबेिाव, जन्
ु िर, मावळ

एम.आय.डी.सी. र्पंपरी, भोसरी आणण आकुडी सह र्पंपरी

४/बी, बाली ब्लॉक, मसव्व्हल लाईन्स,

कायािलय

हवेली तालुका: (र्पंपरी धचंचवड महाििरपामलका विळूि)

जोि सेंटर, नतसरा मजला, मुंबई - पुणे

उप-प्रादे मशक

प्रादे शिक
८

जोि सेंटर, नतसरा मजला, मुंबई - पुणे

दरू ध्विी - ०२५३ – २३६५१६१
िाशिक, अहमदिगर, जळगाव, धुळे, िंदरु बार च्जल्हे .

४२२००७.

फॅक्स - ०२५३ – २३६५१६१
ई-मेल mirashe@rediffmail.com
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प्रादे शिक
प्रयोगिाळा,
िाशिक

I)

II)

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, उद्योग
भवि, पहहला मजला, बत्रंबक रस्ता,

दरू ध्विी - ०२५३ – २३६५१६१

आय्ीआय जवळ, सातपूर, िाशिक ४२२००७.

उप-प्रादे मशक

उदयोि भवि, पहहला मजला, त्रत्रंबक

कायािलय

रस्ता, आयटीआय जवळ, सातपूर,

िामशक

िामशक - ४२२००७.

उप-प्रादे मशक

कै. श्री मभकमचंद जैि महाििरपामलका

कायािलय

माकेट इमारत, हॉल क्र. ए, नतसरा

जळिाव

मजला, जळिाव - ४२५००१.

िामशक व्जल्हा.

जळिाव व्जल्हा.

र्ॅक्स - ०२५३ - २३६५१६१

दरू ध्विी - ०२५७ – २२२१२८८
र्ॅक्स - ०२५७ – २२२१२८८

2 रा मजला, र्ुलचंद प्लाझा, बी .सी

III)

उप प्रादे मशक

कॉलेज रोड, एस .एस .र्व. पी .एस

कायािलय िळ
ु े

अमभयांत्रत्रकी महार्वदयालय जवळ ,

िळ
ु े , िंदरु बार व्जल्हा.

दरू ध्विी - ०२६२-२७३७३१
र्ॅक्स - ०२६२-२७३७३१

र्वदया िािरी जवळ , दे वपुर, िुळे.
IV)

उप-प्रादे मशक

सार्वत्रीबाई र्ुले व्यापारी संकुल, पहहला

कायािलय

मजला, हॉल िं. २ व ३, सावेडी,

अहमदििर

अहमदििर

प्रादे शिक
९

कायािलय
औरं गाबाद

अहमदििर व्जल्हा.

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, ए-४/१,

दरू ध्विी - ०२४१ – २४७०८५२
र्ॅक्स - ०२४१ – २४७०८५२
दरू ध्विी - ०२४० – २४७३४६३

एम.आय.डी.सी. क्षेत्र, चचकलठाणा, िेठ

मराठवाड्यातील औरं गाबाद, जालिा, परभणी, हहंगोली,

फॅक्स - ०२४० – २४७३४६३

िंदलाल धूत रुग्णालयाजवळ, जालिा

िांदेड, बीड, लातूर, उस्मािाबाद च्जल्हे .

ई-मेल - admohekar

रस्ता, औरं गाबाद - ४३१ २१०.

@rediffmail.com
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प्रादे शिक
प्रयोगिाळा,
औरं गाबाद
उप-प्रादे मशक
I)

कायािलय
औरं िाबाद - १
उप प्रादे मशक

II)

कायािलय
जालिा

III)

IV)

V)

एम.आय.डी.सी. क्षेत्र, चचकलठाणा, िेठ
रस्ता, औरं गाबाद - ४३१ २१०.
ए-४/१, एम.आय.डी.सी. क्षेत्र,
धचकलठाणा, शेठ िंदलाल िूत
रुग्णालयाजवळ, जालिा रस्ता,

दरू ध्विी - ०२४० – २४७३४६१
र्ॅक्स - ०२४० - २४७३४६२

ए-४/१, एम.आय.डी.सी. क्षेत्र,
धचकलठाणा, शेठ िंदलाल ित
ू
रुग्णालयाजवळ, जालिा रस्ता,

परळी तालुका विळूि जालिा आणण बीड.

दरू ध्विी - ०२४८२-२२०१२०
र्ॅक्स - ०२४८२-२२०१२०

औरं िाबाद - ४३१ २१०.

कायािलय लातूर

औरं िाबाद.

उप-प्रादे मशक

दे वक्रीपा इमारत, रं ििाथ महाराज ििर,

कायािलय

िंदखेडा रोड, पहहला मजला, परभणी -

परभणी

४३१४०१

उप-प्रादे मशक

एच. क्र. १/१/१३५३. जेलेवर कॉम्पलेक्स,

कायािलय िांदेड

पायदे वाडी रस्ता, िांदेड - ४३१६०२.

िागपूर

औरं िाबाद व्जल्हा.

औरं िाबाद - ४३१ २१०.

दे व टॉवसि, तहसील कायािलय, लातूर,

कायािलय

दरू ध्विी -०२४०-२४७३४६१

िंदलाल धूत रुग्णालयाजवळ, जालिा

उप-प्रादे मशक

प्रादे शिक
१०

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, ए-४/१,

लातरू , उस्मािाबाद व्जल्हा.

परभणी व्जल्हा (भाि), हहंिोली आणण परळी.

िांदेड व्जल्हा.

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, उद्योग

दरू ध्विी - ०२३८२ – २५२६७२
र्ॅक्स - ०२३८२ – २५२६७२
दरू ध्विी - ०२४५२ २२६६८७
दरू ध्विी - ०२४६२ – २४२४९२
र्ॅक्स - ०२४६२ – २४२४९२
दरू ध्विी - ०७१२ – २५३०३०८

भवि, सहावा मजला, र्वक्री कर

िागपूर, वधाि, भंडारा, गोंहदया, चंद्रपूर आणण गडचचरोली

फॅक्स - ०७१२ – २५६०८५१

कायािलयाजवळ, शसच्व्हल लाईनस,

च्जल्हे .

ई-मेल - mpcbnro_ngp

िागपूर – ४४० ००१.

@sancharnet.in
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प्रादे शिक
प्रयोगिाळा,
िागपुर

I)

II)

III)

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, उद्योग
भवि, पाचवा मजला, र्वक्री कर

दरू ध्विी -०७१२-२५५७२३१

कायािलयाजवळ, शसच्व्हल लाईनस,
िागपूर – ४४० ००१.

उप-प्रादे मशक

उदयोि भवि, सहावा मजला, र्वक्री कर

िािपूर महाििरपामलका क्षेत्र, िािपूर व्जल्ह्यातील कमती

कायािलय

कायािलयाजवळ, मसव्व्हल लाईन्स,

काटोल, कळमेश्वर, रामटे क आणण पारमशवणी, िारखेड

िािपूर - १

िािपूर - ४४०००१.

तालुका.

उप-प्रादे मशक

उदयोि भवि, सहावा मजला, र्वक्री कर

विाि व्जल्हा, िािपूर व्जल्ह्यातील हहंिणा तालुका (िािपूर

कायािलय

कायािलयाजवळ, मसव्व्हल लाईन्स,

महाििरपामलका क्षेत्र क्षेत्र) उमरे ड मभवापरू , कुही आणण

िािपरू - २

िािपरू – ४४० ००१.

िािपरू ग्रामीण तालक
ु ा.

उप-प्रादे मशक
कायािलय भंडारा

तात्या टोपे वॉडि, मसटी पेरोल पंप
जवळ, ममस्कीि महाल रोड, भंडारा -

भंडारा आणण िोंहदया व्जल्हा.

४४१९०४

दरू ध्विी - ०७१२ – २५६०१३९ /५२
र्ॅक्स - ०७१२ - २५६०१३९
दरू ध्विी - ०७१२ - २५६०१३९
र्ॅक्स - ०७१२ - २५६०१३९
दरू ध्विी - ०७१२ - २५६०८५१
र्ॅक्स - ०७१२ - २५६०८५१
दरू ध्विी - ०७२१-२५६३५९२ / ९३/

प्रादे शिक
११

कायािलय
अमरावती

सहकार सुरभी बापटवाडी र्ववेकािंद

अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वािीम आणण यवतमाळ

कॉलिी, अमरावतीजवळ - ४४४६०६

च्जल्हे .

९४/ ९७
फॅक्स - ०७१२ – २६६२६७२
ई-मेल mpcbroamt@sancharnet.in

उप-प्रादे मशक
I)

कायािलय
अमरावती - १

सहकार सुरभी बापटवाडी र्ववेकािंद
कॉलिी, अमरावतीजवळ - ४४४६०६

दरू ध्विी - ०७२१-२५६३५९२ /९३ /९४
अमरावती व्जल्हा.

/९७
र्ॅक्स - ०७१२ - २६६२६७२
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उप-प्रादे मशक
II)

कायािलय
अमरावती - २

III)

१२

I)

सहकार सुरभी बापटवाडी र्ववेकािंद
कॉलिी, अमरावतीजवळ - ४४४६०६

दरू ध्विी - ०७२१-२५६३५९२ /९३ /९४
यवतमाळ व्जल्हा, वाशीम व्जल्हा.

/९७
र्ॅक्स - ०७१२ - २६६६९७७

उप-प्रादे मशक

उप प्रादे मशक कायािलय, आलासी प्लॉट,

दरू ध्विी - ०७२४-२४४२३४४/

कायािलय

हुतात्मा स्मारक, िेहरू पाकि चौक,

अकोला

अकोला -४४४००१.

प्रादे शिक

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण नियंत्रण मंडळ, उद्योग

कायािलय

भवि, च्जल्हाचधकारी कायािलयाजवळ,

कोल्हापूर

कोल्हापूर - ४१६००२.

प्रादे शिक

पारकर कॉम्प्लेक्स, पहहला मजला,

दरू ध्विी - ०२३५५ - २६१५७०

प्रयोगिाळा,

िािपूर पररर्षद कायािलयामािे, धचपळूण

र्ॅक्स - ०२३५५ - २६१५७०

चचपळूण.

तालुका, धचपळूण, रत्िाधिरी व्जल्हा.

उप-प्रादे मशक

उदयोि भवि, व्जल्हाधिकारी

कायािलय

कायािलयाजवळ, कोल्हापूर – ४१६ ००२.

अकोला आणण बुलढाणा व्जल्हा.

२४४४९९२
र्ॅक्स - ०७१२ - २४५२३४४
दरू ध्विी - ०२३१ - २६५२९५२

सांगली, कोल्हापूर आणण शसंधुदग
ु ि च्जल्हे .

फॅक्स - ०२३१ - २६५२९५२
ई-मेल - rokolhapur
@sancharnet.in

कोल्हापूर व्जल्हा.

दरू ध्विी - ०२३१ - २६५२९५२
र्ॅक्स - ०२३१ - २६५२९५२

कोल्हापूर
II)

III)

उप-प्रादे मशक

३००/२, उदयोि भवि, सरकारी रे स्ट

कायािलय

हाऊस जवळ, र्वश्रामबाि, सांिली –

सांिली

४१६ ४१६.

उप-प्रादे मशक
कायािलय
रत्िाधिरी

सांिली व्जल्हा.

दरू ध्विी - ०२३३ – २६७२०३२
र्ॅक्स - ०२३३ – २६७२०३२

महसूल र्वभाि कमिचारी सहकारी क्रेडडट

मसंिुदि
ु ि व्जल्हा आणण राजापूर, लांजा, रत्िाधिरी, दे वरुख

दरू ध्विी - ०२३५२

संस्था मयािहदत, कायािलय इमारत,

आणण संिमेश्वर तालुका.

र्ॅक्स - ०२३५२

व्जल्हाधिकारी कायािलय कंपाउं ड,
झान्डिाव, रत्िाधिरी – ४१५ ६३९.
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– २२०८१३
– २२०८१३

IV)

१३

उप-प्रादे मशक

पारकर कॉम्प्लेक्स, पहहला मजला,

रत्िाधिरी व्जल्ह्यातील धचपळूण, िुहािर, खेड, दापोली

दरू ध्विी - ०२३५५ - २६१५७०

कायािलय

िािपरू पररर्षद कायािलयामािे, धचपळूण

आणण मंडणिड तालक
ु ा.

र्ॅक्स - ०२३५५ - २६१५७०

धचपळूण

तालुका, धचपळूण, रत्िाधिरी व्जल्हा.

प्रादे शिक
कायािलय चंद्रपरू
प्रादे शिक
प्रयोगिाळा,
चंद्रपूर.

I)

उद्योग भवि पहहला मजला बस स््ॅ नड
समोर, रे ल्वे स््े िि रोड, चंद्रपूर -

चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचचरोली च्जल्हे .

४४२४०१

दरू ध्विी - ०७१७२ - २५१९६५
फॅक्स - ०७१७२ - २५१९६५

प्रादे शिक प्रयोगिाळा, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण
नियंत्रण मंडळ, ब्ललॉक क्रमांक १३ व १४

दरू ध्विी - ०७१७२-२७२४१६

िवीि प्रिासकीय इमारत, मळ
ू रोड
चंद्रपरू ४४२४०१

उप-प्रादे मशक

उदयोि भवि पहहला मजला बस स्टॅ न्ड

कायािलय चंद्रपूर

समोर, रे ल्वे स्टे शि रोड, चंद्रपूर -

- १

४४२४०१

चंद्रपूर, यवतमाळ व्जल्हे .

दरू ध्विी - ०७१७२ - २५१९६५
र्ॅक्स - ०७१७२ - २५१९६५
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पररशिष्ट्् ४ - उद्योगांचा क्षेत्रािस
ु ार सांच्ययकी अहवाल
प्रादे शिक

मो.

म.

उ.

उ.

अमरावती

२२०

६

औरं िाबाद

२६९

२२

कायािलय

हहरवे

एकूण

मो.

हहरवे

उ.

४३१५

४५४१

५३७८

५६६९

ल. उ.

चंद्रपरू

४४

३

कल्याण

१४८

२४

१४७२

१६४४

कोल्हापरू

३४०

३१

९१०१

मुंबई

३८

३०

िािपरू

१२७

िामशक

मो.

केिरी

उ.

१९२०

२०२४

२००४

२२२०

ल. उ.

९४

१०

१३६

८०

एकूण

३२१

४४३

१२२

७१३०

८५४

२६

९०८२

५

२६८

११६७

८०

४२

२०८

१०५

११००

२१३

१२९

१७८२

२१२४

४७

४९१५

९४७२

११७

५२

३६५६

३८२५

२४२

९७

१६८०

२०१९

१८७

१५५०३

१९५६

२०२४

५२६

२३२

६८६

१४४४

४४४

७९

६४०

११६३

९

४६४०

७

१६६५

१७९९

१२६

२६

२२१६

२३६८

४४१

३४

१२८०

१७५५

४२

५९६४

३३७

४५

६११७

६४९९

१७३

६१

२३१२

२५४६

४५८

११२

२०५६

२६२६

९३

११७६४

िवी मुंबई

१७३

६३

१५४०

१७७६

१५८

१८०

९५२

१२९०

१९५

३४

११०१

१३३०

९२

४४८८

पुणे

४९३

२९१

७१०१

७८८५

१२७०

५६३

४६०८

६४४१

१३२३

३२२

३६३७

५२८२

२०३

१९८११

ठाणे

९६

१५

१२७३

१३८४

२९९

३३

४५१

७८३

१६२

४१

९५९

११६२

१३

३३४२

२३४०

५५८

४०७९०

४३६८८

३१६०

१३४२

२०५००

२५००२

४१३५

१०३३

१४९९८

२०१६६

८८२

८९७३८

एकूण

११८

३७

३५२

मो. उ.- मोठे उदयोि
म. उ. - मध्यम उदयोि
ल. उ. - लघू उदयोि
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५०७

२२०

३३

४२०

४२२

पांढरे

९३३

५१८

१४९

लाल

६४

४४२

४५४

एकूण

ल. उ.

१०३

२१

४०

एकूण

म. उ.

४१०

५५

४७७

एकूण

म. उ.

लाल

४

रायिड

४३०

केिरी

६७३

३५

१३

१३८८

१७११

पररशिष्ट्् ५ - २०१७-१८ हया वषी म. प्र. नि. मंडळाछया कमिचाऱ्यांिी घेतलेल्या प्रशिक्षण कायिक्रमांचा तपिील.
अिुक्रमांक

प्रशिक्षण/कायििाळा हदिांक

१.

१८ मे

- २० मे, २०१७

स्थळ

र्वषय

िावे

मसडको प्रदशिि केंद्र, िवी मुंबई, िुड

"१४ वा आंतरराष्ट्रीय प्रदशिि आणण

१. श्री. ए .

डी . मोहे कर, प्रा. अ.,

िव्हििमेंट

पररर्षद महाििरपामलका स्माटि आणण

ि. मुं.

इंडडया र्ाउं डेशि आणण महाििरपामलका

शाश्वत शहर २०१७"

२. डॉ. ए . एि. हर्षिवििि , प्रा. अ.
रायिड
३. श्री. संजय भोसले ,उ. प्रा. अ.मुंबई-१
४. श्री. नितीि मशंदे , उ. प्रा. अ. मुंबई-२
५. श्री.व्ही. व्ही. क्रकल्लेदार , उ. प्रा.
अ. -ठाणे -२
६. श्री. मंचक जािव, उ. प्रा. अ.कल्याण -२
७. श्री. राजू वसावे, उ. प्रा. अ. – ि.
म.ुं -१
८. श्री. ता. िो.

यादव , क्षे. अ.- ि.

म.ंु -२
९. श्री. योिेश दे शमुख , क्षे. अ.तळोजा
१०. श्री. उदय यादव,
मुंबई-२
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क्षे. अ.- िवी

११. श्री. िंदकुमार लोमटे , क्षे. अ.रायिड
१२. श्री.दशिि म्हात्रे,

क्षे. अ. -

कल्याण -१
२.

७-११ जूि, २०१७

आयआयटी (आयएसएम) इंडस्री इंव्स्ट्यूट

"खिि प्रकल्पांकररता पयािवरणीय मंजुरी

संवाद सुर्विा, एिबीसीसी

प्रक्रक्रया आणण प्रभाव मूल्यांकि”

शॉर्पंि सेंटर (२ रा मजला)

१. श्री. अतुल सतर्ळे , क्षे. अ. चंद्रपूर
२. श्री. अशोक जािव,

क्षे. अ., जे.डी.

(ए.पी.सी.) र्वभाि
३. श्री. जयदीप जे. कंु भार, क्षे. अ.,

न्यू टाउि, राजारहाट, कोलकाता

कोल्हापूर

४. श्री. संतोर्ष डी. मोहरे , क्षे. अ.,
िािपूर
३.

२५ जुलै, २०१७

कॉन्र्रन्स हॉल, ऑल इंडडया

सांड्पाण्यावरील प्रक्रक्रया आणण र्वल्हे वाट

१.श्री. एि. एि. िुरव, प्रा. अ.

स्थानिक स्वयंसेवक संस्था

लावण्यासंबंिी प्रकल्पीय दृव्ष्ट्टकोिांतिि

मुख्यालय

सरकार, जी. ओ. एम., अंिेरी,

वतिमाि आणण िवीि तंत्रज्ञािावरील पररर्षद

२. श्री. एि. एच. मशवांिी, प्रा. अ.,

मंब
ु ई, सीएर्एचक्यए
ू म दवारा आयोव्जत,

ठाणे

िवी हदल्ली

३. श्री. ए. डी. मोहे कर, प्रा. अ.,िवी
मुंबई
४. डॉ. ए. एि. हर्षिवििि, प्रा. अ.,
रायिड
५. श्री. डी. बी. पाटील, प्रा. अ.,
कल्याण
६. श्री. एम. आर. लाड, प्रा. अ., मुंबई
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४.

१७ ते २८ जुलै, २०१७

र्वज्ञाि केंद्र आणण

पयािवरण नियामक- २०१६-१७,

१. श्री. अमर दि
ु ल
ुि े, उ. प्रा. अ.,

पयािवरण, ३८, ति
ु लकाबाद

अिप
ु ालि नियंत्रण आणण अंमलबजावणी

कल्याण -१

संस्थात्मक क्षेत्र, िवी हदल्ली.

२. श्री. रवी बी.आंिळे उ. प्रा. अ.,
मुंबई -२
३. श्री. ए. डी. चव्हाण, क्षे अ, उ. प्रा.
अ., ठाणे-१
४. श्री. ए. टी. दे शमुख, क्षे. अ., उ.
प्रा. अ., मंब
ु ई-२

५.

२ ते ४ ऑिस्ट, २०१७

सीपीसीबी, पररवेश भवि, पव
ू ि

१. श्री. क्रकशोर िवाणकर, जे. एस.

अजि
ुि ििर, हदल्ली - ११ ०३२

ओ., सी. लॅ ब, महापे
२. श्री. ए. आर. पाटील,

जे. एस. ए.,

सी. लॅ ब, महापे
६.

८ ते ११ ऑिस्ट, २०१७

सीएसआयआर िीरी, िािपूर

िोमुख पासूि हुिली पयंत िंिा िदीच्या

१. श्रीमती रे खा एम. टी.,क्षे अ, उ. प्रा.

र्वशेर्ष िुणिमांिा समजण्यासाठी

अ. पुणे -२

पाण्याच्या िण
ु वत्तेचे आणण अमभसरण

२. श्रीमती जयोती एस. सत
ु ार, क्षेत

र्वश्लेर्षणचे मल्
ू यांकि

अ, उ. प्रा. अ. पण
ु े -१
३. श्री. रर्वराज बी. पाटील, क्षे अ, उ.
प्रा. अ. औरं िाबाद
४. श्री. प्रशांत एम. मेहरे ,

क्षेत्र

अधिकारी, उ. प्रा. अ., लातूर
७.

१९ ते
२०१७

२१ ऑिस्ट,

पयािवरण आणण निसिि संरक्षण,

जल िुणवत्ता दे खरे खीच्या अंतिित भूपष्ट्ृ ठ,

१. श्रीमती याममिी चाचड, जे. एस.

प्राणीशास्त्र र्वभाि, पटिा र्वदयापीठ,

भभ
ू ाि, दर्ू र्षत पाणी,सांडपाणी आणण

ओ., जे. डी.(डब्ल्यू . पी.सी.)

पटिा, सीपीसीबी दवारा प्रायोव्जत

िुणवत्ता हमी
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२. श्रीमती सुममत्रा महाजि, जे. एस.
ओ., आर. लॅ ब, ठाणे
८.

२८ ऑिस्ट ते १ सप्टें बर

इंजीनियररंि स्टार् कॉलेज ऑर् इंडडया,

आईएसओ १४००१:२०१६, ईएमएस लीड

१. श्री. व्ही. आर. ठाकूर, एस. एस.

२०१७

िाचीबोवली, है दराबाद

ऑडडटर प्रमशक्षण

ओ. सी. लॅ ब , महापे
२. श्री. कानतिकेय लंिोटे , क्षे. अ., उ.
प्रा. अ. ठाणे-२

९.

२९ ऑिस्ट

ते २

सप्टें बर २०१७
१०.

१३ ते १५ सप्टें बर, २०१७

इंटरिेशिल इंस्टी्यूट ऑर्

घातक कचऱयांचे प्रभावी व्यवस्थापि

ई-

१. श्री. सािर वऱहे कर, क्षे. अ. ,प्रा अ,

वेस्ट मैिेजमें ट (IIWM),

कचरा, सह-प्रक्रक्रया आणण सह- भस्मीकरण-

बेंिलुरू

घातक कचरा नियम आणण क्षेत्रीय भेट

सीएसआयआर-राष्ट्रीय पयािवरण

प्रित इन्स्ुमें टल ऍिामलहटकल टे व्क्िक्स

१. श्री. भीमराज चव्हाण ,. जे. एस.

अमभयांत्रत्रकी संशोिि संस्था

(सीएएएस, एक्सआरएर्, आयसीपी-

ए.

(एिईईआरआय), िािपूर.

ओईएस, आयसीपीएमएस, जीसी-एमएस,

२. श्री. र्विोद दे शमुख, ,जे. एस. ए.

एचपीएलसी, आयसी व टीओसी)

सी. लॅ ब, महापे

मुख्य कायािलय

सी. लॅ ब, महापे

३. श्रीमती अचििा लें डाइत ,जे. एस.
ए. आर. लॅ ब, ठाणे
४. श्री. रर्वंद्र राऊत, जे. एस. ओ,
आर. लॅ ब, पण
ु े
५. श्रीमती वैभवी कदम, जे. एस. ए.
आर. लॅ ब, धचपळूण
६. श्री. अमभव्जत वाघ, जे. एस. ए.
आर. लॅ ब, िािपूर
७. श्रीमती मद
ु ा इंिळे , जे. एस. ए.
ृ ल
आर. लॅ ब, िािपरू
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११.

१८ सप्टें बर, २०१७

जीपीसीबी, िुजरात येथे सीपीसीबी आणण

एिएबीएल मान्यताप्राप्त एक हदवसीय

१. डॉ. ए. आर. सुपाते, प्र. वै. अ.

एिएबीएल दवारा संयक्
ु तपणे आयोव्जत.

जािरूकता कायिक्रम, पीसीबी / पीसीसीच्या

२. श्री. व्ही. आर. ठाकूर, व. वै. अ.

प्रयोिशाळे च्या प्रमुखांशी भेट

३. श्री. आर. एस. सोरटे , व. वै. अ.
४. श्री. एस. व्ही. भोसले, वै. अ.
५. श्री. बी. एस. ििारी,

वै. अ.

६. श्रीमती आर. एस. बुटाले

वै. अ.

७. श्रीमती व्ही. डी . पेडणेकर

वै. अ.

८. श्री. एस. एच . िािरे , वै. अ.
९. श्रीमती एस. एस. महाजि

क.

वै. अ.
१०. श्री. ए. व्ही. मांडवकर

क.

वै.

अ.
११. डॉ. पी. डी. खडकीकर

क. वै. अ.

१२. श्री. डी. व्ही. िेहे, क. वै. अ.
१३. श्रीमती एम. आर. दे शमुख, क.
वै. स.
१४. श्री. बी. यु. भंडारे , क. वै. अ.
१५. श्री. बी. एि. सांिळे , क. वै. अ.
१२.

१८ - २० सप्टें बर, २०१७

र्वज्ञाि आणण पयािवरण केंद्र, ४१,

शहरी हवा िुणवत्ता व्यवस्थापि िोरणांवर

ति
ु लकाबाद संस्थाित क्षेत्र, िवी हदल्ली -

अमभमख
ु ता कायिक्रम - सी. एस. ई.

११० ०६२

१. श्री. मिीर्ष होळकर, उ. प्रा अ,
तारापरू -I
२. श्रीमती. हे मा दे शपांड,े उ. प्रा
अ,चंद्रपूर.
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३. श्री. तािाजी यादव, उ. प्रा अ, ि.
म.ंु -II
१३.

२० सप्टें बर - २२ सप्टें बर,

आय. टी. डी.,

सी. पी. सी. बी., हदल्ली.

२०१७

वेळोवेळी माहहती दे खरे खची ऑिलाइि

१. श्री. राजू आर. वसावे, उ. प्रा अ,

प्रणाली (पररवेशी, उत्सजिि आणण कायिक्षम)

अहमदििर.
२. श्री. अमभजीत कसबे, क्षे. अ., प्रा.
का, पुणे,
३. श्री. व्यंकट भाटाणे, क्षे. अ.,
कल्याण-II,
४. श्री. पदमाकर हजारे , क्षे अ, प्रा.
का. ि. मुं.

१४.

२७ - २९ सप्टें बर, २०१७

इंडडयि इंव्स्ट्यूट ऑर् पव्ब्लक

मापांकि क्यू. ए. / क्यू. सी. इंटर-लॅ ब

श्री. समलल सावे , क. वै. स., जे. डी.

एडममनिस्रे शि, आय.पी. इस्टे ट, ररंि रोड,

तुलिा आणण एअर मिील प्रार्वण्य चाचणी

(एपीसी), मुंबई.

रामडा हॉटे ल आणण कन्व्हे न्शि सेंटर, पवई,

एक हदवशीय एसपीसीबींसाठी "ग्रीि

१. डॉ. अमर आर. सुपाते

मुंबई.

केममस्री अँन्ड इंव्जनियररंि अँप्रोच" या

२. डॉ. वाय. बी.

र्वर्षयावरील प्रदर्ष
ू ण प्रनतबंिक पररर्षेद.

३. डॉ. ए. एि.

िवी हदल्ली.
१५.

५ ऑक्टोबर, २०१७

सोिटक्के
हर्षिवििि

४. श्री. ए. डी. मोहे कर
५. श्री. डी. बी. पाहटल
६. श्री. वी. वी. क्रकल्लेदार
७. श्री. शंकर आर. सय्यद
८. श्री. मिीर्ष होळकर
९. श्री. सधचि अडकर
१०. श्री. शंकर वाघमारे

150

११. श्री. प्रदीप वािखेडे
१२. श्री. अमर दरु िळ
ु े
१३. श्री. मंचक जािव
१४. श्री. सुजीत ढोलम
१५. श्री. अनिरुद्ध पी. वराळे
१६. श्री. राजाराम इंजुलकर
१७. श्री. योिेश दे शमुख
१८. श्री. संग्राम निंबाळकर
१६.

८ ते १५ ऑक्टोबर, २०१७

स्वीडि आणण सीएसई - हदल्ली

पयािवरण शासिातील सवोत्तम पद्धती

१. श्री. जयवंत एस. हजारे , उ.अ.प्रा.
तळोजा, िवी मुंबई
२. श्री. क्रकरण मालभािे, क्षे.अ.
अकोला

१७.

१२ ते १४ ऑक्टोबर,

पंजाब र्वदयापीठ, चंदीिड.

जैर्वक नियंत्रण, र्वश्लेर्षण आणण चाचणी

२०१७

१. श्रीमती वैभवी व्ही. वेमलंिकर,
क.वै.स., म.प्र., महापे
२. श्री. मशरीर्ष एि. ममसाळ, क.वै.स.,
प्रा.प्र., पण
ु े

१८.

१४ ऑक्टोबर, २०१७

जीपीसीबी, जीपीसीबी ऑडडटोररयम,

जबाबदार काळजी आणण पररसंवाद वर एक

परवारण भवि, िांिीििर

हदवशीय कायिक्रम

१. श्री. ए. डी. मोहे कर, प्रा. अ.- िवी
मुंबई
२. श्री. डी. बी. पाटील, प्रा. अ. कल्याण
३. श्री. र्व. र्व. क्रकल्लेदार, प्रभारी प्रा.
अ. ठाणे
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१९.

१, २, आणण ३ िोव्हें बर,

िणेश कला क्रक्रडा, स्वारिेट,

स्वच्छ पुणे अमभयाि -घि

२०१७

पण
ु े

व्यवस्थापि, अपमशस्ट जल

कचरा
प्रक्रक्रया,

सांडपाणी , पुिचिक्रण आणण प्रदर्ष
ू ण
नियंत्रण या र्वर्षयावर प्रदशिि आणण
पररर्षद

१. श्री. नितीि मशंदे, उ. प्रा. अ.- पुणे१
२. श्री. एच. डी. िंिे, उ. प्रा. अ.पुणे- २
३. श्री. राजू आर. वसावे, उ. प्रा. अ.अहमदििर
४. श्री. जयंत कदम, उ. प्रा. अ.औरं िाबाद
५. श्री. मलंबाजी भड, उ. प्रा. अ.सांिली
६. श्री. मंचक जािव,

उ. प्रा. अ.-

कल्याण- २
७. श्री. एस. जे. आडकर,

उ. प्रा. अ.-

रायिड-१
२०.

३, ४ िोव्हें बर, २०१७

मावळणकर ऑडडटोररयम, संवैिानिक संघ,

पयािवरण आंतरराष्ट्रीय पररर्षद - २०१७

िवी हदल्ली

१. श्री. पी. के. ममराशे, ए. एस. टी.
२. श्री. एि. एि. िुरव, प्रा. अ.
मुख्यालय

२१.

९ िोव्हें बर, २०१७

छत्रपती शाहू व्यवसाय मशक्षण संस्था आणण

घि

कचरा व्यवस्थापि आणण

संशोिि (सीएसआयबीआर), कोल्हापूर

कायमस्वरूपी
र्वकास या र्वर्षयावर राष्ट्रीय पररर्षद

१. श्री. अमर दि
ु ळ
ुि े , उ. प्रा. अ.कल्याण- १
२. श्री. बी. एम. कुडे, उ. प्रा. अ.सातारा
३. श्री. उपें द्र कुलकणी, क्षे. अ.

पुणे-१

४. श्री. प्रशांत िायकवाड, क्षे. अ., पुणे
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५. श्री. संदीप पाटील

क्षे. अ.

६. श्रीमाती. सर्ष
ु मा कंु भार,

पुणे-२

क्षे. अ.,

र्पंपरी धचंचवड
७. श्री. जयदीप कंु भार

क्षे. अ.,

कोल्हापूर
८. श्री. अर्विाश कडले,

क्षे. अ.,

कोल्हापूर
९. श्री. केति पाटील, क्षे. अ., िवी
मुंबई-१
२२.

९ िोव्हें बर, २०१७

छत्रपती शाहू व्यवसाय मशक्षण संस्था आणण

घि

कचरा व्यवस्थापि आणण

१. डॉ. वाय. बी. सोिटक्के, जे. डी.

संशोिि (सीएसआयबीआर), कोल्हापूर

कायमस्वरूपी र्वकास या र्वर्षयावर राष्ट्रीय

(डब्लू.पी.सी.)

पररर्षद

२. श्री. एि. एि. िुरव, प्रा. अ.
मुख्यालय

२३.

१३ िोव्हें बर,२०१७

प्रशासकीय कमिचारी महार्वदयालय, बेला

क्रर्कल स्लज सेप्टे ज व्यवस्थापि

व्व्हस्टा, है दराबाद.

(एर्एसएसएम) वर एक हदवस शहरी
भािात कायिशाळा

१. डॉ. ए. एि. हर्षिवििि, प्रा. अ. रायिड
२. डॉ. जे. बी. संिेवार, प्रा. अ.
औरं िाबाद

२४.

१३ ते १७ िोव्हें बर,२०१७

हॉटे ल प्राइड सि व्व्हलेज ररसॉटि आणण स्पा,

माहहती अधिकाराच्या माध्यमातूि चांिले

कॅलंग्यूट, िोवा.

प्रशासि आणण पारदशिकता

१. श्री. राजू इंजुलकर, क्षे. अ., ए. एस.
टी.
२. श्री. केति पाटील,

क्षे. अ., िवी

मुंबई - १
३. श्री. सधचि दे साई,
रायिड-१
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क्षे. अ.,

४. श्री. प्रमोद लोणे,

क्षे. अ., जे. डी.

(ए.पी.सी.)
२५.

२० - २२ िोव्हें बर, २०१७

डडपाटि मेंट ऑर् हायड्रोलॉजी, इंडडयि

माती आणण भूजल प्रदर्ष
ू ण जािेची

१. श्री व्ही. व्ही. क्रकल्लेदार,

इंव्स्ट्यूट ऑर् टे क्िोलॉजी, रुड़की,

तपासणी व व्यवस्थापि.

एसआरओ-

ठाणे-२

२. श्री. राजेश औटी , एर्ओ,

उत्तराखंड.

एसआरओ-कोल्हापूर
२६.

२१ - २५ िोव्हें बर, २०१७

राष्ट्रीय आरोग्य संस्था, अहमदाबाद.

व्यावसानयक आरोग्य आणण सुरक्षक्षतता

१. श्री. संजय ििावरे , क्षे. अ., उ.प्रा.

मूल्यांकि प्रणाली (ओएचएसएएस)

अ., मुंबई- II

१८००१:२००७ आणण जोखीम व्यवस्थापि.

२. श्री. पद्मिाभ खडकीकर, क. वै. अ.,
म. प्र., महापे

२७.

२२ िोव्हें बर, २०१७

मुंबई प्रदशिि केंद्र, िोरे िाव, मुंबई

कचरा व्यवस्थापि क्षेत्रातील एक हदवसीय

सवि र्वभाि प्रमुख, प्रादे मशक

पररर्षद

अधिकारी, उप अधिकारी आणण क्षेत्र
अधिकारी

२८.

२९.

२७ - २९ िोव्हें बर , २०१७

पयािवरण संरक्षण प्रमशक्षण व संशोिि

स्वच्छ र्वकास यंत्रणा (सीडीएम):

१. श्री कुशल अचरमल, क्षे. अ.,

संस्था, है दराबाद.

औदयोधिक क्षेत्र, खिि क्षेत्र आणण काबिि

चंद्रपूर

व्यापारासाठी सीडीएम प्रकल्प

२. श्री योिेश पाटील, क्षे. अ., जे. डी.

अंमलबजावणी.

(एपीसी) र्वभाि

२९ िोव्हें बर - १ डडसेंबर,

टे री र्वदयापीठ, १०, संस्थाित क्षेत्र, वसंत

हवा िुणवत्ता व्यवस्थापि - निणिय

१. अममत लाटे , उप प्रादे मशक

२०१७

कंु ज, िवी हदल्ली - ११० ०७०.

समथिि प्रणालीचा वापर, अरब इंडडया

अधिकारी तारापूर - २,
२. श्री. दशिि म्हात्रे, क्षेत्र अधिकारी,
उप प्रादे मशक अधिकारी कल्याण १
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३०.

२ आणण ३ डडसेंबर, २०१७

िॅशिल सेंटर र्ॉर द परर्ॉममंि आ्िस

राष्ट्रीय पररर्षद पयािवरण २०१७ (राष्ट्रीय

सवि र्वभाि प्रमुख , प्रादे मशक

(एिसीपीए), िररमि पॉइंट, मंब
ु ई.

ग्रीि हरब्यि
ू ल).

अधिकारी, उप प्रादे मशक अधिकारी
आणण क्षेत्र अधिकारी आणण अतांत्रत्रक
कमिचारी

३१.

४ - ६ डडसेंबर, २०१७

प्रदर्ष
ू ण नियंत्रण संशोिि संस्था, भेल,

स्त्रोत उत्सजिि अंतिित अधिसूधचत

१. श्री. िंदकुमार लोमटे , क्षेत्र

रािीपूर, हररदवार - २४९ ४९३.

केलेल्या पॅरामीटसिसाठी स्रोत उत्सजिि

अधिकारी, रायिड

दे खरे ख

२. श्री. सुशीलकुमार मशंदे, क्षेत्र
अधिकारी, उप प्रादे मशक अधिकारी
कोल्हापरू

३२.

७ - ९ डडसेंबर,

२०१७

स्कूल ऑर् पव्ब्लक हे ल्थ, पोस्ट ग्रेजए
ु ट

अंतिित आणण बाह्य हवा प्रदर्ष
ू ण मािक

१. श्री. र्वक्रम मािे, क्षेत्र अधिकारी,

इव्न्स्ट्यूट ऑर् मेडडकल एजयुकेशि अँड

आणण मािवी आरोग्यावर प्रभाव - घटिेचा

जेडी (डब्ल्यूपीसी)

ररसचि, चंदीिड - १६० ०१२

अभ्यास

२. श्री प्रदीप खुप्स, क्षेत्र अधिकारी,
उप प्रादे मशक अधिकारी, िवी मुंबई -१
३. श्री. उत्कर्षि मशंिारे , क्षेत्र अधिकारी,
उप प्रादे मशक अधिकारी, र्पंपरी धचंचवड
४. श्री. समीर वस्त्रे, क्षेत्र अधिकारी,
उप प्रादे मशक अधिकारी, रायिड - २

३३.

११ डडसेंबर, २०१७

अनिल अग्रवाल पयािवरण प्रमशक्षण संस्था

पयािवरण नियामक २०१७ - १८ साठी

१. श्री. प्रताप जिताप, क्षेत्र अधिकारी,

(र्वज्ञाि आणण पयािवरण केंद्र), निमली

स्वच्छता कायिक्रम - वीट सर्ाई उत्पादि

प्रादे मशक प्रयोिशाळा, िामशक

(अलवार जवळ), नतजारा, राजस्थाि.

२. श्री. निलेश जे. पाटील, क्षेत्र

प्रायोव्जत सीपीसीबी , िवी हदल्ली.

अधिकारी, प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
चंद्रपरू
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३. श्री. राहुल निंबाळकर, क्षेत्र
अधिकारी, प्रादे मशक प्रयोिशाळा,
चंद्रपूर
३४.

१३ - १५ डडसेंबर, २०१७

िॅशिल प्रॉडव्क्टव्व्हटी कौव्न्सल, उत्पादत्त

औदयोधिक प्रदर्ष
ू ण रोखण्यासाठी स्वच्छता

१. श्रीमती. शुभांिी एम. जािव, क्षेत्र

भवि, ५-६, संस्थात्मक क्षेत्र, लोदी रोड, िवी

तंत्रज्ञाि व कचरा कमी करणे आणण चार

अधिकारी, उप प्रादे मशक अधिकारी,

हदल्ली -

आर- कमी करणे, पुन्हा वापर करणे,

तळोजा

पुिरावत्ृ ती करणे आणण पुिप्रािप्ती करणे.

२. श्रीमती. पूिम एस. पोयरे कर, क्षेत्र

११० ००३.

अधिकारी, सीएसी सेल
३५.

२ - ५ जािेवारी, २०१८

राष्ट्रीय

पयािवरण

अमभयांत्रत्रकी

संशोिि

हवा िण
ु वत्ता नियंत्रण (पररवेशी, स्रोत,

१. श्रीमती. शममिला सी. भीरुड,

संस्था, हदल्ली झोिल सेंटर, ए-९ ३/९ ४,

ध्विी). र्वश्लेर्षण माहहती व्याख्या आणण

कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, मध्यवती

िारायणा इंडव्स्रयल एररया, र्ेज -१, िवी

िुणवत्ता आश्वासि

प्रयोिशाळा, महापे

हदल्ली - ११० ०२८

२. श्री. अन्िाप्पा कुराले, कनिष्ट्ठ
वैज्ञानिक सहायक, प्रादे मशक
प्रयोिशाळा, पुणे

३६.

८ जािेवारी, २०१८

३७.

इंडडयि है त्रबटे ट सेंटर, िई हदल्ली
अनिल

१५ - १९ जािेवारी, २०१८

अग्रवाल

पयािवरण

संस्थाि

येथे

"प्रदर्ू र्षत िदीचे प्रमाण संकल्पिा आणण

१. डॉ. वाई. बी. सोिटक्के, जेडी,

योजिा पि
ु स्थािर्पत करणे"

डब्ल्यप
ू ीसी

"पयािवरण दे खरे ख आणण माहहती दे खरे ख"

१. श्री. हे मंत कुलकणी, क्षेत्र अधिकारी,

(सीएसई उपक्रम), निमली, राजस्थाि.

औरं िाबाद
२. श्री. समलल सावे, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक
सहायक, जेडी, एपीसी

३८.

२३ - २५ जािेवारी, २०१८

यूके वॉटर सेंटर, पुणे, प्रमशक्षण प्रायोव्जत

"संशोिि आणण व्यवस्थापिासाठी स्वच्छ

१. श्री. बी. सोिटक्के, जेडी डब्ल्यूपीसी

कोची, केरळ.

पाण्याची निरीक्षण रचिा कायि आणण डेटा

२. श्री. बी. बी. पाटील, कल्याण

सुिारणे"

156

३९.

५ - ९

र्ेब्रुवारी, २०१८

इंडडयि स्टॅ हटस्टीकल इंव्स्ट्यूट, ७, एस. जे.

पयािवरण माहहती व्याख्या, संकलि,

१. श्री. अमर बी दि
ु ळ
ुि े , उप प्रादे मशक

एस, सांसिवेल मािि, िवी हदल्ली - ११०

र्वश्लेर्षण, सादरीकरण आणण प्रमशक्षण

कायािलय, कल्याण - १

०१६.

आणण घटिा अभ्यासावर अहवाल

२. श्री. सधचि दे साई, क्षेत्र अधिकारी,
उप प्रादे मशक कायािलय, रायिड - १

४०.

५ - ९

र्ेब्रुवारी, २०१८

िॅशिल लॉ स्कूल ऑर् इंडडया युनिव्हमसिटी,

पयािवरणीय र्विाि व्याख्या,

श्री. समलल सावे, कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक

ििरभावी, बंिलोर - ५०० ०७२.

अंमलबजावणी, कायदे शीर आणण वैिानिक

सहायक, जेडी, एपीसी, मुंबई.

आवश्यकता - घटिा अभ्यास
४१.

५ - ९

र्ेब्रुवारी, २०१८

राष्ट्रीय उत्पादक पररर्षदे िे सशुल्क प्रमशक्षण

"ज्ञाि व्यवस्थापि माध्यमातूि अमभिव

१. श्री. हदिेश सोिवणे, एएसओ, ई.

कायिक्रम हॉटे ल प्राइड सि व्व्हलेज ररसॉटि अँड

आणण सजििशीलता.

आय.सी

स्पा येथे आयोव्जत केला आहे , िोवा.

२. श्री. योिेश दे शमख
ु , क्षेत्र अधिकारी,
ए. एस. टी. र्वभाि
३. श्री. उमेश जािव, क्षेत्र अधिकारी,
उप प्रादे मशक कायािलय - िवी मुंबई-१

४२.
४३.

७ - ९ र्ेब्रुवारी, २०१८
२० - २२ र्ेब्रुवारी, २०१८

तेरी (द एिजी ऍण्ड ररसोसेस इंव्स्ट्यूट),

वाहक उत्सजिि आणण निकास नियंत्रण

१. श्री. सधचि जे. आडकर, उप

हदल्ली, स्थाि: िवाल पहारी, िुरुिाव

(रे सेप्टर आणण डडसप्शि मॉडेमलंि)

प्रादे मशक कायािलय, रायिड - १

इंडडयि

वेळोवेळी वातावरणातील वायूची दे खरे ख.

१. श्री. भिवाि एम. मकनिकर, क्षेत्र

इंव्स्ट्यूट

ऑर्

पव्ब्लक

एडममनिस्रे शि, हदल्ली.

अधिकारी, उप प्रादे मशक कायािलय,
पुणे- २
२. श्री. प्रकाश एस. ताटे , क्षेत्र
अधिकारी, उप प्रादे मशक कायािलय,
महाड.
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३. श्री. बाजीराव व्ही. मालवेकर, त्र
अधिकारी, उप प्रादे मशक कायािलय,
रायिड.
४४.

२१ माचि २०१८

महाराष्ट्र
एमपीसीबी

र्विािमंडळ,
यांिी

जीओएम

संयुक्तपणे

आणण

"महाराष्ट्राचा हवामाि बदल अंदाज''

आयोव्जत

केलेल्या एक हदवसीय पररर्षद

सवि र्वभाि प्रमुख, प्रादे मशक
अधिकारी, उप प्रादे मशक अधिकारी
आणण क्षेत्र अधिकारी आणण अतांत्रत्रक
कमिचारी
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वषि २०१७ -१८ चे र्वत्त आणण लेखा
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