


       

 

परिचय 

 

निसर्गाच ेमूलभूत मूल्य म्हणजे पयगाविणगची संिचिग जी आपलग 

समुदगय रिकवूि ठेवत े आनण अर्ाव्यवस्र्ग मजबूत किते. म्हणूिच 

पयगाविणगच्यग नस्र्तीचग जीविगच्यग र्ुणवत्तेवि आनण आपल्यग 

अर्ाव्यवस्र्ेच्यग आिोग्यगवि खोल परिणगम होतो. पयगाविणगच्यग 

नस्र्तीनवषयी अहवगल घेणे ह े िगज्यगच्यग पयगाविणीय परिनस्र्तीचे 

पुिमूाल्यगंकि किण्यगस, पयगाविणगसंबंधी उदयगस येणगिे प्रश्न ओळखण्यगस 

आनण प्रभगवी कगिवगई किण्यगस मदत किते. 

 महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगचग सि २०१९-२०२० चग वगर्षाक अहवगल सगदि 

किण्यगस मलग अनतशय आिंद होत आह.े यगमध्ये महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ जे सतत अिेक मगध्यमगंद्वगिे 

मगनहतीचग प्रसगि किण्यगचग प्रयत्न कित असते, तयगंच्यग िवीि घडगमोडींनवषयी मगनहती ददली आह.े मंडळगशी प्रतयक्ष 

ककंवग अप्रतयक्षयिीतयग संबंनधत प्रतयेक व्यनिपयंत मगनहती पोहोचवणे ह ेयग सदिीकिणगचे प्रगधगन्य आह.े हग अहवगल 

मंडळगि े आयोजलेल्यग उपक्रमगंबद्दल व सेवगंनवषयी नवस्तृत मगनहती दणे्यगचे सगधि आह.े यग अहवगलगत मंडळ 

पयगाविणीय स्रोतगंची सध्यनस्र्ती, संबंनधत पयगाविणीय कल व परिमगण आनण इति संबंनधत प्रयत्नगंबद्दल मगनहती 

सगदि किते. यग अहवगलगत, पयगाविणगच्यग नस्र्तीचे मूल्यगंकि किण्यगसगठी; वेर्वेर्ळ्यग वगस्तनवक वेळेस मॉनिििींर् 

स्िेशन्स आनण िमुन्यगंद्वगिग र्ोळग केलेल्यग मगनहतीचग श्रेणीमधील सवगात अद्ययगवत मगनहती वगपिली आह.े यगमध्ये 

अहवगलगचग कगलगवधीत पूणा केलेल्यग प्रतयेक मूल्यगंकिचग निष्कषा आनण निष्कषगाचग सगिगंश समगनवष्ट आह.े  यग 

हवगलगत मंडळ नवनवध कृती योजिग िगबवूि मगत केलेल्यग आव्हगिगंचग समगवेश किते, आम्ही अद्यगप कगम े चगलू 

असलेल्यग समस्यगंची िोंद घेत ेआनण िव्यगि ेउदयगस आलेल्यग समस्यगंचेदखेील अन्वेषण किते.   . 

 यग अहवगलगत मंडळगि े पयगाविणगच्यग मुख्य संकेतगंकगंनवषयी िवीितम आकडेवगिी 

सगदि किण्यगचग प्रयत्न केलग आह ेउदग. पयगाविणीय कगयद,े संमती मंजूि किणे, जैव-वैद्यकीय कचिग (व्यवस्र्गपि 

आनण हगतगळणी) नियम, १९९८ आनण म्युनिनसपल घि कचिग (व्यवस्र्गपि आनण हगतगळणी) नियम, २००० च्यग 

अनधनियमगंतर्ात मंजूि केलेले उद्योर्, र्कबगकीदगिगंनवरूद्ध कगयदशेीि कगिवगई, सगवाजनिक तक्रगिी, कें द्रीय कृती 

आिगखडग, औद्योनर्क प्रदषूण भगि, सी.ई.िी.पी नस्र्ती, प्रगदनेशक कगयगालयगंची कगमनर्िी, कें द्रीय व प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, पयगाविणीय जल व वगय ुर्ुणवत्तग, संघििग, कमाचगिी संख्यग इतयगदी. तसेच यग वषगात मंडळगच्यग पुढील 

िवीि घडगमोडींचेही र्ोडक्यगत वणाि केल ेआह.े  

          

श्री ई. िवींद्रि )आय. ए. एस.(  

सदस्य सनचव, 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ. 
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१. प्रस्तगविग 

 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ )म. प्र. नि. मंडळ( ७ सप्िेंबि १९७० िोजी महगिगष्ट्र प्रदषूण प्रनतबंधक अनधनियम, 

१९६९ च्यग तितुदींिुसगि स्र्गपि किण्यगत आले. जल )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( अनधनियम, १९७४ महगिगष्ट्र 

िगज्यगत १ जूि १९८१ िोजी अंमलगत आलग आनण तयगिुसगि महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ जल )प्रदषूण प्रनतबंध व 

नियंत्रण( अनधनियम, १९७४ च्यग कलम ४ च्यग तितुदींिुसगि तयगि किण्यगत आलग. हवग )प्रदषूण प्रनतबंध व 

नियंत्रण( अनधनियम १९८१ महगिगष्ट्रमध्ये १९८३ मध्ये स्वीकगिण्यगत आलग आनण सुरुवगतीलग कगही क्षेत्रांनर २ मे 

१९८३ िोजी हवग प्रदषूण नियंत्रण क्षेत्र घोनषत किण्यगत आले. संपूणा महगिगष्ट्र िगज्य ६ िोव्हेंबि १९९६ पगसूि हवग 

प्रदषूण नियंत्रण क्षेत्र म्हणूि घोनषत केले र्ेले आह.े मंडळ )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( अनधनियम, १९८१ च्यग कलम 

५ च्यग अंतर्ात िगज्य मंडळ म्हणूि दखेील कगयाित आह.े 

 

जल )प्रनतबंध व प्रदषूण नियंत्रण( कगयदग, १९७४, वगयू )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( कगयदग, १९८१, आनण कगही 

तितुदींचग समगवेश असलेल्यग महगिगष्ट्र िगज्यगत नवनवध पयगाविणीय कगयद े अंमलगत आणले आहते. पयगाविणीय 

)संिक्षण( कगयदग, १९८६ आनण पयगाविण )संिक्षण( सुधगिणग नियम, २०१६ आनण जैव-वैद्यकीय िगकगवू पदगर्ा 

व्यवस्र्गपि नियम, २०१६, घगतक आनण इति िगकगवू पदगर्ा )व्यवस्र्गपि आनण सीमगंतर्ात वगहतूक( नियम २०१६ 

आनण घिकचिग व्यवस्र्गपि नियम, २०१६ इतयगदी नियम आनण कगयद ेम. प्र. नि. मंडळ अंमलगत आणत आह.े म. प्र. 

नि. मंडळ आपल्यग १२ प्रगदनेशक कगयगालयगंद्वगिे पयगाविणीय कगयद्यगंची अंमलबजगवणी किते आनण महगिगष्ट्र 

शगसिगच्यग पयगाविण नवभगर्गच्यग प्रशगसिगखगली कगया किते. मंडळगची संघििगतमक िचिग, प्रगदनेशक आनण उप-

प्रगदनेशक कगयगालये आनण कमाचगिी संख्येची मगनहती परिनशष्ट १अ, १ब आनण २ मध्ये ददलेली आह.े  

 

संसगधिगंची कमतितग आनण पयगाविणगचे नवघिि यगंिग आळग घगलण्यगसगठी िगज्यगत पयगाविणगचे धोिणी व्यवस्र्गपि 

आवश्यक आह.े पयगाविणगच्यग अिेक नवनवध समस्यग असूि तयगंचे समगधगि प्रतयेक क्षेत्रगिुसगि किणे आवश्यक आह.े 

“वगर्षाक अहवगल तयगि किणे” ह े पयगाविणगच्यग नस्र्तीबद्दल मगनहतीपूणा वृत्तगंत नमळगवग आनण प्रतयेक िगज्यगमध्ये 

शगश्वत वगढ व्हगवी ह्यग हतेूिे वि, पयगाविण आनण जलवगयू परिवताि मंत्रगलय, भगित सिकगि आनण िगज्य प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळे यगंिी उचललेले महत्त्वगचे पगऊल आह.े म.प्र.नि.मंडळगिे िैसर्र्ाक पयगाविण संिनक्षत किण्यगसगठी आनण 

आवश्यक नियंत्रण उपगयगंसह प्रदषूणगवि नियंत्रण ठेवण्यगसगठी िगज्यभिगतील बगिग प्रगदनेशक कगयगालये आनण त्रेचगळीस 

उप-प्रगदनेशक कगयगालये स्र्गपि केली आहते. 

 

सभोवतगलची हवग आनण पगण्यगच्यग र्ुणवत्तेचे मूल्यगंकि किण्यगसगठी मंडळगिे तयगचे दखेिेखीचे जगळे आणखी मजबूत 

केले आह.े वगतगविणीय वगयू र्ुणवत्तेविील मगनहती िगष्ट्रीय व्यगपक हवग सनियंत्रण उपक्रम )एिएएमपी( अंतर्ात 

संकनलत केली आह.े तयगचप्रमगणे, िगष्ट्रीय जल र्ुणवत्तग सनियंत्रण उपक्रम )एसडब्लल्यूएमपी( अंतर्ात भूपृष्ठगविील जल 

र्ुणवत्तग आनण भूजल यगंचे पिीक्षण केले जगते. सवा संबंनधत मगनहती म.प्र.नि. मंडळगच्यग सांकेत स्थळरवर नियनमतपणे 

संकनलत आनण अद्ययगवत केली जगत.े सणगंच्यग दिम्यगि, ध्वनी पगतळीची नियनमतपणे दखेिेख ठेवली जगते आनण 

मगनहती नवश्लेनषत केल्यगिे सांकेत स्थळरवर अद्ययगवत केले जगते जेणेकरूि लोकगंिग मगनहती उपलब्लध होईल. 

पर्रावरणपुरक (इको-फ्रें डली( पद्धतीिे सवा उतसव सगजिग किण्यगची जगर्रुकतग निमगाण किण्यगसगठी प्रयत्न केले जगत 

आहते.  

 

एकीकृत व्यवस्र्गपि मगनहती प्रणगली (आय.एम.आय.एस) द्वगिे म.प्र.नि. मंडळ पगिदशाकतग िगखण्यगसगठी आनण संपणूा 

कगयाक्षमतग वगढनवण्यगसगठी नवनवध प्रदक्रयग आनण कगयावगहींचे संर्णकीकिण किीत आह.े र्र प्रणरलीमध्र्े सांमती 

व्यवस्थरपन, प्रर्ोगशरळर व्यवस्थरपन, कचरर व्यवस्थरपन, मरनव सांसरधन आणण णवत्तीर् व्यवस्थरपन र्रांचर समरवेश 

आह.े अंमलबजगवणी प्रगनधकिणगद्वगिे अवलंबली र्ेलेली प्रदषूण नियंत्रण धोिणे इष्ट परिणगम दते आहते आनण तयगद्वगिे 

प्रदषूण पगतळी कमी किीत आहते आनण इनच्ित स्ति सगध्य किण्यगसगठी िवीि ककंवग अनतरिि नियंत्रणे आवश्यक 

असल्यगस ही मगनहती निधगारित किण्यगसगठी वगपिली जगते. मांडळरन े कमीतकमी वेळेत, पर्रावरण सांरक्षण 

करर्द्रांतगात उद्ोग आणण अन्र् प्रकलपरांद्वररे केलेलर्र सांमती आणण अणधकृत अर्रांची णवलहवेरट लरवण्र्रसरठी एक 

प्रणरली सुरू केली आह.े म.प्र.नि. मंडळगिे घेतलेल्यग यग पगवलगचे उद्योर् आनण नवकगसकगंद्वगिे मोठ्यग प्रमगणगवि कौतुक 

केले र्ेले आह ेकगिण तयगंच्यग अिुप्रयोर्गंच्यग नस्र्तीच ेआतग सहजपणे मगर्ोवग घेतग येतो. मंडळगिे मंजूि केलेल्यग संमती 

आनण अनधकृततेशी संबंनधत मगनहती वेळोवेळी संकेत स्र्ळगवि  दखेील अद्ययगवत केली रे्ली आह.े 

 

महगिगष्ट्र िगज्यगत एकूण २६२ स्र्गनिक मंडळे आहते, ज्यगमध्ये २७ महगिर्िपगनलकगंचग समगवेश आह,े तयगपैकी २४ 

महरनगरपरणलकरांनर घनकचरर व्यवस्थरपनरसरठी र्रगेची अनधकृत पिवगिर्ी म. प्र. नि. मंडळगकडूि दणे्र्रत आली 
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आह.े ११ महगिर्ि पगनलकगंमध्ये घिकचऱ्यगसगठी प्रदक्रयग आनण नवल्हवेगि किण्यगची सुनवधग आह ेआनण ह्यग सुनवधग 

कगयाित आहते. ६२ महगिर्िपगनलकगंमध्ये अंशतः प्रदक्रयग व नवल्हवेगि किण्यगची सुनवधग आह.े 

 

पयगाविण संिक्षणगसगठी, सगमगनयक  पगयगभूत सुनवधगंच्यग एक भगर् म्हणूि, घगतक आनण जैव-वैद्यकीय कचऱ्यगच्यग 

प्रक्रिर्ेसरठी आनण नवल्हवेगिीसगठी सुनवधग सांपुणा िगज्यगत उपलब्ध करून दणे्र्रत आलर्र आहते. औद्योनर्क क्षेत्रगंमध्ये 

सरमरणर्क सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र दखेील ददली जगतगत. तळोजग महगपे, िगंजणर्गव व बुिीबोिी येर्े घगतक िगकगवू 

पदगर्गंच्यग व्यवस्र्गपिगसगठी सरमरणर्क सुनवधग उपलब्लध केल्यग आहते. मंडळगद्वगिे शगस्त्रीय आनण कगयदशेीि पद्धतीिे 

िगर्िी घिकचऱ्यगंचे प्रदक्रयग व नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी स्र्गनिक संस्र्गिग प्रोतसगनहत केले र्रते.. मांडळरकडून 

प्रदषूणगवि नियंत्रण ठेवण्यगसगठी उद्योर्गंिग उपगय आनण कौशलर्पुणा तंत्रज्ञगि घेण्यगस प्रवृत्त केले जगते. 

 

पयगाविणीय प्रश्नगसंबंधी सवासगमगन्य लोकगंमध्ये जगर्रुकतग निमगाण किण्यगसगठी, प्रसरर मरध्र्मे, स्वयंसेवी संस्र्ग, 

कलगकगि आनण नवद्यगर्ी यगंच्यग मगफा त नवनवध जगर्रुकतग कगयाक्रम मांडळरकडून सरतत्र्रने केले र्रतरत. पयगाविणीय 

मोनहमेचग एक भगर् म्हणूि, शगळग, महगनवद्यगलये आनण िेल्वे स्र्गिकगंसगिख्यग सगवाजनिक ठठकरणी पथनरट्यरसररखे 

करर्ािम आयोनजत केले जगतगत आनण र्रचे लोकरांनी मोठ्यर प्रमरणरत कौतुकही केले आह.े 
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२. मडंळगच ेसघंिि 

 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगमध्ये १९८३ मध्ये िगज्य सिकगििे अनधसूनचत केलेल्यग जल )प्रदषूण प्रनतबंध व 

नियंत्रण( अनधनियम १९७४ च्यग नियमगंिुसगि मुख्य कगयाकगिी अनधकगिी, खगली दशानवलेल्यग श्रेणीप्रमगणे इति सदस्य 

आनण मुख्य कगयाकगिी अनधकगिी  म्हणूि सदस्य सनचव यगंचग समगवेश आह.े मंडळगची िचिग खगलीलप्रमगणे आह:े 

१. अध्यक्ष (अधावेळ ककंवग पूणा वेळ) 

२. िगज्य सिकगिचे प्रनतनिधी (पगचपेक्षग जगस्त िगही) 

३. स्र्गनिक मंडळगंच ेप्रनतनिधी (पगचपेक्षग जगस्त िगहीत) 

४. िगज्य सिकगिचे महगमंडळ ककंवग कंपन्यगंचे प्रनतनिधी (दोि) 

५. शेती, मनच्िमगिीचग व्यवसगय ककंवग उद्योर् ककंवग व्यगपगिगच्यग नहतगचे प्रनतनिधीतव किणगिे सदस्य (तीिपेक्षग  

    जगस्त िगहीत) 

६. सदस्य सनचव (पूणा वेळ) 

 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगसगठी १९७४ च्यग जल (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम कलम ४ अंतर्ात 

अनधकगि आहते.  

 

कोष्टक २.१ म.प्र.नि. मडंळगच े२०१९-२० दगिम्यगिची सघंििगतमक िचिग 

श्री. सधुीि श्रीवगस्तव, निवतृ्त, भग.प्र.स.े 
अध्यक्ष  

(१५/०६/२०१८ पगसूि( 

प्रधगि सनचव 

पयगाविण नवभगर्, महगिगष्ट्र शगसि, 
सदस्य 

अपि मखु्य सनचव 

सगवाजनिक आिोग्य नवभगर्, महगिगष्ट्र शगसि, मंत्रगलय, मुंबई 
सदस्य 

प्रधगि सनचव – २ 

शहि नवकगस नवभगर्, महगिगष्ट्र शगसि,  मुंबई 
सदस्य 

प्रधगि सनचव 

जलपुिवठग आनण स्वच्ितग, महगिगष्ट्र शगसि, मंत्रगलय, मुबंई 
सदस्य 

सनचव  

र्ृह (वगहतूक) नवभगर् , महगिगष्ट्र शगसि, मंत्रगलय, मुंबई 
सदस्य 

मुख्य कगयाकगिी अनधकगिी 

एम.आय.डी.सी., महगकगली केव्हज िोड, अंधेिी (पूवा), मुंबई 
सदस्य 

सदस्य सनचव (तगंनत्रक), 

महगिगष्ट्र जीवि प्रगनधकिण, एक्सप्रेस िगवसा, िरिमि पॉइंि, मुंबई 
सदस्य 

श्री. ई. िवींद्रि  

सदस्य सनचव, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 
सदस्य सनचव 
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३. मडंळगच्यग बठैकग 

 

२०१९-२०२० यग आर्र्ाक वषगात महगिगष्ट्र प्रदषूण नियतं्रण मंडळगची १७२ वी, १७३ वी आनण १७४ वी बठैक झगली. 

यग बैठकीत घतेलेल ेप्रमुख निणाय खगलीलप्रमगणे आहते; 

 

३.१  १७२ व्यग बैठकीत घेतलेल ेप्रमखु निणाय; 

 

अ .  उजगा निर्मातीसगठी मडंळगच्यग  कगयगालयगमंध्ये सौि पॅिेल यंत्रणचेी स्र्गपिग 

 

िवीि आनण अक्षय ऊजेच्यग स्त्रोतगंमधूि वीज निर्मातीचे अिन्य महत्त्व लक्षगत घेऊि कें द्र सिकगििे अशग उजगा स्त्रोतगंद्वगिे 

२०२२ पयंत दशेगत १७५ जीडब्लल्यू उतपगदि क्षमतग वगढवण्यगची घोषणग केली आह.े यगत १०० जीडब्लल्यू सौि उजगा 

उतपगदिगंचग समगवेश आह.े यग संदभगात, दशे आनण िगज्यगंनी िवीि आनण िूतिीकिणयोग्य उजगा स्त्रोतगंपगसूि वीज 

निर्माती उपिम हगती घेतले आहते.  

 

िगज्यगत बिीच िवीि व िूतिीकिणयोग्य स्त्रोत आहते. सगमगन्यत: ऊस, शेती कचिग, सेंदद्रय कचिग, वैद्यकीय कचिग, 

खनिजशगस्त्र आनण इति कचिग उतपगदिगंसगिख्यग स्त्रोतगंसह वगिग आनण सौि सगिख्यग स्त्रोस्त्रगपगसूि  वीज निर्माती केली 

जगऊ शकते. यग सवा संसगधिगंचे महत्त्व  लक्षगत घेतग पवि उजगापगसूि वीज निर्माती, ऊस / कृषी अवशेष, लघु जल 

नवद्युत उतपगदि प्रकल्प, शेती कचिग, सेंदद्रय सगंडपगणी यगवि आधगरित सहकगिी बगंधकगम प्रकल्प यगवि मंडळगिे 

सनवस्ति चचगा केली आनण मुख्यगलय इमगितीच्यग ितगवि सौि उजगा स्िेशि स्र्गनपत किण्यगस मगन्यतग ददली. 

मंडळगच्यग नवद्यमगि आनण भनवष्यगतील कगयगालय आनण निवगसी इमगितींमध्ये उजगा निर्मातीसगठी सौि उजगा निर्माती 

युनिि स्र्गनपत किण्यगसगठी होणरऱ्र्र खचगास मगन्यतग दणे्यगचे अनधकगि अध्यक्ष / सदस्य सनचव यगंिग क्रदले आहते. 

 

 सध्र् णस्थती: 

मांडळरने सौर पॅनेलच्र्र णनवडीसरठी सललरगरर आणण वरस्तुणवशररद नेमले आहते आणण सौर पॅनेल व्यवहरर्ातेनुसरर  

स्थरणपत केले र्रतील. 

 

३.२  १७३ व्यग बैठकीत घेतलेल ेप्रमखु निणाय; 

 

अ. सरमरणर्क धोकगदगयक कचिग प्रक्रिर्र सगठग आनण नवल्हवेगि सुनवधचेे कगमगच ेलेखगपिीक्षण.  

 

मंडळगिे तपशीलवगि चचगा केली आनण आयआयिी ककंवग णनरी इतयगदी िगमगंदकत संस्र्ेमगफा त चगिही सुनवधगंच्यग 

सरमरणर्क धोकगदगयक कचिग जगळण्यगसह, सरमरणर्क धोकगदगयक कचिग प्रक्रिर्र, सगठग आनण नवल्हवेगि लगवण्यगच्यग 

सुनवधगंच्यग कगमनर्िीचे  मूल्यगंकि, लेखगपिीक्षण आनण दखेिेखीसगठी मगन्यतग दणे्यगचग संकल्प केलग आनण मंडळगिे  

अंदगजे ककंमत. रु. ८० लगख (प्रतयेक सुनवधेसगठी अंदगजे २० लगख) खचरास मगन्यतग ददली.र्र सांदर्रात र्ोग्र् ती 

करर्ावरही करण्र्रचे अणधकरर सदस्र् सणचवरांनर क्रदले आहते. 

 

 सध्र् णस्थती: 

ररष्ट्रीर् सांस्थर सीएसआर्आर-नीरीलर करम दणे्र्रत आले असून ररज्र्रतील सवा म्हणर्े ४  सुणवधरांवर पिीक्षण सुरू 

करण्र्रत आले आह.े 

 

ब. “महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळगसगठी (एमपीसीबी)  मगिविनहत हवगई वगहि (यएूव्ही) चग  वगपि करूि 

वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख” हग प्रकल्प आयोनजत किण े

 

मंडळगिे सनवस्ति चचगा केली आनण “मगिव िनहत हवगई वगहि (यूएव्ही) वगपरुि वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख 

दकमगि एकर सुणचत र्रगेसरठी रु. १५ लगख णनधी (केवळ पंधिग लगख) अणधक अनतरिि जीएसिी यग प्रकल्पगलग मंजुिी 

दणे्यगचग संकल्प केलग. सदस्य सनचव पुढील कगयावगही किण्यगस अनधकृत आहते. 

 

 सध्र् णस्थती: 

मगिविनहत हवगई वगहि (यूएव्ही) चग  वगपि करूि हवर गुणवत्तर दखेरेखेसरठी एक स्थरन णनणित केले गेले आह.े वरर्ु 

गुणवत्तेचे णनरीक्षण करण्र्रसरठी मरनवरणहत एठरर्ल व्हईेकल (र्ूएव्ही) चर वरपर मुांबईतील मुख्र् मरगरावरील ५ 
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मोक्र्रच्र्र ठठकरणी गदीच्र्र वेळी चरलु वरहतुकीच्र्र दरम्र्रन हवेच्र्र गुणवत्तेच्र्र परतळीचर णवश्लेषण अहवरल तर्रर 

करण्र्रत आलर. 

 

क. ज्र्र उद्ोगरांवर णनर्ांणत्त उपरर् नरहीत अशर कोळसर आणण फनसे तेलरच्र्र वरपररसरठी धोरण / मरगादशाक तत्त्व.े 

 

प्रदषूण प्रणतबांध व णनर्ांत्ण अणधणनर्म १९८१ च्र्र कलम ५४ च्र्र पोट-कलम (२) अन्वर्े दणे्र्रत आलेलर्र 

अणधकरररांच्र्र उपर्ोगरत महरररष्ट्र शरसनरने कोळसर आणण फनेस तेलरसरठी इांधन म्हणून वरपरण्र्रचे धोरण तर्रर केले 

आह.े ज्र्र उद्ोगरांमध्र्े प्रदषूण णनर्ांत्ण उपरर्र्ोर्नर नरहीत, अशर र्ुणनट्स नर परवरनगी पूवी अट घरलण्र्रत आली 

आह े की  सल्फि-डगयऑक्सगइड  उत्सर्ानरच्र्र ९०% पुनप्रराप्तीसरठी ,र्ुणनट प्रणरली स्थरणपत करेल आणण र्ुणनटलर 

दखेरेख प्रणरलीपण स्थरणपत कररवी लरगेल. धोरणरमध्र्े आखुन क्रदलेलर्र वेळेनुसरर सवा र्ुणनट्सनी धोरणरच्र्र अटींच े

परलन केले परणहर्े ककां वर त्र्रांनी तांत्ज्ञरनरत बदल करून वैकणलपक / स्वच्छ इांधनरकडे र्रवे. मुदतीस परवरनगी 

क्रदलर्रनांतर  अटींचे परलन न झरलर्रस र्ुणनट मसुद्रच्र्र धोरणरच्र्र तक्तर IV नुसरर कोणत्र्रही सूचनेणशवरर् र्ुणनट बांद 

केले र्रईल 

 

३.३ १७४ व्यग बैठकीत घेतलेल ेप्रमखु निणाय; 

 

अ. : अवधैपण ेिगकलेल्यग घगतक कचऱ्यगची उचल, वगहतकू, प्रदक्रयग आनण नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी लगर्णगर् यग  

खचगाच्यग आर्र्ाक तितुदी 

 

दोषी उद्योर्गंची ओळख पिलेली िसल्यगस ककंवग प्रकिणगची चौकशी चगलू असतगिग मंडळगि े

सीएचडब्लल्यूिीएसडीएफलग शुल्क दणे्यगस मंजुिी ददली आह.े मंडळगिे धोिणगतमक निणाय घेतलग आह े की  संकलि, 

वगहतूक, प्रक्रिर्र आनण धोकगदगयक कचिग नवल्हवेगि लगवण्यगकरितग मंडळ शुल्क आकगरू शकते. पुढे, प्रगनधकिण 

खटलर्रांच्र्र आधररे आधगिे निणाय घेईल. 

 

ब.  : चरर्र्ांगची परर्रर्ुत सुणवधर िसलले्यग शहिगंमध्य ेपगयगभतू सनुवधग आकगिण्यगचग प्रस्तगव 

 

मंडळगि े सनवस्ति चचगा केली आनण ‘एि.सी.ए.पी.’ अंतर्ात पुणे, िगर्पूि यगसगिख्यग चरर्र्ांगची परर्रर्ुत सुनवधग 

नसलेलर्र शहररांमध्र्े पगयगभूत सुनवधग उर्ररण्र्रस मरन्र्तर दणे्र्रत आली. र्ृह )परिवहि( नवभगर्, महरररष्ट्र 

सिकगिच्यग सहकगयगािे प्रवगसी वगहिगंसगठी लोणगवळग आनण तळोजग येर्े चरर्र्ांगची पगयगभूत सुनवधग उर्ररण्र्रस 

मरन्र्तर दणे्र्रत आली. सदस्य सनचव )म. प्र. नि. मंडळ( यगसंदभगात पुढील कगयावगही किण्यगस अनधकृत आहते. 

 

 सध्र् णस्थती: 

एन.सी.ए.पी. अांतगात पुण,े नरगपूर चरर्र्ांगची परर्रर्ुत सुणवधर नसलेलर्र शहररांमध्र्े चरर्र्ांगची परर्रर्ुत सुणवधर 

उपलब्ध करण्र्रच्र्र प्ररथणमकतेचर अभ्र्रस चरलू आह.े 

 

क.  : सणुवधर िसलले्यग शहिगमंध्य ेसकू्ष्म गणतशीलतर णनररकरण किण्यगचग प्रस्तगव 

 

मंडळगि े सनवस्ति चचगा केली आनण ‘मेससा अिेस्ि आनण यंर् ग्लोबल णलणमटेड कडूि व्यवहगयातग अभ्यगसगच्यग 

निकगलगच्यग अधीि असलेल्यग एि.सी.ए.पी. अंतर्ात )पुण ेआनण िगर्पूि( यगसगिख्यग सुणवधर िसलेल्यग शहिगंमध्ये ई-२  

डब्लल्यू प्रकल्पगच्यग मंजुिीस मगन्यतग ददली. सदस्य सनचव यगसंदभगात पुढील कगयावगही किण्यगस अनधकृत आहते. 

 

 सध्र् णस्थती: 

एनसीएपीअांतगात सुणवधर नसलेलर्र शहररांमध्र्े (पुण ेआणण नरगपूर) ई -२ डब्लर्ूच्र्र सुणवधेसरठी व्यवहरर्ातर अभ्र्रस 

चरलू आह.े 

 

ड.  : िगष्ट्रीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख कगयाक्रम )एिएएमपी( आनण िगज्य हवग र्ुणवत्तग दखेिेख कगयाक्रम 

)एसएएमपी( च्यग मगध्यमगतिू वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख कगयाक्रमगचे बळकिीकिण. 

 

मंडळगि ेसनवस्ति चचगा केली आनण १२६ रठकगणगंच्यग मगिवी हवग र्ुणवत्तग संनियंत्रण कगयाक्रमगसगठी )एिएएमपी / 

एसएएमपीमगफा त( शैक्षनणक संस्र्ग / िर्िपरिषद / महगिर्िपगनलकग यगंचग सहभगर् सुरू ठेवण्यगस सूचनवले.  तयगस 
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अंदगजे भगंडवली खचा रु. ११.७२ कोिी तसेच दखेभगल व दरुूस्ती सगठी वषगालग  सुमगिे ४.४२ कोिी रुपय ेअसेल जे 

मंडळगच्यग निधीतूि पूणा कितग येतील. सदस्य सनचव यगसंदभगात पुढील कगयावगही किण्यगस अनधकृत आहते. 

 

ई.  : औद्योनर्क वसगहतींमध्य े उच्च सीओडी आनण िीडीएस प्रवगहगच्यग प्रक्रिर्र व नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी 

सरमरणर्क सनुवधग स्र्गनपत किण्यगसगठी आर्र्ाक सहगय्य किण.े 

 

महगिगष्ट्रगतील एमआयडीसी क्षेत्रगबगहिेील सीईिीपी / औद्योनर्क समूह / उद्योर्समूहगलग १०% आर्र्ाक सहगय्य 

दणे्यगसंबंधी मंडळगि े सनवस्ति चचगा केली आनण सीईिीपी असोनसएशि / एमआयडीसी / उद्योर् संघििगंकडूि 

सरमरणर्क सुनवधग स्र्गपिेसगठी ककंवग औद्योनर्क मगलमत्तगंमध्ये उच्च सीओडी आनण िीडीएस प्रवगहगच्यग प्रक्रिर्र व 

नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी एमइइ व मरन्र् तंत्रज्ञगिगचग प्रस्तरव सरदर करण्र्रस मांर्ुरी दणे्र्रत आली. तसेच म. औ. नव. 

मंडळ ५५% पयंत आर्र्ाक सहगय्य किण्यगस तयगि आह ेआनण औद्योनर्क संघििग / उद्योर्गंिी २५% योर्दगि दणे्यगचग 

निणाय घेण्यगत आलग. यग सुनवधेद्वगिे नवनवध रठकगणी उद्योर्गंची र्िज भगर्नवली जगईल. सदस्य सनचव पुढील 

कगयावगही किण्यगस अनधकृत आहते. 

 

इ.  : नपण्यगच ेपगणी मगपदडंगंपयंत सगडंपगण्यगतील सगडंपगण्यगवि प्रदक्रयग किण्यगसगठी स्र्गनिक ससं्र्गच्यग  

सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंतील सगंडपगण्यगवि प्रदक्रयग करूि तयग पगण्यगच े नपण्यगच्यग पगण्यगच्यग मगपदडंगंपयतं 

श्रेणी सधुगिणगसगठी आर्र्ाक सहगय्य किण.े 

 

मंडळगि ेसनवस्ति चचगा केली आनण एक नवद्यमगि सगंडपगणी शुद्धीकिण प्रकल्पगस )सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ( नपण्यगच्यग 

पगण्यगच्यग निकषगप्रमगणेच सगंडपगण्यगविील प्रदक्रयेस सुधगरित किण्यगसगठी १०० िके्क आर्र्ाक सहगय्य दणे्यगसंबंधी 

मंजूिी ददली. महगिगष्ट्रगतील प्ररर्ोणगक तत्वरवर एक प्रकल्प यगसगठी घेतलग जगऊ शकतो. सदस्य सनचव पुढील 

कगयावगही किण्यगस अनधकृत आहते. 

 

 सध्र् णस्थती: 

प्ररर्ोणगक प्रकलपरसरठी कॅपेक्स आणण ओपेक्सच्र्र होणरऱ्र्र खचराच्र्र अांदरर्रसह व्यवहरर्ातर प्रक्रिर्ेत आह.े 
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४. मडंळगि ेस्र्गपि केलेल्यग सनमतयग 

 

मंडळगच ेकगमकगज सुिळीत पगि पगडण्यगसगठी जल (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम १९७४ चे कलम ९ व हवग 

(प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम १९८१ चे कलम ११ ह्यग तितुदीिुसगि अनधनियम व नियमगंच्यग 

परिणगमकगिक व कगयाक्षम अंमलबजगवणीसगठी मंडळगिे नवनवध सनमतयगंची स्र्गपिग केली आह.े २०१९-२० ह्यग वषी 

खगलील सनमतयग अनस्ततवगत होतयग. 

 

४.१. समंती मलू्यमगपि सनमती (सी.ए.सी) 

 

अहवगलगच्यग वषी संमती मूल्यमगपि सनमतीमध्ये खगलील सदस्यगंचग समगवेश होतग.  

 

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

२. सनचव, र्ृह (वगहतूक) नवभगर्, मुंबई सदस्य 

३. तगंनत्रक सल्लगर्गि, एम.आय.डी.सी., मुंबई सदस्य 

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

५. वैज्ञगनिक आनण प्रमुख, िीिी, मुंबई नवशेष आमंनत्रत 

 

 संदभा अिी 

 

जल (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम १९७४, हवग (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम १९८१ आनण 

घगतक घिकचिग (व्यवस्र्गपि व हगतगळणी) अनधनियम १९८९ ह्यगंच्यग अंतर्ात संमती मूल्यमगपि सनमती 

संमतीपत्र/अनधकगिपत्रगंचे अजा खगलीलप्रमगणे स्वीकगिते. 

लगल संवर्ा  : भगंडवल र्ुंतवणूक रु. ७५ कोिी ककंवग अनधक असलेले प्रकल्प. 

केशिी संवर्ा  : भगंडवल र्ुंतवणूक रु. ७५० कोिींपेक्षग अनधक असलेले प्रकल्प. 

नहिवग संवर्ा  : भगंडवल र्ुंतवणूक रु. २००० कोिींपेक्षग अनधक असलेले सवा प्रकल्प/सवा महगिर्िपगनलकग. 

 

२०१९-२० ह्यग वषी संमती मूल्यमगपि सनमतीच्यग २७ बैठकग आयोनजत केल्यग होतयग ज्यगंमध्ये सनमतीच्यग ११२५ 

अजगंनवषयी चचगा झगल्यग व ९७६ खिल्यगंिग मंजुिी दणे्यगत आली. 

 

४.२. समंतीपत्र सनमती (सी.सी.( 

 

संमतीपत्र सनमतीचे सदस्य खगलीलप्रमगणे आहते: 

१. 
श्री ई. िवींद्रि  

सदस्य सनचव, महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
अध्यक्ष 

२. 
डॉ. ए. आि. सुपगते 

प्रमुख वैज्ञगनिक अनधकगिी, महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
सदस्य 

३. 
श्री. पी. के. नमिगश े 

सहगय्यक सनचव (तगंनत्रक), महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
सदस्य 

४. 
डॉ. वगय. बी. सोििके्क 

जल प्रदषूण निवगिण अनभयंतग, महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
सदस्य 

५. 
डॉ. व्ही. एम. मोिघिे  

हवग प्रदषूण निवगिण अनभयंतग, महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
सदस्य 

६. 
श्री. एि. एि. र्ुिव                                 

प्रगदनेशक अनधकगिी मुख्यगलय, महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
सदस्य 

७. 
श्री. आि. जी. पेठे  

निवृत्त जल प्रदषूण निवगिण अनभयंतग, महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
सदस्य 
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 संदभा अिी 

 

जल (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम १९७४, हवग (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम १९८१) आनण 

घगतक घिकचिग (व्यवस्र्गपि व हगतगळणी) अनधनियम १९८९ ह्यगंच्यग अंतर्ात संमतीपत्र सनमती 

संमतीपत्र/अनधकगिपत्रगंचे अजा खगलीलप्रमगणे स्वीकगिते; 

लगल संवर्ा  : भगंडवल र्ुंतवणूक रु. २५ ते ७५ कोिींदिम्यगि असलेले प्रकल्प. 

केशिी संवर्ा  : भगंडवल र्ुंतवणूक रु. २५० ते ७५० कोिींदिम्यगि असलेले प्रकल्प. 

नहिवग संवर्ा  : भगंडवल र्ुंतवणूक रु. १००० ते २००० कोिींदिम्यगि असलेले प्रकल्प. 

पगयगभूत सुनवधग प्रकल्प : भगंडवली र्ुंतवणूक रु. २५ ते ३५० कोिींदिम्यगि असलेले प्रकल्प. 

 

२०१९-२० ह्यग वषी संमतीपत्र सनमतीच्यग १८ सभग आयोनजत केल्यग र्ेल्यग होतयग ज्यगंमध्ये ११९९ अजगंनवषयी 

चचगा झगल्यग व १०४८ खिल्यगंिग मंजुिी दणे्यगत आली. 

 

 ४.३. घिकचिग व्यवस्र्गपि नियम, २०१६ सगठी सनमतयगचंी स्र्गपिग 

 

अ. क्र. सनमतयगचंी िगवे निर्मातीची 

तगिीख 

नवभगर् / कगमगच ेक्षते्र 

१. महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये घिकचिग व्यवस्र्गपिेच्यग 

अंमलबजगवणीवि लक्ष ठेवण्यगसगठी नवभगर् स्तिीय 

सनमती 

 

१७/०१/२०१९ 

 

िगनशक 

२. महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये घिकचिग व्यवस्र्गपिेच्यग 

अंमलबजगवणीवि लक्ष ठेवण्यगसगठी नवभगर् स्तिीय 

सनमती 

 

२०/१२/२०१८ 

 

पुणे 

३. महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये घिकचिग व्यवस्र्गपिेच्यग 

अंमलबजगवणीवि लक्ष ठेवण्यगसगठी नवभगर् स्तिीय 

सनमती 

 

१७/०१/२०१९ 

 

िगर्पूि 

४. महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये घिकचिग व्यवस्र्गपिेच्यग 

अंमलबजगवणीवि लक्ष ठेवण्यगसगठी नवभगर् स्तिीय 

सनमती 

 

०३/१२/२०१८ 

 

औिंर्गबगद 

५. महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये घिकचिग व्यवस्र्गपिेच्यग 

अंमलबजगवणीवि लक्ष ठेवण्यगसगठी नवभगर् स्तिीय 

सनमती 

 

०३/१२/२०१८ 

 

कोंकण 

६. ददिगंक ०२/०४/२०१४ िोजी  घिकचिग )एम अँड एच( 

नियम, २००० िुसगि महगिर्िपगनलकग/ िर्िपरिषद 

प्रगनधकिणगच्यग चौकशीसगठी सनमती 

 

१७/०४/२०१५ 

एमएसडब्लल्यू 

प्रगनधकिणगच्यग अजगंची  

छरनणी 

 

िगज्यगत घनकचरर व्यवस्थरपनच्यग )एसडब्लल्यूएमच्यग( अंमलबजगवणीसगठी सि २०१९-२०२० मध्ये तगंनत्रक 

सल्लगर्गि सनमतीच्यग ८ बैठकग घेण्यगत आल्यग आनण िगज्यगतील एसडब्लल्यूएमच्यग अंमलबजगवणीवि लक्ष ठेवण्यगसगठी 

सि २०१९-२०२० दिम्यगि २९ नवभगर् स्तिीय सनमती आयोनजत केलर्र. 

 

सि २०१९-२०२० दिम्यगि, एमएसडब्लल्य ू प्रगनधकिणगच्यग अजगाची िगििी किण्यगसगठी प्रगनधकिण सनमती मध्य े

खगलील सदस्यगचंग समगवशे आह:े 

 

१. 
श्री. पी. के. नमिगश े 

सहगय्यक सनचव (तगंनत्रक) मुख्यगलय, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

अध्यक्ष 

२. 
डॉ. स्नेहग पलिीिकि व प्रनतनिधी  

भगितगतील सवा स्र्गनिक स्विगज्य संस्र्ग 

तज्ञ सदस्य 

३. 
श्री. भगलचंद्र पी पगिील  

मगजी. उप मिपग आयुि, बृ. मु.ं महगिर्िपगनलकग 

तज्ञ सदस्य 

४. 
श्री. एि. एि. र्ुिव  

प्रगदनेशक अनधकगिी, मुख्यगलय, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्य संयोजक 
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एमएसडब्लल्यू प्रगनधकिणगच्यग अजा िगििी सनमतीिे एकूण ११७ अजगंवि चचगा केली आनण एमएसडब्लल्यू नियमगंचे 

पगलि ि केल्यगमुळे २३ अजा िगमंजूि केले र्ेले आनण सि २०१९-२०२० मध्ये ४५ अजा मंजूि / िूतिीकिण किण्यगत 

आले. 

 

४.४. घगतक व इति कचिग )िी अडँ एम( नियम, २०१६ आनण ई-कचिग नियम, २०१६ सगठी सनमतयगचंी स्र्गपिग 

केली 

 

१. 

घगतक कचिग हगतगळणे व तयगची नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी आनण 

दडं आकगिण्यगसगठी पयगाविणीय हगिीची जबगबदगिी लगर्ू 

किण्यगसगठी सनमती 

८/८/२०१७ मुख्य कगयगालयीि 

स्तिगवि 

२. 

पुिप्रादक्रयग / पुिवगापिगसगठी पयगाविणीयदषृ्यग ध्विी व्यवस्र्गपि 

सुनवधग असणगर् यग औद्योनर्क युनिट्सच्यग अिुदगिगच्यग / 

िूतिीकिणगच्यग प्रदक्रयेच्यग अंमलबजगवणीसगठी सनमती आनण 

प्रतयक्ष वगपिकते / सह-प्रदक्रयग किणे / घगतक कचऱ्यगचे पुिप्रादक्रयग 

आनण इलेक्रॉनिक कचऱ्यगचे पुिवगापि )ई-वेस्ि( 

४/१०/२०१६ मुख्य कगयगालयीि 

स्तिगवि 

 

सि २०१९-२०२० दिम्यगि, घिक व इति कचिग आनण ई-कचिग यगचं्यग पयगाविण ध्विी व्यवस्र्गपिसेगठी प्रगनधकिण 

सनमती मध्य ेखगलील सदस्यगचंग समगवेश आह:े 

 

१. 
श्री. आि.के. र्र्ा, 

मगजी व्यवस्र्गपकीय संचगलक, इंनडयि िेअि अर्थसा नल. 

अध्यक्ष 

२. 
श्री. बी. शमगा, 

प्रगदनेशक संचगलक, पुणे, कें . प्र. नि. मंडळ 

सदस्य 

३. 
डॉ. बी. आि. िगयडू, 

मगजी प्रगदनेशक संचगलक, पनिम नवभगर्, कें . प्र. नि. मंडळ वडोदिग. 

 

सदस्य 

४. 
श्री. भगित निंबते, 

मगजी सहसंचगलक (जल), म. प्र. नि. मंडळ 

सदस्य 

५. 
श्री. पी. के. नमिगश े 

सहगय्यक सनचव (तगंनत्रक) मुख्यगलय, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्य 

६. 
वैज्ञगनिक - १ व २ 

पयगाविण नवभगर्, महगिगष्ट्र शगसि 

सदस्य 

७. श्री. एि. एि. र्ुिव  

प्रगदनेशक अनधकगिी, मुख्यगलय, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई 

सदस्य संयोजक 

 

 संदभा अिी 

 

अिुप्रयोर्गंचग नवचगि किण्यगसगठी अनधकृततग सनमती संमती / प्रगनधकृततेसगठी जल (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) 

अनधनियम, १९७४, हवग (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम, १९८१ आनण घगतक कचिग (व्यवस्र्गपि व 

हगतगळणी) नियम, १९८९ आनण ई-कचिग नियम, २०१६ खगलीलप्रमगणे; 

 

सि २०१९-२०२० दिम्यगि घगतक कचि्यगसगठी प्रगनधकिण सनमतीच्यग ६ बैठकग घेण्यगत आल्यग. बैठकीत एचडब्लल्यू 

नियमगंतर्ात अनधकृततेच्यग एकूण १९३ अजगंवि चचगा किण्यगत आली; तयगपैकी ११२ मंजूि झगले आनण ई-कचिग 

नियम, २०१६ अंतर्ात अनधकृततेसगठी ३६ अजगंवि चचगा झगली आनण १९ मंजूि किण्यगत आले. 
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४.५. प्लनॅस्िक कचिग व्यवस्र्गपि नियम, २०१६ अन्वय ेउतपगदक / ब्रडँ मगलक / उतपगदिग िोंदणी व तयगतील 

दरुुस्तीसगठी मगर्ादशाक सूचिग ठिनवण्यगकरितग सनमतीची स्र्गपिग 

 

१. उतपगदक आनण ब्रँड मगलकगंिग िोंदणी दणे्यगबगबत 

मगर्ादशाक तत्त्वे ठिनवण्यगची सनमती 

२१/११/२०१६ मुख्य कगयगालयीि 

स्तिगवि 

 

२०१९-२०२० वषगात,मगर्ादशाक सचूिग ठिवण्यगसगठी सनमती र्ठीत केली पीडब्लल्यएूम नियम, २०१६ अतंर्ात 

िोंदणीसगठी खगलील सदस्यगचंग समगवशे आह:े 

 

१. सहसंचगलक (हवग), म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई अध्यक्ष 

२. 
आयसीिीचे प्रनतनिधी, मुंबई- प्रग. शशगंक म्हस्के, नवभगर् प्रमुख, पॉनलमि, आयसीिी, 

मुंबई 

सदस्य 

३. पयगाविण नवभगर्गचे प्रनतनिधी, महगिगष्ट्र शगसि  सदस्य 

४. िर्िनवकगस नवभगर्गचे प्रनतनिधी, महगिगष्ट्र शगसि सदस्य 

५. प्रगदनेशक अनधकगिी, मुख्यगलय, म. प्र. नि. मंडळ, मुंबई सदस्य संयोजक 

 

 संदभा अिी 

 

अ) प्लॅनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि, २०१६ अंतर्ात उतपगदक / ब्रँड-मगलकगंिग िोंदणी योजिेच्यग अिुदगिगच्यग अजगाची 

तपगसणी किण्यगसगठी. 

ब) प्लॅनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि, २०१६ अंतर्ात उतपगदक / ब्रँड-मगलकगंिग िोंदणी योजिेचे अिुदगि दणे्यगच्यग अजगाची 

नशफगिस किणे. 

क) प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि, २०१६ अंतर्ात उतपगदक / ब्रँड-मगलकगंिग िोंदणी योजिेचे अिुदगि दणे्यगच्यग  

प्रदक्रयेच्यग अंमलबजगवणीसगठी. 

 

पीडब्लल्यूएम नियम, २०१६ अंतर्ात ५ भगर्धगिक आहते निमगातग, ब्रँड-मगलक, आयगतक, कगिखगिदगि, पुिवगापिकतगा 

ज्यगंिग पीडब्लल्यूएम नियम, २०१६ अन्वये िोंदणी किणे आनण तयगिुसगि दरुुस्ती किणे आवश्यक आह.े नवस्तगरित 

उतपगदकगंच्यग जबगबदगिीची संकल्पिग उतपगदक / आयगतकतगा / ब्रँड-मगलकगंिग लगर्ू आह.े तर्गनप ईपीआि 

पुिवगापिकतयगंिग सध्यगच्यग नियमगंिुसगि लगर्ू िगही. अशगप्रकगिे ही सनमती येणग्यग ईपीआि धोिणगच्यग दषृ्टीिे िोंदणी 

जगिी किण्यगसगठी मगर्ादशाक तत्त्वे आनण कगयावगही निनित किण्यगसगठी स्र्गपि केली र्ेली. 

 

सि २०१९-२०२० दिम्यगि यग सनमतीची केवळ एक बैठक झगली असूि तयगत ३१९ अजगंवि चचगा किण्यगत आली. 

सि २०१९-२०२० दिम्यगि १४.०२.२०१९ िोजी सनमतीच्यग बैठकीच्यग इणतवृत्तरनुसरर, ६६ पुिवगापिकतयगंिग 

पीडब्लल्यूएम नियम, २०१६ अंतर्ात िोंदणी दणे्यगत आली. 
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५. हवग आनण जल र्णुवत्तग मगपिगच ेजगळे आनण पयगाविणगची वतामगि नस्र्ती 

 

वगहतूक, नस्र्ि स्रोतगंमधील इंधि ज्वलि, कोळसग, लगकूड, कोिडे र्वत यगंसगिख्यग जीवगष्म इंधिगंचे ज्वलि आनण 

बगंधकगम ह े हवग प्रदषूणगचे प्रमुख स्रोत आहते. वगहिगंमुळे कगबाि मोिॉक्सगईड, हगयड्रोकगबान्स आनण िगयरोजि 

ऑक्सगइड्स यगंच्यग उच्च पगतळ्यग निमगाण होतगत. बगंधकगम, खिगब िस्ते आनण जीवगष्म इंधिगचे ज्वलि ह ेधुळीच्यग 

प्रदषूणगस )कणरूप पदगर्ा( कगिणीभूत आहते. निवगसी व व्यगवसगनयक क्षेत्रगंमधील कगमकगजगंद्वगिेही हवग प्रदषूण होते. 

हवेच्यग खिगब र्ुणवत्तेमुळे मगिवी स्वगस्र्थयगवि दषु्परिणगम होतगत. प्रगमुख्यगिे, मगिवी शिीिगच्यग श्वसिसंस्र्ग आनण 

ििगनभसिण संस्र्गंवि हवग प्रदषूणगचे परिणगम होतगत.  प्रतयेक व्यिीचग हवेमधील प्रदषूकगंिग प्रनतसगद हग प्रदषूकगंचे 

प्रकगि आनण प्रदषूकगंच्यग प्रभगवगच्यग तीव्रतेवि अवलंबूि असलग तिीही हवग प्रदषूणगमुळे मगिवी स्वगस्र्थयगच्यग 

दीघाकगलीि समस्यग निमगाण होऊ शकतगत. श्वसिगस अडचण, घिघि, खोकलग आनण असलेल्यग श्वसििोर् व 

हृदयिोर्गंमध्ये नबघगड ह ेजैविगसगयनिक व शगिीरिक परिणगम हवेतील प्रदषूकगंमुळे होऊ शकतगत. 

 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे महगिगष्ट्रगतील वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण कें द्र स्र्गनपत केल ेआह ेज्यगि े

हवग  )प्रनतबंध  व नियंत्रण( नियम १९८१ च्यग आदशेगस अिुसरूि महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये असलेल्यग हवग र्ुणवते्तच्यग 

नस्र्तीनवषयी मगनहती प्रसगरित किण्यगसगठी प्रमुख शहिे समगनवष्ट केली आहते. वतामगिगतील समस्यगंच्यग प्रकगि आनण 

तीव्रतेचग आढगवग घेण्यगसगठी प्रदषूणगचे स्रोत, वगतगविणीय मगपदडं आनण तयगंच्यग मगपि कितग येण्यगजोग्यग व्यि 

झगलेल्यग पगतळ्यग ह े सवा निनित किण्यगसगठी केल्यग जगणगऱ्यग पयगाविणगच्यग ठिगनवक भगर्गंच्यग पद्धतशीि 

अभ्यगसगशी हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण आनण सवेक्षणगचग संबंध आह.े प्रदषूणगचे असंहति, नवखिण, वगऱ्यगची हगलचगल, 

कोिडे निक्षेपण, पजान्यमगि आनण निमगाण झगलेल्यग प्रदषूणकगंमधील िगसगयनिक बदल यग सवगंद्वगिे िैसर्र्ाक अपमगजाि 

अर्वग स्वच्ितग प्रदक्रयग समजूि घेण्यगसगठी हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण केले जगते. 

 

नपण्यगसगठी, शेतीसगठी आनण औद्योनर्क क्षेत्रगसगठी भूतल जल आनण भूजलगच्यग मगर्णीपेक्षग उपलब्लधतग कमी आह.े 

िगज्यगत सवात्र असमगि प्रमगणगत पजान्यवृष्टी होते. भूजलगच्यग पगझिण्यगतूि होणगऱ्यग पुििाभिणीसगठी प्रदशेगची 

स्वगभगनवक िचिग आनण मगतीची नस्र्ती प्रनतकूल आह.े पगणी िंचगईसगठी संसगधिगंचग र्ैिवगपि ह ेकगिण आह.े ग्रगमीण 

व शहिी स्वच्ितग सुनवधगंमध्ये अनधक तफगवत आढळूि येते. पगणी पुिवठग आनण स्वच्ितग सुनवधगंसगठी वगढलेल्यग 

र्िजग पूणा किणे ह ेसिकगिी अनधकगऱ्यगंसगठी एक आव्हगि आह.े 

 

५.१. महगिगष्ट्रगतील सनियतं्रण जगळे आनण नवभगर्गिसुगि हवग र्ुणवत्तग 

 

कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे १९८४ मध्ये िगष्ट्रीय व्यगपक हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण उपक्रमगचग प्रगिंभ केलग ज्यगमध्ये 

हवेच्यग व्यगपक प्रदषूणगच्यग नवनवध घिकगंच्यग स्र्गनिक आनण कगलबगनधत फिकगच्यग पगतळ्यग शगस्त्रोि 

व्यवस्र्गपिगची योजिग नवकनसत किण्यगसगठी नवचगिगत घेतल्यग जगतगत. यग उपक्रमगस तयगिंति िगष्ट्रीय हवग र्ुणवत्तग 

सनियंत्रण उपक्रम असे िगव दणे्यगत आले. िगष्ट्रीय हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण उपक्रमगंतर्ात सल्फि डगयॉक्सगईड, 

िगयरोजि ऑक्सगइड्स आनण श्वसिीय कणरूप पदगर्ा )आि.एस.पी.एम./पी.एमी.१०( ह ेतीि मगपदडं सवा रठकगणच्यग 

नियनमत मगपिगसगठी ओळखले जगतगत. प्रदषूकगंचे मगपि दि आठवड्यगलग दोिदग २४ तगसगंसगठी )वगयूरूप 

प्रदषूकगंसगठी दि ४ तगसगंिी मगपि व कणरूप प्रदषूकगंसगठी दि ८ तगसगंिी मगपि( प्रनतवषी १०४ नििीक्षणे 

नमळवण्यगसगठी केले जगते. 

 

कें द्रीर् प्रदषूण णनर्ांत्ण मांडळरच्र्र दांडरकरनुसरर निवगसी, औद्योनर्क आनण व्यगवसगनयक अशग जमीि वगपिगच्यग श्रेणींचे 

प्रनतनिनधतव किणगिी रठकगणे मगपिगसगठी निवडली जगतगत.  म. प्र. नि. मंडळ आपल्यग १२ प्रगदनेशक कगयगालयगंच्यग 

)आिओ( मगध्यमगतूि िगज्यभि उपनस्र्त असणगऱ्यग, महगिगष्ट्रभि नवनवध भगर्गत स्र्गनपत वगतगविणीय वगयु र्ुणवत्तग 

दखेिेख स्र्गिक )एएक्यूएमएस( च्यग जगळ्यगद्वगिे नियनमतपणे प्रदषूक पगतळीचे पिीक्षण किते.  ह ेवगतगविणीय वगयु 

र्ुणवत्तग दखेिेख स्र्गिकगच्यग, िगष्ट्रीय हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण उपक्रमगंतर्ात )एिएएमपी( आनण िगज्य हवग र्ुणवत्तग 

सनियंत्रण उपक्रमगअंतर्ात )एसएएमपी( स्र्गनपत आहते. सि २०१९-२० मध्ये महगिगष्ट्रगत िगष्ट्रीय हवग र्ुणवत्तग 

सनियंत्रण उपक्रमगंतर्ात )६१(, िगज्य हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण उपक्रमगअंतर्ात )१( आनण सतत वगतगविणीय हवग 

र्ुणवत्तग दखेिेख स्िेशि )सीएएक्यूएमएस( )१०( अंतर्ात ७२ वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख स्िेशि कगयाित 

आहते. ज्यग शैक्षनणक संस्र्ग आनण स्र्गनिक संस्र्गंकडे कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगच्यग सनियंत्रणगसगठीच्यग 

कगयाप्रणगलीिुसगि हवग र्ुणवत्तग कें द्रगंची दखेिेख किण्यगसगठी आधगिभूत संिचिग उपलब्लध आह ेअशग संस्र्गंद्वगिे ही हवग 

सनियंत्रण कें द्र ेसंचगनलत केली जगतगत. सनियंत्रण कें द्रगंच्यग संचलिसगठी म. प्र. नि. मंडळगबिोबि यग संस्र्गंचग किगि 

असल्यगिे मंडळ यग कें द्रगंच्यग कगमनर्िीचग अहवगल घेते. कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगलग अग्रेनषत किण्यगपूवी यग  
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कें द्रगंद्वगिे उपलब्लध झगलेली मगनहती मुख्यगलयगच्यग पगतळीवि तपगसली जगते. िवी ददल्ली येर्ील कें द्रीय प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळगच्यग सव्हािशी ही कें द्र ेजोडलेली आहते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती ५.१. सतत वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख स्िेशि कुलगबग )डगव(े यरे् ेआनण कुलगा )उजव(े मुंबईमध्य.े 

  

स्थरणनक आणण ररष्ट्रीर् वरर्ू प्रदषूण समस्र्रांणवषर्ी आणण आवश्र्क शमन उपरर्रांणवषर्ी मरणहती असलेलर्र 

नरगठरकरांच्र्र परठबळरवरच वरर्ू प्रदषूणरचर प्रर्रवीपणे सरमनर केलर र्रऊ शकतो.  ह े सगध्य किण्यगसगठी, हवग 

र्ुणवत्तग निदशेगंक )AQI) ही संकल्पिग नवकनसत केली र्ेली आनण अिेक दशेगंद्वगिे आपगपल्यग दशेगतील हवग 

र्ुणवत्तेच्यग परिनस्र्तीचे प्रभगवीपणे प्रनतनिनधतव किण्यगसगठी तयगंचग उपयोर् केलग र्ेलग. एक्यूआय एक हवग र्ुणवत्तग 

मगर्ादशाक आह,े कोष्टक ५.२४ मध्ये िमूद केल्यगिुसगि िंर्गची र्ुणवत्तग हवेच्यग र्ुणवते्तच्यग दस्तऐवजगसगठी वगपिली 

जगत.े णनदशेरांक एकरच करलरवधीत नोंदणी केलेलर्र सांबांणधत वरर्ू प्रदषूकरांच्र्र अनेक मूलर्रांच्र्र मरणलकेचे रूपरांतर 

करून एक सांख्र्र ककां वर सांख्र्रांचर सांच प्रदरन करतो. ह ेसहजपणे फक्त र्ठटल/गुांतरगुांतीच्र्र  मरणहतीनर (डेटरसेटलर) 

मूलर्रांच्र्र श्रेणी-सुलर्तेत रुपरांतर करते र्े वरर्ू प्रदषूणरची मयगादग दशानवणगऱ्यग णर्न्न रांगरांच्र्र रूपरत दशाणवले र्रते. 

एक्यूआयमधील वगढ नह वगयू प्रदषूणगची वगढीव पगतळी दशावते आनण यग प्रदषूकगंशी संबंनधत मगिवी आिोग्यगस धोकग 

संभवतो. यु.एस.-पयगाविण संिक्षण व्यगवसगनयक प्रनतनिधी संस्र्ग (US-EPA) यगसगिख्यग नवनवध आंतििगष्ट्रीय 

संस्र्गंिी हवग र्ुणवत्तग निदशेगंक निनित किण्यगसगठी हवग प्रदषूकगंच्यग मगिवी संसर्गाच्यग प्रमगणगवि आधगरित र्नणती 

समीकिणगंचे संच नवकनसत केले आहते. सीपीसीबीिे कगिपुि )आयआयिी-के(च्यग भगितीय तंत्रज्ञगि संस्र्ेच्यग 

सल्ल्यगिुसगि, सखोल पुििगवलोकि केल्यगिंति एक्यूआय प्रणगली नवकनसत केली, हवग र्ुणवत्तग दखेिेख कगयापद्धती व 

नशष्टगचगि समजूि घेतले, भगितीय िगष्ट्रीय वगयु र्ुणवत्तग मगिके )एिएएक्यूएस( आनण मगिवी आिोग्यगसह प्रदषूकगंचे 

प्रनतसगदगतमक संबंध समजूि घेतल.े  

 

िगज्यगतील हवेच्यग र्ुणवत्तेचे मूल्यगंकि नियनमत व नवनशष्ट मगपिगमधूि केले जगत.े िगष्ट्रीय व्यगपक हवग र्ुणवत्तग 

मगिदडंगिुसगि वगतगविणगतील हवग र्ुणवते्तच्यग मूल्यगंकिगसगठी २०१९ -२० यग वषगासगठी मगनहती एकनत्रत केली 

जगते. सल्फि डगयॉक्सगईड, िगयरोजि ऑक्सगइड्स, व आि.एस.पी.एम. अर्वग (पीएम१०) ह्यग मगपदडंगंसगठी मगनहतीचे 

नवश्लेषण केले जगते. औद्योनर्क, निवगसी आनण व्यगवसगनयक नवभगर्गंचे मगपि िगज्यगतील नवभगर्गंिुसगि आनण 

एि.ए.ए.क्यू.एम.च्यग मगिकगंिुसगि केले आह े जे खगलील परिच्िेदगंमध्ये दशावले आह.े औद्योनर्क, निवगसी आनण 

व्यगवसगनयक यगसगिख्यग वेर्वेर्ळ्यग वर्गाच्यग जगर्गंवि नवभगर्गंिुसगि दखेिेख केली र्ेली होती आनण नििीक्षणे खगलील 

भगर्गत िमूद केल्यगप्रमगणे एिएएक्यू मगिकगंच्यग वगर्षाक सिगसिी कें द्रीकिण केली र्ेली आहते. णवस्तरठरत घटकरसरठी 

)ई. एफ. = वगर्षाक सिगसिी / मगिक मूल्य( दखेील पुणा मरणहती )डेिग सेि( समजण्यगसगठी मोजले र्ेले आह ेआनण 

िमुन्यगंची अंदगजे सिगसिी संख्यग प्रमगण मयगादपेेक्षग जगस्त आह.े मगनहतीच्यग नवश्लेषणगचे प्रनतनिनधतव किण्यगसगठी, 

खगली दशानवल्यगप्रमगणे ओळख आनण तुलिग किण्यगसगठी कलि कोनडंर् प्रणगली वगपिली आह;े 

 

कलि कोनडंर्वि आधगरित हवचे ेर्ुणवत्तग वर्ीकिण 

र्ॅस आनण पगर्िाक्युलिे मिॅि कलि कोड  

 मयगादचे्यग आतील स्र्गिके  

 मयगादपेलीकडील स्र्गिके   

 जगस्तीत जगस्त मूल्य असलेले स्र्गिक  

 दकमगि मूल्य असलेले स्र्गिक  
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५. १. १ अमिगवती 

 

अमिगवती नवभगर्गत ६ वगतगविणीय वगतगविणीय दखेिेख कें द्र ेआहते ज्यगमध्ये  निवगसी क्षेत्रगमध्ये  २, औद्योनर्क 

क्षेत्रगमध्ये २, व्यगवसगनयक क्षेत्रगमध्ये १ आनण ग्रगमीण भगर्गमध्ये १ चग समगवेश आह.े सवा रठकगणी नवश्लेनषत केलेल्यग 

सवा मरपदांडरची वगर्षाक सिगसिी पगतळी आकृती ५.२ मध्ये दशानवली र्ेली आह.े सि २०१९ - २० दिम्यगि 

िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.१ मध्ये दशानवलग आह.े 

 

कोष्टक ५.१. अमिगवती नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी मगपि. 

रठकगण मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फिडगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५० ४० ६० 

सिकगिी अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय ११ १३ ७० 

ए -२३ एमआयडीसी अमिगवती १२ १४ ८६ 

िगज कमल चौक, अमिगवती १३ १५ ९३ 

अनभयगंनत्रकी व तंत्रज्ञगि महगनवद्यगलय, अकोलग १५ १५ ६६ 

एल.आि. अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय १३ १४ ६४ 

म.औ.नव.म. वॉिि वक्सा  १७ १७ ७० 

 

आकृती ५.१ मधूि ह ेदशानवले र्ेले आह ेकी संपूणा नवभगर्गमध्ये वगयूंचे प्रमगण कमी आह ेपिंतु पी.एम.१० चे प्रमगण सवा 

रठकगणी उदग. सिकगि अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय, ए -२३ एमआयडीसी अमिगवती, िगज कमल चौक, अमिगवती, 

अनभयगंनत्रकी व तंत्रज्ञगि महगनवद्यगलय (आर्का िेक्चि शगखग), एल. आि. अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय, आनण 

एमआयडीसी वॉिि वक्सा अिुक्रमे ६० मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि च्यग मगिदडंगपेक्षग जगस्त आहते. 

 

सल्फि डगयॉक्सगईड आनण िगयरोजि ऑक्सगइड्ससगठी वगर्षाक सिगसिी पगतळी एि.ए.ए.क्य.ूएम. मध्ये असल्यगच े

ददसूि आले आह ेति पी.एम.१० सगठी ते सवा स्र्गिगंच्यग मयगादपेलीकडे होते. कोष्टक ५.२ मध्ये दशानवलेले पी.एम.१० 

सगठी मोजले जगणगिे दकमगि आनण कमगल मयगादग घिक. 

 

कोष्टक ५.२. अमिगवती नवभगर् - पी.एम.१०चग अनतरिि घिक. 

दकमगि ०.६४  

कमगल ०.९४  

 

५.१.२ औिंर्गबगद 

 

प्रगदनेशक कगयगालय, म.प्र. नि. मंडळ, औिंर्गबगदच्यग कगयाके्षत्रगत स्िील इंडस्रीज, िी-िोनलंर् नमल, स्िोि क्रशि, र्माल 

पॉवि प्लगंि इतयगदी प्रमुख हवग प्रदषूण किणगिे उद्योर् आहते. निलंनबत कण पदगर्ा / एकूण कण पदगर्ा, सल्फि 

डगयॉक्सगईड व िगयरोजि ऑक्सगइड्स यगसगिखे मगपदडं पयगाविणीय प्रदषूणगचे मुख्य घटक आहते. बहुतरांश उद्ोगरांनी 

हवग प्रदषूण नियंत्रण यंत्रणेस नचमणीद्वगिे पुिेशी उंची ददली आह.े 

   

यग प्रदशेगत ९ हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण स्र्गिके आहते, निवगसी भगर्गत ५, औद्योनर्क क्षेत्रगमध्ये ३ आनण ग्रगमीण 

भगर्गत १आह.े सवा रठकगणी नवश्लेषण केलेल्यग मगपदडंगची वगर्षाक सिगसिी पगतळी कोष्टक ५.३ मध्ये दशानवली जगते.  

असे आढळले आह ेकी सल्फि डगयॉक्सगईडची पगतळी सवा स्र्गिकगंच्यग एि.ए.ए.क्य.ूएम. च्यग मगिक मयगादते होती. 

सि २०१९ - २० यग वषगात िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.३ मध्ये प्रस्तुत 

केलग आह.े 

 

कोष्टक ५.३ मधूि अस ेनिदशािगस येते की संपूणा नवभगर्गत सल्फि डगयॉक्सगईडची पगतळी मयगादचे्यग आत आह.े मगत्र 

पी.एम. १० ची  मयगादग यग नवभगर्गतील सवा रठकगणी ओलगंडत आह ेआनण िगयरोजि ऑक्सगइड्स ची  मयगादग फि 

तीि रठकगणी उदग. सी.ए.डी.ए. कगयगालय, एसबीईएस कॉलेज, जगलिग बचत भवि र्ेथे वरढली आह.े 
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कोष्टक ५.३. औिंर्गबगद नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी मगपि. 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५० ४० ६० 

एमआयडीसी वगळंुज, औिंर्गबगद ८ ११ ८० 

सी.ए.डी.ए. कगयगालय १५ ४१ ७७ 

एसबीईएस कॉलेज १६ ४३ ७५ 

नजल्हगनधकगिी कगयगालय, औिंर्गबगद १४ ४० ७४ 

जगलिग कृष्ण धि १० ३९ ९३ 

जगलिग बचत भवि १० ४१ ९६ 

नसद्धशे्वि सहकगिी बँकेचग िेिेस ५ १७ ८४ 

केशविगज नवद्यगलय र्च्चीवि ५ १७ ८४ 

एमआयडीसी वॉिि वक्सा, लगतूि ५ १७ ८५ 

 

कोष्टक ५.४. औिंर्गबगद नवभगर् - पी.एम.१०चग अनतरिि घिक. 

दकमगि ०.७४ 

कमगल १.२३ 

 

५.१.३ चंद्रपूि 

 

चंद्रपूि नवभगर्गत ७ व्यगपक हवग सनियंत्रण कें द्र ेआहते ज्यगमध्ये निवगसी भगर्गत ३, आनण ४ औद्योनर्क क्षेत्रगमध्ये  

आहते. आकृती ५.२. मध्ये सवा रठकगणी मगपि केलेल्यग सवा मगपदडंगंच्यग वगर्षाक सिगसिी पगतळ्यग दशावल्यग आहते. 

आकृती ५.२. मधूि असे समजते की सल्फि डगयॉक्सगईड व िगयरोजि ऑक्सगइड्सच्यग पगतळ्यग सवा रठकगणी 

एि.ए.ए.क्यू.एम. मगिक मयगादपेेक्षग कमी होतयग ति सवा रठकगणी पी.एम.१० च्यग पगतळ्यग मगिक मयगादपेेक्षग जगस्त 

आह ेजी कदगनचत तयग भगर्गत औनष्णक उजगा संयंत्रगंच्यग अनस्ततवगमुळे असू शकते. २०१९ – २० यग वषी िोंदवलेलग 

वगर्षाक सिगसिी आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.५. मध्ये ददलग आह.े 

 

कोष्टक ५.५. चदं्रपूि नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगनंख्यकी मगपि. 

रठकगण 

मगपदडं [मगयक्रोग्रमॅ प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५०  ४० ६० 

जुि ेएमआयडीसी चंद्रपूि १२ १७ ६६ 

उप प्रगदनेशक अनधकगिी  कगयगालय, चंद्रपूि ४ ३१ ६८ 

एमआयडीसी चंद्रपूि ४ २७ ९० 

घुग्र्स ४ २७ २०३ 

िगजुिग ४ २७ १७० 

बल्लगिशगह ४ २७ ११६ 

तगडली एमआयडीसी ४ २८ ११७ 

 

कोष्टक ५.६. चदं्रपूि नवभगर् - पी.एम.१०चग अनतरिि घिक. 

दकमगि ०.६६ 

कमगल १.८६ 

 

५.१.४ कल्यगण 

 

यग नवभगर्गतील एकूण िमुन्यगंचे नवश्लेषण ९ वेर्वेर्ळ्यग रठकगणी होते आनण आकृती ५.२. मध्ये सवा रठकगणी मगपि 

केलेल्यग सवा मगपदडंगंच्यग वगर्षाक सिगसिी पगतळ्यग दशावल्यग आहते. आकृती ५.२ वरूि ह ेस्पष्ट आह ेकी सवा रठकगणी 

सल्फि डगयॉक्सगईडची पगतळी एि.ए.ए.क्य.ूएम. मगिक मयगादते होती. केवळ एमआयडीसी ऑदफस डोंनबवली येर्ील 
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स्र्गिकगतील िगयरोजि ऑक्सगइड्स आनण पीएम १० ची पगतळी मगिक मयगादपेेक्षग जगस्त आह.े िमूिग स्र्गिकग 

जवळ जगस्त िहदगिी ह ेपीएम १० आनण िगयरोजि ऑक्सगइड्सच्यग पगतळीतील  वगढीचे  कगिण अस ूशकते. 

 

कोष्टक ५.७. कल्यगण नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगनंख्यकी मगपि. 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५०  ४० ६० 

अंबििगर् ३३ ४१ ६६ 

बदलगपूि २६ ५७ ९० 

प्रेमगतगई हॉल ३२ ४१ ६५ 

आय. जी. एम.  हॉनस्पिल ३१ ४३ ६६ 

डोंनबवली २७ ६४ ९३ 

म.औ.नव.म. कगयगालय, डोंनबवली २७ ६४ ९३ 

म. प्र. नि. मंडळ प्रगदनेशक कगयगालय, कल्यगण  ३३ ४१ ६६ 

पवई चौक २६ ६१ ९५ 

श्रीमती सी.एच.एम. महगनवद्यगलय परिसि २१ ४६ ७१ 

 

विील कोष्टक ५.७ वरूि असे ददसूि येते दक नहिवग िंर् स्तंभग मध्ये दगखवलेले सल्फि डगयॉक्सगईडचे प्रमगण मगिक 

मयगादग ५० पेक्षग कमी आह ेआनण तयगचप्रमगणे िगयरोजि ऑक्सगइड्स आनण पी.एम.१० चे प्रमगण दशाणवणररे िगरिंर्ी 

स्तंभ  मगिक मयगादग ४० आनण ६० पेक्षग अनधक आहते. 

 

कोष्टक ५.८. कल्यगण नवभगर् - िगयरोजि ऑक्सगइड्स व पी.एम.१० च ेअनतरिि घिक. 

 
िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

दकमगि ०.५२ ०.६५ 

कमगल ०.८७ १ 

 

५.१.५ कोल्हगपूि 

 

कोल्हगपूि नवभगर्गत ६ हवग सनियंत्रण कें द्र ेआहते ज्यगमध्ये निवगसी भगर्गत ३, औद्योनर्क क्षेत्रगत १, आनण ग्रगमीण 

भगर्गत २ चग समगवेश आह.े आकृती ५.२. मध्ये सवा रठकगणी मगपि केलेल्यग सवा मगपदडंगंच्यग वगर्षाक सिगसिी 

पगतळ्यग दशावल्यग आहते. आकृती ५.२ मधूि असे ददसूि येते की पी.एम.१० वर्ळतग, जवळजवळ सवा रठकगणी सल्फि 

डगयॉक्सगईड आनण िगयरोजि ऑक्सगइड्सच्यग पगतळीची वगर्षाक सिगसिी एि.ए.ए.क्य.ूएम. च्यग मगिक मयगादते 

होती. िमुिग घेणगऱ्यग रठकगणगंजवळील सगखि कगिखगिे ह ेपी.एम.१० च्यग पगतळीत वगढीचे कगिण असू शकते. सि 

२०१९-२०२० मध्ये िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.९ मध्ये प्रस्तुत केलग 

आह.े 

 

कोष्टक ५.९. कोल्हगपिू नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी मगपि. 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५०  ४० ६० 

नशवगजी नवद्यगपीठ १२ २१ ६० 

रुईकि रस्ि २९ ५३ १२५ 

महगद्वगि िस्तग २३ ४० ९७ 

उप-प्रगदनेशक कगयगालय, उद्योर् 

भवि, सगंर्ली ९ ३६ ७१ 

सगंर्ली-नमिज प्रगर्नमक 

महगिर्िपगनलकग शगळग ११ ४४ ७० 

कृष्णग व्हलॅी शगळग १० ३९ ७५ 
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कोष्टक ५.१०. कोल्हगपिू नवभगर् - िगयरोजि ऑक्सगइड्स व पी.एम.१०च ेअनतरिि घिक. 

 

िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

दकमगि ०.२७ ०.६१ 

कमगल ०.६७ १.२६ 

 

५.१.६ मुंबई 

 

सगयि आनण वगंद्र ेयग दोि निवगसी रठकगणी दोि व्यगपक हवग सनियंत्रण कें द्र ेस्र्गनपत आहते. यग स्र्गिगंवि नवश्लेनषत 

केलेल्यग तीि मगपदडं सगठी म्हणजेच सल्फि डगयॉक्सगईड, िगयरोजि ऑक्सगइड्स आनण पी.एम.१० ची वगर्षाक 

सिगसिी पगतळी आकृती ५.२. मध्ये दशानवली र्ेली आह.े 

 

आकृती ५.२. पगसूि असे ददसूि आले आह े की सल्फि डगयॉक्सगईड ची वगर्षाक सिगसिी पगतळी एि.ए.ए.क्य.ूएम. 

मगिकगंच्यग निधगारित मयगादते आह.े तर्गनप दोन्ही रठकगणगंची उदग. वगंद्र ेआनण सगयि िगयरोजि ऑक्सगइड्स आनण 

पी.एम.१० ची पगतळी निधगारित मयगादते िगहीत. िमुिग घेणगऱ्यग रठकगणगंजवळील अवजड िहदगिी प्रदषूकगंचे प्रमगण 

जगस्त होण्यगचे कगिण अस ूशकते. सि २०१९-२०२० मध्ये िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग 

तपशील कोष्टक ५.११ मध्ये दशानवलग आह.े 

 

कोष्टक ५.११. मुंबई नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगनंख्यकी मगपि. 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५०  ४० ६० 

सगयि ६ ४७ १९५ 

वगंद्र े १५ ४८ ७० 

 

कोष्टक ५.१२. मुंबई नवभगर् - िगयरोजि ऑक्सगइड्स व पी.एम.१०च ेअनतरिि घिक. 

 

िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

दकमगि ०.५९ ०.७० 

कमगल ०.७३ १.९५ 

 

५.१.७ िगर्पिू 

 

आकृती ५.२ पगसूि, अस े ददसूि येते की सल्फि डगयॉक्सगईडची पगतळी सवा रठकगणी एि.ए.ए.क्य.ूएम. च्यग मगिक 

मयगादते आहते. सवा रठकगणी िगयरोजि ऑक्सगइड्सची पगतळी निधगारित मयगादते आह ेफि नहरं्णग िोड येर् ेककंनचत  

जगस्त आह े सवा रठकगणी पी.एम.१०ची पगतळी निधगारित मयगादचे्यग बगहिे आह.े 

 

पी.एम.१०च्यग पगतळीसगठी जगस्त िहदगिी आनण उद्योर्गंची उपनस्र्ती ह ेकगिण असू शकते. सि २०१९-२०२० यग 

वषगात िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.१३ मध्ये प्रस्तुत केलग आह.े 

 

कोष्टक ५.१३. िगर्पूि नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी मगपि 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५०  ४० ६० 

नसनव्हल लगईन्स, िगर्पूि १२ ३७ ७३ 

उत्ति अंबगझिी िस्तग १३ ३८ ११२ 

नहरं्णग िोड १४ ४१ ११७ 

सदि १४ ४० १०९ 
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कोष्टक ५.१४. िगर्पूि नवभगर् - पी.एम.१०चग अनतरिि घिक. 

दकमगि ०.७४ 

कमगल १.१८ 

 

५.१.८ िगनशक 

 

यग नवभगर्गतील ८ व्यगपक हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण कें द्रगंपैकी ५ कें द्र े निवगसी भगर्गत २, औद्योनर्क क्षेत्रगत २, आनण 

व्यगवसगनयक क्षेत्रगमध्ये १ अशी स्र्गनपत आहते. नवश्लेषणगचग [परिणगम आकृती ५.२ मध्ये दशानवलग र्ेलग आह.े आकृती 

५.२ वरूि असे ददसूि येते की सल्फि डगयॉक्सगईड, िगयरोजि ऑक्सगइड्स आनण पी.एम.१० (केिीएचएम 

महगनवद्यगलयगनशवगय) सवा रठकगणी एि.ए.ए.क्य.ूएम.च्यग मगिक मयगादते आहते. सि २०१९ - २०२० यग वषगात 

िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.१५ मध्ये सगदि केलग आह.े 

 

कोष्टक ५.१५. िगनशक नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी मगपि 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५०  ४० ६० 

उप-प्रगदनेशक कगयगालय िगनशक ९ २१ ५२ 

केिीएचएम कॉलेज ५ १५ ७२ 

म.औ.नव.म. सगतपूि ९ २२ ५६ 

आि.िी.ओ. कॉलिी ९ २३ ५६ 

म.ि.पग. िगनशक १० २३ ५३ 

म.औ.नव.म. जळर्गव १२ ३२ ५७ 

नर्िणग पगण्यगची िगकी १२ ३२ ५६ 

जुि ेबी. जे मगकेि १२ ३१ ५७ 

 

कोष्टक ५.१६. िगनशक नवभगर् - पी.एम.१०चग अनतरिि घिक 

अनतरिि घिक – िगनशक 

दकमगि ०.५२ 

कमगल ०.७३ 

 

५.१.९ िवी मुबंई 

 

िवी मुंबई नवभगर्गत ६ व्यगपक हवग सनियंत्रण कें द्रगंपैकी निवगसी भगर्गत २, औद्योनर्क क्षेत्रगत ३, आनण ग्रगमीण 

भगर्गत १ चग समगवेश आह.े आकृती ५.२. मध्ये सवा रठकगणी मगपि केलेल्यग सवा मगपदडंगंच्यग वगर्षाक सिगसिी 

पगतळ्यग दशावल्यग आहते. 

 

आकृती ५.२ मधूि असे दशानवले र्ेले आह ेकी सवा रठकगणच्यग सल्फि डगयॉक्सगईड आनण पी.एम.१० च्यग पगतळीची 

सिगसिी  (ऐिोली वर्ळतग) एि.ए.ए.क्य.ूएम. मगिक मयगादते आह.े िगयरोजि ऑक्सगइड्सची पगतळी सवा स्र्गिगंसगठी 

मयगादग पलीकडे आह.े ह ेपरिसिगतील उद्योर्गंच्यग उपनस्र्तीमुळे असू शकते. िमुिग घेण्यगच्यग रठकगणगजवळील अवजड 

िहदगिी प्रदषूकगंचे प्रमगण जगस्त होण्यगचे कगिण अस ूशकते. सि २०१९ -२०  दिम्यगि िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी 

सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.१७ मध्ये दशानवलग आह.े 

 

कोष्टक ५.१७. िवी मुबंई नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी मगपि. 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५०  ४० ६० 

ऐिोली ४२ ६२ ११५ 

िेरुळ  १६ ४१ ५३ 

िबगळे १६ ४५ ५८ 
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महगप े १७ ४७ ५६ 

खगिघि  १६ ४४ ५२ 

तळोजग  १६ ४६ ५९ 

 

कोष्टक ५.१८. िवी मुबंई नवभगर् - िगयरोजि ऑक्सगइड्स च ेअनतरिि घिक. 

अनतरिि घिक – िवी मुंबई 

दकमगि ०.५३ 

कमगल १.१६ 

 

५.१.१० पुण े

 

पुणे शहि िेहमीच “णनवृत्तीधररकरांचे नांदनवन” )पेन्शिसा पॅिगडगइझ( म्हणूि कौतुक केले जगते. आिोग्यवधाक हवगमगि 

आनण स्वच्ि हवग यगमुळे आजगिगचे प्रमगण कमी होते ह ेचगंर्ले आह ेपिंतु हग दि कगळगसह कमी होत चगललग आह.े 

हवग प्रदषूण इतक्यग मयगादपेयंत पोहोचले आह ेकी, महगिर्ि स्वत:च्यग वगहिगंच्यग रहदररीमुळे गुदमरत आह.े हवग 

प्रदषूणगत सगततयगिे होणगिी वगढ पगहतग यग भगर्गत ८ वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग संनियंत्रण कें द्र असूि तयगतील ६ 

निवगसी भगर्गत, १ औद्योनर्क व १ ग्रगमीण भगर्गत आहते. संपूणा क्षेत्रगमध्ये म्हणजेच निवगसी, ग्रगमीण भगर् आनण 

औद्योनर्क  हवगमगिगच्यग र्ुणवते्तचे मूल्यगंकि किण्यगसगठी िमुिे नवश्लेनषत केले र्ेले आहते. सवा मगपदडंगंची वगर्षाक 

सिगसिी पगतळी आकृती ५.२ मध्ये दशानवली जगते. 

 

आकृती ५.२ पगसूि. अस े लक्षगत घेतले जगऊ शकते की सवा रठकगणी सल्फि डगयॉक्सगईडची पगतळी  एि.ए.ए.क्य.ूएम. 

च्यग मगिक मयगादते आह.े जवळजवळ सवा रठकगणी िगयरोजि ऑक्सगइड्स आनण पी.एम.१० ची पगतळी मगिक 

मयगादपेलीकडे होते जे कदगनचत िमुिग घेण्यगच्यग रठकगणी प्रचंड िहदगिीमुळे होते. सि २०१९ - २०२० मध्य े

िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.१९ मध्ये दशानवलग आह.े 

 

कोष्टक ५.१९. पुण ेनवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगनंख्यकी मगपि. 

रठकगण 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५० ४० ६० 

नपंपिी-नचंचवड महगिर्िपगनलकग २४ ७० ७२ 

कवे िस्तग सतत व्यगपक हवग र्ुणवत्तग सनियंत्रण कें द्र १२ ५७ ७९ 

िळ स्िॉप २२ ८४ ११० 

भोसिी २२ ५७ ११३ 

स्वगिर्ेि १८ ६० १४० 

सोलगपूि १३ ७४ ९२ 

डब्लल्यू.आय.िी. परिसि १५ ३४ ७३ 

सगत िस्तग १५ ३४ ७५ 

 

कोष्टक ५.२०. पुण ेनवभगर् - िगयरोजि ऑक्सगइड्स व पी.एम.१० च ेअनतरिि घिक. 

अनतरिि घिक – पणु े

 

िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

दकमगि ०.४३७५ ०.७२ 

कमगल १.०५ १.४१ 

 

५.१.११ िगयर्ड 

 

यगमधील पिवेल पगणीपुिवठग प्रकल्पगतील वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग संनियंत्रण कें द्र निवगसी भगर्गत आह.े यग 

रठकगणी नवश्लेनषत केलेल्यग सवा मगपदडंगंची वगर्षाक सिगसिी पगतळी आकृती ५.२ मध्ये दशानवली आह.े कोष्टक ५.२१ 

मध्ये सगदि केलेल्यग  सगिणीतूि  असे लक्षगत आले आह ेकी िगयरोजि ऑक्सगइड्स वर्ळतग, सल्फि डगयॉक्सगईड आनण 

पी.एम.१० ची पगतळी एि.ए.ए.क्य.ूएम. च्यग मगिक मयगादते होती. सि २०१९ - २०२० मध्ये िोंदनवलेल्यग वगर्षाक 

सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.२१ मध्ये प्रस्तुत केलग आह.े 
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कोष्टक ५.२१. िगयर्ड नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी मगपि. 

रठकगण 

 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५० ४० ६० 

पिवेल पगणी पुिवठग कें द्र १६ ४८ ५३ 

 

५.१.१२ ठगण े

 

यग नवभगर्गत ३ वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग संनियंत्रण कें द्र े स्र्गनपत आहते, तयगपैकी १ निवगसी क्षेत्रगमध्ये, १ 

औद्योनर्क क्षेत्रगमध्ये आनण १ ग्रगमीण भगर्गत आह.े सवा रठकगणी नवश्लेनषत केलेल्यग सवा मगपदडंगंची वगर्षाक सिगसिी 

पगतळी  आकृती ५.२ मध्ये दशानवली आह.े 

 

आकृती ५.२ पगसूि ह े स्पष्ट आह े की सवा रठकगणी सल्फि डगयॉक्सगईड आनण िगयरोजि ऑक्सगइड्स ची पगतळी  

एि.ए.ए.क्यू.एम.च्यग  नवनहत मगिक मयगादते आहते. सवा रठकगणी पी.एम.१० ची पगतळी  निधगारित मयगादचे्यग बगहिे 

आह.े सि २०१९ - २०२० मध्ये िोंदनवलेल्यग वगर्षाक सिगसिी सगंनख्यकीय आकडेवगिीचग तपशील कोष्टक ५.२२ मध्ये 

प्रस्तुत केलग आह.े 

 

कोष्टक ५.२२. ठगणे नवभगर्गमधील वगर्षाक सिगसिी हवग र्ुणवत्तचे ेसगनंख्यकी मगपि. 

रठकगण 

 

मगपदडं / घिक [मगयक्रोग्रॅम प्रनत घिमीिि] 

सल्फि डगयॉक्सगईड िगयरोजि ऑक्सगइड्स पी.एम.१० 

५० ४० ६० 

बगळकुम/ग्लॅक्सो २१ ३६ १४० 

िौपगडग २६ ३९ १५४ 

कोपिी २२ ३७ १४९ 

 

कोष्टक ५.२३. ठगणे नवभगर् - पी.एम.१०च ेअनतरिि घिक. 

दकमगि १.४० 

कमगल १.५५ 

 

५.२. महगिगष्ट्र िगज्यगतील हवग र्ुणवत्तग निष्कषा 

 

महगिगष्ट्रगतील व्यगपक हवग र्ुणवत्तग पिीक्षण कें द्रगंमध्ये िोंदवण्यगत आलेल्यग नििीक्षणगंच्यग हवग र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग 

आढगव्यगची तीि मगपदडंे )सल्फि डगयॉक्सगईड, िगयरोजि ऑक्सगइड्स व आिएसपीएम( वगपरूि ऑक्िोबि २०१४ 

िोजी कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळ आनण आय.आय.िी. कगिपुिि ेप्रनसद्ध केलेल्यग र्णिेच्यग पद्धतीप्रमगणे आनण हवग 

र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग श्रेणींप्रमगणे र्णिग केलेली आह.े एखगद्यग क्षेत्रगसगठी उप-निदशेगंक ठिवल्यगिंति तयग पिीक्षण 

कें द्रगमधील उच्च उप-निदशेगंक तयग कें द्रगद्वगिे प्रनतनिनधतव केलेल्यग क्षेत्रगसगठी हवग र्ुणवत्तग निदशेगंक मगिलग र्ेलग आह.े 

 

सि २०१९ - २०२० मध्ये महगिगष्ट्रगच्यग नवनवध भगर्गत स्र्गनपत ६९ चगलू व्यगपक हवग सनियंत्रण कें द्रगंच्यग र्ुणवत्तेचे 

पिीक्षण केल े र्ेले आकृती ५.३. मध्ये दशानवल्यगप्रमगणे, मगर्ील वषी )२०१८-१९( च्यग तुलिेत सुमगिे ७५.७% 

नििीक्षणे 'चगंर्ली' आनण 'समगधगिकगिक' श्रेणींमध्ये आली आहते. अशगप्रकगिे, प्रदनूषत िसलेल्यग ददवसगंच्यग िके्कवगिीत 

जवळपगस ६.९% वगढ िोंदनवली र्ेली. 'मध्यम' श्रेणीत यगवषी २३.६८% नििीक्षणे िोंदनवण्यगत आली होती, मगर्ील 

वषीच्यग तुलिेत २९.४% होती. सि २०१८-१९ च्यग तुलिेत १.३८% वरूि सि २०१९-२०२० मध्ये ०.६४% 

पयंत घि खिगब श्रेणीमध्ये ददसूि आली. ‘अनत  खिगब ’ आनण ‘र्ंभीि’ प्रकगिगत कोणतीही नििीक्षणे आढळली िगहीत, 

ति अर्दी नमनििगंचग भगर् ‘डेिग िगही’(मरणहती नरही) अंतर्ात आलग. कोष्टक ५.२४. हवग र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग 

नवनवध श्रेणींसगठी निनित केलेल ेिंर् दशावत.े 
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कोष्टक ५.२४. हवग र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग श्रणेींिुसगि निनित केलले ेिंर्. 

हवग र्ुणवत्तग निदशेगंक ०-५० ५१-१०० 
१०१-

२०० 

२०१-

३०० 
३०१-४०० 

४०१-

५०० 

वणाि चगंर्लग समगधगिकगिक मध्यम खिगब अती खिगब तीव्र 

 

हवग र्ुणवत्तग निदशेगंक  (एक्यूआय) एक व्यगपक  दशाक मूल्य आह ेजो वैयनिक वगयू प्रदषूकगंच्यग परिणगमगच्यग भगरित 

मूल्यगंचे (उदग. सल्फि डगयऑक्सगइड, िगयरोजि ऑक्सगइड्स, करबान मोिोऑक्सगइड) एकल संख्येिे ककंवग संख्यगंच्यग 

संचगमध्ये रूपगंतरित करूि मोजलग जगतो. ह े लोकसंख्येविील आिोग्यगवि होणगऱ्यग परिणगमगंच्यग दषृ्टीिे क्षेत्रगतील 

हवेची र्ुणवत्तग प्रनतनबंनबत किते. यगमुळे हवेच्यग र्ुणवत्तेचे मगपदडं समजणे सोपे होत ेजे सवासगमगन्यगंपयंत पोहोचू 

शकते आनण हवग प्रदषूण कमी किण्यगच्यग दषृ्टीिे धोिणे आखण्यगसगठी निणाय घेणगिे वगपरू शकतगत. भगितगतील 

मगिक हवग र्ुणवत्तग निदशेगंक मूल्ये खगलील आठ प्रदषूक- कगबाि-डगयऑक्सगइड, कगबाि मोिोऑक्सगइड, िगयरोजि 

डगयऑक्सगइड, सल्फि डगयऑक्सगइड, पी. एम.१०, पी. एम.२.५, ओझोि, लीड आनण अमोनियग सगठी खांणडत 

आरोग्र्रवर (आिोग्य ब्रेकपॉईंट्सवि( आधगरित आहते. धोिणकते, संशोधक आनण लोकगंसगठी हवग र्ुणवत्तग निदशेगंकचे 

नवनवध उपयोर् आनण अिुप्रयोर् आहते. हवेची र्ुणवत्तग दखेिेख आनण नियमि किण्यगचे ह ेएक प्रमुख सगधि आह.े 

तयगिंतिचे नवभगर् वषाभिगत महगिगष्ट्रगत हवग र्ुणवत्तग निदशेगंकच्यग नवस्तगिगचे तपशीलवगि वणाि कितगत.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती ५.३. महगिगष्ट्रगतील सवा एएक्यएूमएस (२०१९-२०२०) मध्य ेपिीक्षण केलले्यग नििीक्षणगच्यग हवग 

र्ुणवत्तेसगठी एक्यूआय प्रवर्गाचग वगिग. 

 

५.२.१. हवग र्ुणवत्तग निदशेकगंच्यग नवश्लेषणगचग ५ वषगचंग कल 

 

२०१५ ते २०२० यग वषगातील हवग र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग प्रत्र्ेक स्तररच्र्र कलमगचे नवश्लेषण यग वषगात प्रतयेक हवग 

र्ुणवत्तग निदशेगंक श्रेणीतील योर्दगिगची तुलिग आनण अभ्यगस किण्यगसगठी केलग र्ेलग. आकृती ५.४ मध्ये वषा २०१५ 

-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनण २०१९-२० यग वषगात हवग र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग श्रेणीतील 

भगर्गंचग कल दशानवलग र्ेलग आह.े 

 

आकृती ५.४ वरूि ह ेलक्षगत येऊ शकते की, २०१९-२० मधील सवगानधक नहस्सग ‘समगधगिकगिक’ प्रकगिगतील आह,े 

जो मगर्ील रेंडप्रमगणेच आह.े ‘मध्यम’ श्रेणी ‘समगधगिकगिक’ प्रकगिगिंति दसुि्यग क्रमगंकगवि आह.े सवा ५ वषगंत, 

‘चगंर्ल्यग’श्रेणीतील वगिग नतसि्यग क्रमगंकगचग असल्यगचे ददसूि आले. ‘खिगब’, ‘अती खिगब’ आनण ‘र्ंभीि’ यग हवग 

र्ुणवत्तग निदशेगंक प्रकगिगतील भगर् सवा वषगात िर्ण्य होतग. 
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आकृती ५.४.  र्ेल्यग ५ वषगािसुगि हवग र्ुणवत्तग निदशेकगचंग कल 

 

५.३. महगिगष्ट्र िगज्यगतील नवनवध नवभगर्गमंधील व्यगपक ध्विी र्ुणवत्तग. 

 

ध्विीमध्ये सगमगन्यतः नवनवध वगिंवगितगंच्यग नवस्तृत श्रेणीचग समगवेश होतो. ध्विी ऊजेचग सगधगिण २० हट्झा ते २० 

दकलोहट्झा ह्यग श्रगव्य श्रेणींमधील नवस्तगि हग मगिवी कगिगस आवगजगची ओळख करूि दणे्यगसगठी कगिणीभूत आह.े 

मगिवी कगिगमध्ये नवस्तृत चंचल आवगकग असणगिी अतयंत संवेदिशील संस्र्ग आह.े ह्यग अतयंत नवस्तृत अवगक्यगलग 

सगमगवूि घेण्यगसगठी ध्विी पगतळ्यगंचे मगपि डेनसबल )डी.बी.( ह ेएकक वगपरूि केल ेजगत.े 

 

कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे निनित केलेल्यग ध्विी पगतळी मयगादग ह्यग आवगजगच्यग स्रोतगंद्वगिे निमगाण होणगऱ्यग 

आवगजगविील सवासगमगन्य मयगादग आहते. पिंतु वगतगविण अर्वग रठकगणच्यग नििपेक्ष  कगही आवगज त्रगसदगयकच 

असतगत. उच्च पगतळीच े आवेर्क आवगज नवनशष्ट श्रेणीचे प्रनतनिनधतव कितगत आनण परिणगमी, संपूणा मयगादगिे 

प्रनतबंनधत आहते. 

 

ध्विी प्रदषूण नियंत्रणगसगठी कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे तज्ज्ञगंच्यग िगष्ट्रीय सनमतीची स्र्गपिग केली आह.े ह्यग 

सनमतीिे सभोवतगलच्यग हवेसगठी, वगहिे, घिर्ुती उपकिणे आनण बगंधकगमगच्यग उपकिणगंसगठी ध्विी पगतळ्यगंची 

मगिके ह्यग सुचवली आहते.  ज्यगंिग िंति पयगाविण )संिक्षण( अनधनियम, १९८६ मध्ये अनधसूनचत किण्यगत आली 

आहते जी पुढे कोष्टक ५.२५. मध्ये िमूद केले आह.े 

 

कोष्टक ५.२५. पयगाविण )सिंक्षण( अनधनियम )१९८६( व ध्विी प्रदषूण )नियमि व नियतं्रण( अनधनियम, २००० 

अंतर्ात ध्विी पगतळ्यगचंी मगिके. 

क्षेत्र श्रणेी 
डीबी(ए) एलईक्यू पगतळी मयगादग 

ददवसगची वळे िगत्रीची वळे 

औद्योनर्क क्षेत्र ७५ ७० 

व्यगवसगनयक क्षेत्र ६५ ५५ 

निवगसी के्षत्र ५५ ४५ 

शगंततग क्षेत्र ५० ४० 

 

सि २०१९-२० यग कगलगवधीत महगिगष्ट्र िगज्यगतील वेर्वेर्ळ्यग रठकगणी आवगजगचे नििीक्षण केले र्ेले िगही. म्हणूि 

अहवगल वषगासगठी ध्विी पगतळीचे मोजमगप उपलब्लध िगही. तर्गनप म. प्र. नि. मंडळ मुंबई व तयगच्यग उपिर्िी भगर्गत 

वगस्तनवक रठकगणी आवगजगच्यग  पगतळीचे पिीक्षण १० रठकगणी किीत आह े उदग. वगंद्र,े वडगळग, महगपे, वगशी, ठगणे, 

र्ोवंडी, दकल्लग परिसि, मुंबई एएसएचपी, नबस्लेिी अंधेिी, एल अँड िी पवई इ. मंडळगिे ददवगळी व र्णेशोतसवगत 

ध्विी पगतळीचे पिीक्षण केले आह ेआनण तयगसंबंधीचे तपशीलवगि नवश्लेषण यग अहवगलगच्यग ७व्यग अध्यगयगत सगदि 

केल ेआहते.    
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५.४. महगिगष्ट्र िगज्यगतील जल र्ुणवत्तग 

 

पगण्यगच्यग भौनतक, िगसगयनिक आनण जैनवक र्ुणधमगंमधील कोणतगही बदल ज्यगचग सनजवगंवि घगतक परिणगम होतो 

अशग बदललग जल प्रदषूण म्हणतगत, असे १९९७ यग वषी जगर्नतक आिोग्य संस्र्ेिे )डब्लल्यू.एच.ओ.( जल प्रदषूणगस 

परिभगनषत केले आह.े औद्योनर्क सगंडपगणी आनण घिर्ुती िगकगऊ पदगर्ा यगंसगिखे प्रतयक्ष स्रोत आनण ग्रगमीण 

परिसिगंच्यग शेतींमधील खते व कीिकिगशकगंचग निचिग अशग अप्रतयक्ष स्रोतगंद्वगिे जल प्रदषूण होते. मगिवी 

कृतींबिोबिच नवनवध सूक्ष्मजीवही जल प्रदषूणगस जबगबदगि आहते ज्यगमुळे पगण्यगद्वगिे होणगिे नवनवध िोर् होऊ 

शकतगत. तलगव, झिे, समुद्र आनण इति जलगशयगंमध्ये नवषमय पदगर्ा नमसळतगत तेव्हग ते नविघळतगत अर्वग 

अधगंतिी िगहतगत अर्वग तळगशी जमग होतगत. ह्यगमुळे जल प्रदषूण होऊि जल र्ुणवत्तेमध्ये नबघगड होतो आनण जल 

परिसंस्र्ेवि दषु्परिणगम होतो. ह ेप्रदषूक नझिपूि भूजलगचे जलगशय आनण झऱ्यगंवि परिणगम करू शकतगत. 

 

मगणसगसगठीच िगही, ति विस्पती व प्रगनणमगत्रगंसगठीही जल प्रदषूणगचे परिणगम घगतक ठितगत. जल प्रदषूणगमुळे 

शेवगळ्यगच्यग वगढीच्यग प्रमगणगमध्ये वगढ होत े ज्यगमुळे पगण्यगतील  प्रगणवगयू कमी होऊि जलचिगंवि दषु्परिणगम 

होतो. कीिकिगशकगंमुळे दनूषत झगलेल्यग पगण्यगचे सेवि केल्यगिे मगसे आनण इति प्रगण्यगंमध्ये डी.एि.ए.लग हगिी, 

िोर्प्रनतकगिशिी खगलगवणे, कका िोर्, कका िोर्गच्यग र्गठी उद्भवू शकतगत. पक्ष्यगंमध्ये चोच वक्र होण ेआनण अंड्यगंचे 

कवच पगतळ होण ेअशग शगिीरिक नवरूपतगसुद्धग उद्भव ूशकतगत. प्रदनूषत पगण्यगच्यग वगपिगमुळे केवळ  मिुष्य, प्रगणी 

आनण पक्ष्यगंमधेच नवषबगधग िगही, ति संवेदिशील जलपरिसंस्र्ग आनण िदीतिीय परिसंस्र्गंचग कगयगामध्येही व्यतयय 

येतो. 

 

घिकचऱ्यगची अयोग्य नवल्हवेगि हीदखेील भूजलगची र्ुणवत्तग खगलगवण्यगस जबगबदगि आह.े व्यगवसगनयक, 

महगिर्िपगनलकग, औद्योनर्क आनण शेतीसंबंधी उपक्रमगंमधील िगकगऊ पदगर्गंचग समगवेश घिकचऱ्यगमध्ये होतो. 

पगवसगच ेप्रमगण, पगवसगळ्यगदिम्यगिच ेसौम्य, उन्हगळ्यगदिम्यगिच्यग बगष्पीभविगचे उच्च प्रमगण, नवनवध मगिवनिर्मात 

कृतींद्वगिे अधूिमधूि निमगाण होणगिे प्रदषूण, पगणी वगहण्यगचे प्रमगण, इतयगदी कगिणगंमुळे जल र्ुणवते्तवि परिणगम 

होतो. तर्गनप मगपिगच्यग तयगच रठकगणी जल र्ुणवत्तेमध्ये बदल आनण तफगवती येऊि ऋतूंप्रमगणे बदल होऊ शकतगत. 

कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगच्यग िगष्ट्रीय जल सनियंत्रण उपक्रमगंतर्ात महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) 

२५० जल र्ुणवत्तग सनियंत्रण कें द्रगंद्वगिे )भूतल जलगसगठी २०० आनण भूजलगसगठी ५०( भूतल जल आनण भूजलगची 

र्ुणवत्तेची दखेिेख म. प्र. नि. मंडळ नियनमतपणे किते. भूतल जलगच्यग िमुन्यगंच े सनियंत्रण दि मनहन्यगलग ति 

भूजलगच्यग िमुन्यगंचे सनियंत्रण दि सहग मनहन्यगंिी केल ेजगते. 

 

५.४.१. जल र्ुणवत्तग निदशेगकं 

 

ठिगनवक जल िमुन्यगच्यग )स्र्ळ व कगलबगधीत( अिेक जल र्ुणवत्तग मगपदडंगंसगठी एकूण जल र्ुणवत्तग एकग 

आकड्यगमध्ये व्यि किण्यगची सोय )श्रेणीप्रमगणे( जल र्ुणवत्तग निदशेगंक कितो. जल र्ुणवते्तची मगपदडंगंची जरिल 

मगनहती समजण्यगस सोपी करूि सवासमगवेशक मगनहती उपलब्लध करूि दणेे हग निदशेगंक नवकनसत किण्यगचग उद्देश 

आह.े महत्त्वपूणा मगपदडंगंवि आधगिलेलग जल र्ुणवत्तग निदशेगंक हग जल र्ुणवत्तेसगठी एकग सोप्यग निदशेगंकगची सोय 

कितो आनण तयग परिसिगतील पगण्यगच्यग भनवष्यगतील समस्यगंबद्दल सगधगिण कल्पिगही दतेो. जल र्ुणवत्तग निदशेगंक 

निनित केल्यगिंति जल र्ुणवते्तचे वणाि सोप्यग अर्ाबोर्गसगठी आनण आकलिगसगठी किण्यगत येते. कें द्रीय प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळगिे निनित केलेली तुलिगतमक वजि ेकोष्टक ५.२६ मध्ये दशावली आहते आनण उप- निदशेगंक निनित 

किण्यगसगठी वगपिण्यगत आलेली समीकिणे कोष्टक ५.२७ मध्ये ददलेली आहते. 

 

१९७० यग वषी िगष्ट्रीय स्वच्ितग संस्र्ग, यु.एस.ए. येर्े जल र्ुणवत्तग निदशेगंक )एि.एस.एफ.डब्लल्यू.क्य.ूआय.( 

नवकनसत किण्यगत आलग. नवनवध जलगशयगंच्यग जल र्ुणवते्तची तुलिग किण्यगसगठी ही प्रमगनणत पद्धत आह.े अमेरिकेत 

एि.एस.एफ.डब्लल्यू.क्य.ूआय. ही सवगानधक वगपिल्यग जगणगऱ्यग जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगंपैकी एक आह.े निदशेगंक निनित 

किण्यगसगठी वगपिण्यगत येणगऱ्यग ९ मगपदडंगंमध्ये डी.ओ., एफ.सी., पी.एच., बी.ओ.डी., तगपमगि बदल, एकूण 

फॉस्फेि, िगयरेि, र्ढुळतग आनण िोिल सॉनलड्स यगंचग समगवेश होतो. 

 

५.४.१.१. भतूल जलसगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगकं 

 

भगितगमध्ये िगष्ट्रीय जल र्ुणवत्तग उपक्रमगंतर्ात मगपि किण्यगत येत असणगऱ्यग मगपदडंगंिुसगि आनण िगष्ट्रभिगतील जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंकगंची तुलिग कितगिग एकसगिखेपणग िगखण्यगसगठी एि.एस.एफ. डब्लल्यू.क्य.ूआय. मध्ये सुधगिणग 

किण्यगत आली असूि कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगि ेसगपेक्ष वजिे िेमली आहते. कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे 
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निनित केलेली तुलिगतमक वजिे कोष्टक ५.२६. मध्ये दशावली आहते आनण उप-निदशेगंक निनित किण्यगसगठी 

वगपिण्यगत आलेली समीकिणे कोष्टक ५.२७. मध्ये ददलेली आहते. जल र्ुणवत्तग निदशेगंक निनित केल्यगिंति जल 

र्ुणवत्तेचे वणाि सोप्यग अर्ाबोर्गसगठी आनण आकलिगसगठी किण्यगत येते. अहवगलगमध्ये भूतल जलगच्यग जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंकगच्यग वर्ीकिणगची वगपिलेले िंर् कोष्टक ५.२८. मध्ये ददल ेआहते. 

 

कोष्टक ५.२६. डीओ, एफसी, पीएच व बीओडी वि आधगरित जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग च्यग र्णिेसगठी सधुगरित 

वजि.े 

मगपदडंे 
एि.एस.एफ. जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगंची 

मळू वजि े

कें द्रीय प्रदषूण नियतं्रण मडंळगची 

सुधगरित वजि े

नडझॉल्व्हड ऑनक्सजि (डीओ) ०.१७ ०.३१ 

फीकल कोनलफॉम्सा (एफसी) ०.१५ ०.२८ 

पीएच ०.१२ ०.२२ 

बीओडी ०.१ ०.१९ 

एकूण ०.५४ १ 

 

कोष्टक ५.२७. डीओ, एफसी, पीएच व बीओडी सगठी एि.एस.एफ. जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग र्णिेसगठी वगपिलेली 

उप-समीकिण.े 

जल र्ुणवत्तग मगपदडंे (एकके) लगर् ूश्रेणी समीकिण 

नडझॉल्व्हड ऑनक्सजि (डीओ (% 

व्यगपकतग) 

० - ४० ०. १८ + ०.६६ x % व्यगपकतग डीओ 

४०-१०० (-१३.५५) + १.१७ x % व्यगपकतग डीओ 

१०० - १४० १६३.३४ - ०.६२ x % व्यगपकतग डीओ 

फीकल कोनलफॉम्सा (एफसी) 

(र्णिग/१०० मी.ली.) 

१ - १०३ ९७.२ - २६.६ x लॉर् एफसी 

१०३ - १०५ ४२.३३ - ७.७५ x लॉर् एफसी 

> १०५ २ 

पीएच 

०२ - ०५ १६.१ + ७.३५ x (पीएच) 

०५ - ७.३ (-१४२.६७) + ३३.५ x (पीएच) 

७.३ - १० ३१६.९६ - २९.८५ x (पीएच) 

१० – १२ ९६.१७ - ८.० x (पीएच) 

< २, > १२ ० 

बीओडी (नमनलग्रॅम/ली.) 

० – १० ९६.६७ - ७ x (बीओडी) 

१० – ३० ३८.९ - १.२३ x (बीओडी) 

> ३० २ 

 

कोष्टक ५.२८. जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगवि आधगरित भतूल जलगच ेवर्ीकिण. 

जल र्ुणवत्तग 

निदशेगकं मलू्य 
जल र्ुणवत्तग 

कें द्रीय प्रदषूण 

नियंत्रण 

मडंळगिुसगि 

वर्ा 

म. प्र. नि. 

मडंळगिुसगि 

वर्ीकिण  

अनभप्रगय 

अहवगलगत 

वगपिगत 

आणललेे  िंर् 

वर्ा 

६३ – १०० उतकृष्ट ए ए-१ प्रदनूषत िगही  

५० – ६३ चगंर्ल ेपगणी बी नवनहत ि केलेले प्रदनूषत िगही  

३८ - ५० खिगब पगणी सी ए-२ प्रदनूषत  

३८ आनण 

कमी 

अती खिगब 

पगणी 
डी, इ ए-३, ए-४ अनतप्रदनूषत  

 



             
 

24 
 

५.४.१.२. भजूलगची जल र्ुणवत्तग निदशेगकं 

 

पी.एच., पगण्यगची कठीणतर )िोिल हगडािेस(, कॅनल्शयम, मॅग्नेनशयम, क्लोिगईड, एकूण नवसर्जात घिपदगर्ा, फ्लोिगईड, 

मँर्ॅिीज, िगयरेट्स, सल्फेट्स, इतयगदींसगठी भूजलगचे मगपि म. प्र. नि. मंडळ सहग मनहन्यगंमधूि एकदग किते.  

पेयजलगच्यग एकूण र्ुणवते्तमध्ये मगपदडंगंची अचूकतग आनण सगपेक्ष महत्त्व यगंवि आधगिीत प्रतयेक मगपदडंगलग कें . प्र. 

नि. मंडळगिे नवनशष्ट वजि नियुि केल े र्ेले आह.े पगण्यगमध्ये असल े ति तयगंची सगपेक्ष हगिीकगिकतग ही वजिे 

दशावतगत. २०१९-२० यग वषी म. प्र. नि. मंडळगि ेमगपि केलेल्यग जल िमुन्यगंसगठीच्यग िऊ मगपदडंगंची )पी.एच., 

एकूण हगडािेस, कॅनल्शयम हगडािेस, मॅग्नेनशयम हगडािेस, क्लोिगईड, एकूण नडझॉल्व्हड सॉनलड्स, फ्लोिगईड, िगयरेि, 

सल्फेि( सगपेक्ष वजि े निनित करूि कोष्टक ५.२९. मध्ये दशावली आहते. निदशेगंकगच्यग पूणा मूल्यगवि आधगरित 

अहवगलगमध्ये भूजलगच्यग जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग वर्ीकिणगसगठी वगपिलेले िंर् कोष्टक ५.३०. मध्ये ददले आहते. 

 

कोष्टक ५.२९. भूजलगच्यग जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगसगठीच्यग प्रतयके मगपदडंगच ेसगपेक्ष वजि. 

िगसगयनिक 

मगपदडंे 

नपण्यगच्यग पगण्यगची 

भगितीय मगिकगंिुसगि 

र्ुणवत्तग 

वजि (डब्लल्य.ूआय.) 

स्वीकगिगहा 

मयगादग 

अिजु्ञये 

मयगादग 
वजि सगपेक्ष वजि 

लोह, 

मँर्ॅिीज, 

बगयकगबोििे 

वर्ळूि वजि े

लोह, मरँ्ॅिीज, 

बगयकगबोििे 

वर्ळूि सगपके्ष 

वजि े

पीएच ६.५ - ८.५ सवलत िगही ४ ०.०९७ ४ ०.१३ 

एकूण हगडािेस 

(िीएच) 
३०० ६०० 

२ ०.०४८ 
२ 

०.०६ 

कॅनल्शयम ७५ २०० २ ०.०४८ २ ०.०६ 

मॅग्नेनशयम ३० सवलत िगही २ ०.०४८ २ ०.०६ 

बगयकगबोिेि २४४ ७३२ ३ ०.०७३ - - 

क्लोिगईड २५० १००० ३ ०.०७३ ३ ०.१० 

एकूण नवसर्जात 

घिपदगर्ा 

(िीडीएस) 

५०० २००० ४ 

०.०९७ 

४ 

०.१३ 

फ्लोिगईड १ १.५ ४ ०.०९७ ४ ०.१३ 

मँर्ॅिीज ०.१ ०.३ ४ ०.०९७ - - 

िगयरेट्स ४५ सवलत िगही ५ ०.१२१ ५ ०.१६ 

सल्फेट्स २०० ४०० ४ ०.०९७ ४ ०.१३ 

एकूण ४१ १ ३० १ 

 

कोष्टक ५.३०. जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगवि आधगरित भजूल वर्ीकिण 

जल र्ुणवत्तग निदशेगंक संख्यग जल र्ुणवत्तग अहवगलगत वगपिलेल ेिंर् वर्ा 

< ५० उतकृष्ट  

५० – १०० चगंर्ल ेपगणी  

१०० – २०० खिगब पगणी  

२०० – ३०० अती खिगब पगणी  

> ३०० नपण्यगस अयोग्य पगणी  

 

५.४.२. भूतल जल र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी तपशीलगसह नवश्लेषण 

 

पयगाविण )संिक्षण( अनधनियम, १९८६ )१९८६ चग अनधनियम २९( च्यग कलम ३ च्यग उपकलम )१( आनण )३( 

अन्वय े र्रठत केलेल्यग पगणी र्ुणवत्तग निधगािण प्रगनधकिणगि े केलेल्यग तितुदीिुसगि नवनवध व्यगवसगनयक प्रनतनिधी 

संस्र्गंद्वगिे महगिगष्ट्रगतील पगण्यगचग दजगा निनित केलग जगतो. ह्यगमध्ये जलनवज्ञगि प्रकल्प )एस.डब्लल्यू.(, भूजल सवेक्षण 
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आनण नवकगस संस्र्ग )जी.एस.डी.ए.(, कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, कें द्रीय जल 

आयोर् )सी.डब्लल्यू.सी.( आनण कें द्रीय भूजल आयोर् )सी.जी.डब्लल्यू.बी.( ह्यगंचग समगवेश होतो. म. प्र. नि. मंडळ )िगज्य 

िोडल व्यगवसगनयक प्रनतनिधी  संस्र्ग( कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगच्यग िगष्ट्रीय जल र्ुणवत्तग सनियंत्रण प्रकल्पगच्यग 

मगध्यमगतूि िगज्यगतील पगण्यगच्यग चगचण्यगंचे नििीक्षण किते. महगिगष्ट्र िगज्यगत िगष्ट्रीय जल र्ुणवत्तग सनियंत्रण 

प्रकल्पगच्यग अंतर्ात भगितगतील इति िगज्यगंपेक्षग सवगानधक पिीक्षण कें द्र आहते. क्षेत्र नििीक्षणे, सगमगनयक  मगपदडंे, 

महत्त्वगची मगपदडंे आनण रेस धगतू ह्यग घिकगंचग समगवेश असलेल्यग ४४ मगपदडंगंचे मगपि किण्यगची तितूद म. प्र. नि. 

मंडळगकडे आह.े भूतल जल पिीक्षण कें द्रगंमध्ये जल िमुन्यगंचे मगपि दि मनहन्यगलग ति भूजल पिीक्षण कें द्रगंमध्ये जल 

िमुन्यगंचे मगपि दि सहग मनहन्यगलग किण्यगत येते. िगज्यगत सवात्र जल र्ुणवते्तवि सतत दक्षतग िगखण्यगसगठी म. प्र. 

नि. मंडळगिे संपूणा िगज्यगत जल र्ुणवत्तग पिीक्षण कें द्र े)डब्लल्यू.क्य.ूएम.एस.( स्र्गनपत केली आहते. 

 

सवा कें द्रगंमध्ये भूतल जल र्ुणवत्तग दिमहग तपगसली जगत.े खगलील परिच्िेदगंमध्ये खोऱ्यगिंुसगि अिुक्रमे ह्यग कें द्रगंची 

स्र्गि ेदशावली आहते. तगपी, कृष्णग, र्ोदगविी, आनण दकिगिपट्टी ह्यग खोऱ्यगंिुसगि जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचग उहगपोह 

खगलील परिच्िेदगंमध्ये केलग आह.े 

 

५.४.२.१. तगपी खोिे 

 

आकृती ५.५. मध्ये महगिगष्ट्रगतील ६ नजल्यगंमधील तगपी खोऱ्यगची  कगमनर्िी दशावली आह.े  अकोलग, धुळे, जळर्गव 

आनण िगनशक नजल्ह्यगत अस ेददसूि येते की सि २०१९-२० च्यग सवा मनहन्यगंत जल र्ुणवत्तग निदशेगंक (डब्लल्यूक्यूआय) 

'चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट' होतग आनण पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत िसल्यगची िोंद झगली. अमिगवती नजल्ह्यगत ऑर्स्ि २०१९ 

मध्ये जल र्ुणवत्तग निदशेगंक मूल्य ‘मध्यम ते चगंर्ले’ यग श्रेणीमध्ये िोंदनवले र्ेले, पिंतु िंति ते ‘चगंर्ले ते उतकृष्ट’ यग 

श्रेणीमध्ये िोंदनवले र्ेले. 

 

५.४.२.२. र्ोदगविी खोिे १ 

 

आकृती ५.५. मध्ये र्ोदगविी खोिे १ मधील ७ नजल्ह्यगंचग वषा २०१९-२० दिम्यगिचग  जल रु्णवत्तग निदशेगंकगचग 

मगनसक कल दशावलग आह.े आकृतीमधूि असे स्पष्ट होते की २०१९-२० यग वषी सवा नजल्ह्यगंमधील जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक 'चगंर्लग ते उतकृष्ट' यग श्रेणीतील असूि वषाभि पगणी प्रदषूण-नविनहत होते. 

 

५.४.२.३. र्ोदगविी खोिे २ 

 

वषा २०१९-२०  मधील र्ोदगविी खोिे २ मधील ५ नजल्ह्यगंमधील जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचग मगनसक कल आकृती 

५.५. मध्ये दशावलग आह.े आकृतीमधूि असे स्पष्ट होते की २०१९-२० यग वषी सवा नजल्ह्यगंमधील जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक 'चगंर्लग ते उतकृष्ट' यग श्रेणीतील असूि वषाभि पगणी प्रदषूण-नविनहत होते. 

 

५.४.२.४. कृष्णग खोिे 

 

आकृती ५.५. मध्ये कृष्णग खोऱ्यगमधील ५ नजल्ह्यगंमधील २०१९-२० यग वषगातील जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचग मगनसक 

कल दशावण्यगत आलग आह.े सि २०१९-२० च्यग सवा मनहन्यगंत कोल्हगपूि आनण सगंर्ली नजल्ह्यगंत, जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंकगची िोंद ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ अशी िोंदवली र्ेली. 

 

पुणे नजल्ह्यगत एनप्रल २०१९, मे २०१९, जुलै २०१९, ऑर्स्ि २०१९, नडसेंबि २०१९, जगिेवगिी २०२० आनण 

फेब्रुवगिी २०२० यग कगलगवधीत जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगची ‘मध्यम  ते चगंर्ली’ िोंद झगली आह ेज्यगमुळे यग मनहन्यगंत 

पगण्यगची र्ुणवत्तग खिगब झगली आह.े जूि २०१९ मध्ये जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचे मूल्य ‘खिगब ’ प्रकगिगत घसिले जे  

पगणी प्रदषूण  नविनहत  दगखनवले. 

 

सगतगिग नजल्ह्यगत, जूि २०१९ वर्ळतग वषा २०१९-२० मधील सवा मनहन्यगंत ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक िोंदनवण्यगत आले ज्यगमुळे  तयग मनहन्यगत निकृष्ट दजगा दशानवणगिी ‘मध्यम ते चगंर्ली’ श्रेणीची जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक दगखनवली. 

 

सोलगपूि नजल्ह्यगत एनप्रल २०१९ आनण ऑर्स्ि २०१९ मनहन्यगत पगण्यगतील प्रदषूण दगखवत ‘खिगब  जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक िोंदनवण्यगत आलग. म े२०१९, जूि २०१९, जुलै २०१९ आनण िोव्हेंबि २०१९ मध्ये जल र्ुणवत्तग निदशेगंक 
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‘मध्यम ते चगंर्ले’ होते. सप्िेंबि २०१९, ऑक्िोबि २०१९, नडसेंबि २०१९, जगिेवगिी २०२० आनण फेब्रुवगिी २०२० 

मध्ये जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘उतकृष्ट ते अती उतकृष्ट’  होतग  ज्यगमध्ये कोणतेही प्रदषूण ददसत िगही. 

 

५.४.२.५. दकिगिपट्टी खोिे 

 

५.४.२.५.१. पनिमकेडे वगहणगऱ्यग िद्यग 

 

आकृती ५.५. मध्ये पनिमेकडे वगहणगऱ्यग िद्यगंच्यग खोऱ्यगमधील २०१९-२० यग वषगातील महगिगष्ट्रगतील ४ 

नजल्ह्यगंमधील जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचग मगनसक कल दशावलग आह.े  िगयर्ड, ित्नगनर्िी आनण ठगणे नजल्ह्यगत जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंक २०१९-२० च्यग सवा मनहन्यगंत ‘चगंर्लग ते उतकृष्ट’ श्रेणीत िोंद झगली आनण वषाभि पगण्यगची 

र्ुणवत्तग प्रदनूषत ि झगल्यगची िोंद झगली. 

  

मुंबईमध्ये जूि २०१९च्यग मनहन्यगत जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘अतयंत खिगब’ म्हणूि िोंदनवण्यगत आले. ऑक्िोबि 

२०१९, नडसेंबि २०१९ आनण जगिेवगिी २०२० मध्ये जल र्ुणवत्तग निदशेगंक मूल्ये प्रदषूण दशानवणगि्यग ‘खिगब’ 

प्रकगिगत िोंदनवण्यगत आले. जुलै -२०१९, ऑर्स्ि २०१९आनण िोव्हेंबि २०१९ मध्ये जल र्ुणवत्तग निदशेगंक मूल्य 

‘मध्यम ते चगंर्ले’ दिम्यगि होते. केवळ सप्िेंबि २०१९ मध्ये जल र्ुणवत्तग निदशेगंक मूल्य ‘उतकृष्ट ते अनत उतकृष्ट’ 

दिम्यगि होते. 

 

५.४.२.५.२. खगिे पगणी (समुद्र व खगडी) 

 

खगिे पगणी (समुद्र व खगडी) यग खोऱ्यगतील चगि नजल्यगंमधील जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचग २०१९-२० यग 

वषगादिम्यगिचग मगनसक कल आकृती ५.५. मध्ये दशावलग आह.े  िगयर्ड आनण ित्नगनर्िी नजल्ह्यगत जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक मूल्ये ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ श्रेणीत मोडली.  मुंबईत एनप्रल २०१९ , मे २०१९ आनण जूि २०१९ मध्ये जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंक मूल्ये ‘अतयंत निकृष्ट’ श्रेणीतील होती ज्यगमुळे िदीतील प्रदषूण सूनचत होते. उवारित मनहन्यगंत, जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंक मूल्य ‘मध्यम ते चगंर्ले’ मध्ये होते. 

 

५.४.३. भजूल र्ुणवत्तचे ेसगंनख्यकी तपशीलगसह नवश्लेषण 

 

कें द्रीय भूजल मंडळ )सी.जी.डब्लल्यू.बी.(, भूजल सवेक्षण आनण नवकगस संस्र्ग )जी.एस.डी.ए.( आनण महगिगष्ट्र प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळ िगज्यगतील नवनवध नजल्ह्यगमंधील भूजल र्ुणवते्तची चगचणी कितगत. म. प्र. नि. मंडळगची ६६ भूजल 

पिीक्षण कें द्र ेपी.एच., िगयरेि, िी.डी.एस., हगडािेस, फ्लोिगईड, फीकल कोनलफॉम्सा आनण सल्फेट्स ह्यग मगपदडंगंच्यग 

चगचण्यग वषगातूि दोि वेळग कितगत. कोष्टक ५.३१. मध्ये िगज्यगतील नवनवध नवभगर्गंमधील भूजल र्ुणवत्तग दशावली 

आह.े 

 

नवनवध नवभगर्गमंधील भजूल र्ुणवत्तग निदशेगकंगचे अर्ा 

उतकृष्ट चगंर्ल े खिगब अती खिगब नपण्यगस अयोग्य शुष्क िोंद िगही 

 

कोष्टक ५.३१. नवनवध नवभगर्गमंधील भजूल र्ुणवत्तग 

कें द्र 

क्रमगकं 
कें द्रगच ेिगव  

डब्लल्यकू्यआूय 
नवभगर् 

एनप्रल ऑक्िोबि 

२००१ 
एम. सी. अचलपूि येर्ील पोस्ि ऑदफसजवळील 

नवनहिीच्यग पगण्यगचे जलशुद्धीकिण कें द्र 
िोंद िगही िोंद िगही अमिगवती 

२००२ 
र्जगिि महगिगज मंददिग समोिील बोिवेल 

अंजिर्गव िोड 
७१.५७ िोंद िगही अकोलग 

१९९३ पंढिपूि, र्ंर्गपूि, औिंर्गबगद येर्ील नवहीि िोंद िगही २४९.६५ औिंर्गबगद  

२२०० झेड.पी.स्कूल जवळ, कगिपूि येर्ील बोिवेल िोंद िगही ७१.९१ औिंर्गबगद 

२२०१ िगंजणर्गव येर्ील नवहीि िोंद िगही िोंद िगही औिंर्गबगद 

२८२४ ििेर्गव येर्ील नवहीि  िोंद िगही िोंद िगही औिंर्गबगद 
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२८२५ नजल्हग परिषद शगळेजवळ वगहरे्गव येर्ील बोिवेल िोंद िगही १६२.७४ 
औिंर्गबगद 

१९९४ 
िसीब दकिगणग जििल स्िोअिजवळ िीपीएस 

दरु्गापूि येर्ील नवहीि 
९३.९६ ९८.४८ चंद्रपूि 

२००३ 

यवतमगळ एम.सी.च्यग मगलकीच्यग िेहरू बगल 

उद्यगि आझगद मैदगिगविील प्लॉि क्रमगंक-४, स्रीि 

क्र.-४९-सी येर्ील नवहीि 

१४२.६७ ८४.५४ यवतमगळ 

२८२८ 
नजल्हग परिषद प्रगर्नमक शगळग नवसगपूिजवळील 

नवहीि 
११६.१२ १०१.२ चंद्रपूि 

२००४ 
पवाती औद्योनर्क वसगहत, यगद्रव, कोल्हगपूि येर्े 

बोअिवेल 
३६१.९७ २०६.६ कोल्हगपूि 

२००५ बोिवेल खगिजीिे िर्ि, कोल्हगपूि १३३.८४ १००.२४ कोल्हगपूि 

२००६ मे. एक्वग अलॉय स्िीलजवळ नशिोली येर्े बोअिवेल ५०.९५ ६३.७५ कोल्हगपूि 

२००७ 
ग्रगमपंचगयत कगयगालयगजवळील सगवळी येर्े 

बोअिवेल 
२७०.७३ ७१.२७ कोल्हगपूि 

२००८ 
श्री. दकशि हगली िगजपूत यगंच्यग मगलकीच्यग 

सगंबिवगडी येर्ील नवहीि. 
२६२.१६ ६६.१९ कोल्हगपूि 

२२०२ 
श्री िगजेंद्र अमिे यगंच्यग मगलकीच्यग आवशीजवळील 

घगणे कंुि येर्ील नवहीि. 
५८.१५ १८.६१ कोल्हगपूि 

२८२९ 
मे. प्रनतभग एंििप्रगइझेस जवळील एमआयडीसी 

नशिोली येर्ील बोिवेल 
६०.९२ ४१ कोल्हगपूि 

२८३० एमआयडीसी र्ोकुळ नशिर्गव येर्े बोिवेल ६१.५१ ५३.१९ कोल्हगपूि 

२८३१ 
कृष्णग नमल्क इंडस्री जवळ एमआयडीसी इस्लगमपूि 

जवळील सखिगळी येर्ील नवहीि 
 ७५.६ सगंर्ली 

२८३२ 
श्री वैद्य यगंच्यग मगलकीची ब्रग्मणणवगडी-अंजिवेल 

येर्ील नवहीि क्रमगंक १ 
४९.८२ १८.९२ ित्नगनर्िी 

२८३३ 
मनशदीजवळील आकेतवगडी येर्ील र्ि ग्रगमपंचगयत 

येर्ील नवहीि क्र .१ 
४६.५१ १९.८६ ित्नगनर्िी 

२८३४ आकेतवगडी येर्ील नवहीि क्र .२ 
१३३८.१

८ 
२७.०८ ित्नगनर्िी 

२८३५ 
र्ि ग्रगमपंचगयत यगंच्यग मगलकीच्यग, ब्रग्मणणवगडी - 

अंजिवेल येर्ील नवहीि क्र .२ 
२५.५५ १९.५ ित्नगनर्िी 

१९९५ 
ग्रगमपंचगयत नवहीि, बगलगजी र्जनभये घिगशेजगिी, 

खगपेिखेडग 
११८.१७ िोंद िगही िगर्पूि 

१९९६ 
ग्रगमपंचगयत नवहीि, जर्दबंग जी एम एस मंददि 

सहकगिी संस्र्े जवळ 
१०१.७७ िोंद िगही िगर्पूि 

१९९७ 
प्रगर्नमक आिोग्य कें द्रगजवळ बोअिवेल, िगयपूि 

)नहरं्णग( 
८४.३७ िोंद िगही िगर्पूि 

१९९८ 
ग्रगमपंचगयत कगयगालय, ब्रग्मणणी जवळ ग्रगमपंचगयत 

नवहीि 
११५.९३ िोंद िगही िगर्पूि 

१९९९ बोिवेल ग्रगमपंचगयतीजवळ, चंर्ेिग ७२.८६ िोंद िगही र्ोंददयग 

२००० 
सिोद ेदकिगणग स्िोअि, भगंडवेगडी, िगर्पूि जवळील 

नवहीि 
िोंद िगही िोंद िगही िगर्पूि 

२२०३ झेड पी प्रगर्नमक शगळेच्यग आवगिगत हडँपंप िोंद िगही ५७.०६ वधगा 

२८२६ िेल्वे स्र्गिक, कॉिि मगकेि जवळील नवहीि १०१.९२ ६०.५१ वधगा 

२८२७ डोंर्ी बुजुर्ा येर्े िेल्वे क्रॉनसंर्जवळ बोिवेल िोंद िगही िोंद िगही भंडगिग 

१९९० बीएमडब्लल्यू सगइि, बुरुडर्गव येर्े बोअिवेल िोंद िगही िोंद िगही अहमदिर्ि 

१९९१ पगर्डी, िगनशक येर्ील एमएसडब्लल्यू सगइिवि िोंद िगही िोंद िगही िगनशक 
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बोिवेल 

२२०४ 
प्रगर्नमक आिोग्य सेवग कें द्रगजवळील संर्मिेि 

येर्ील र्ुंजगळवगडी येर्ील नवहीि 
िोंद िगही िोंद िगही अहमदिर्ि 

२८१६ श्री. संपत वगळंुजची नवहीि, मे. महगनजत क्लेिि िोंद िगही िोंद िगही िगनशक 

२८१७ वगघ वस्तीजवळील नचतळी येर्े बोअिवेल िोंद िगही िोंद िगही अहमदिर्ि 

२८१८ 
मे. स्पेक्रि एर्ि नसद्धशे्वि महगदवे मंददिगजवळ 

िगसेर्गव येर्े बोिवेल 
िोंद िगही िोंद िगही िगनशक 

१९८९ तळोजग येर्ील एमडब्लल्यूएमएल सगइिवि बोअिवेल ४२.१ २२.८५ िगयर्ड 

१९९२ 
श्री.दत्तू कोंडीबग बोिगिे यगंच्यग मगलकीच्यग बोिगिे 

वस्ती येर्ील एमएसडब्लल्यू सगइिवि नवहीि 
७१.५७ ५८.८६ पुणे 

२८१९ श्री दशेमुख यगंच्यग मगलकीची नवहीि २५०.०४ २९३.१४ पुणे 

२८२१ 
श्री. ददरं्बि जोशी यगंच्यग मगलकीचे बगळे िेल्वे 

स्र्गिकगतील बोअिवेल 
३१३.३२ िोंद िगही सोलगपूि 

२८२२ नचंचोलीजवळ बोिवेल २७५.४३ िोंद िगही पुणे 

२८२३ जुन्यग तुळजगपूि िोडजवळ शेिे वस्ती येर्े बोिवेल ३३३.०८ िोंद िगही सोलगपूि 

१९८४ 
मे. िगिग आयिा स्िील कंपिी नलनमिेड, एस-७६ येर्े 

बोिवेल 
िोंद िगही िोंद िगही ठगणे 

१९८५ ५ स्िगि औद्योनर्क वसगहत येर्ील नवहीि 
२६६.६६

. 
८८.७६ 

ठगणे 

१९८६ मोतगपगडग येर्े बोअिवेल १०९.७८ ६५.८८ ठगणे 

१९८७ वसई येर्े बोअिवेल १६६.८६ ७०.९३ ठगणे 

१९८८ घितवगडी, पगलघि येर्े बोअिवेल २३२.०२ २६४.६ ठगणे 

 

२०१९ - २० मध्ये ४ भूजल डब्लल्यू.क्य.ूएम.एस.िे जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगची िोंद ‘पगणी नपण्यगसगठी योग्य 

िसल्यगचे’प्रकगिगत केली.  मगर्ील वषी २०१८ - १९ मध्ये  िोंदनवलेल्यग पेक्षग ही संख्यग  वगढली  आह.े  यग जल 

र्ुणवत्तग सनियंत्रण कें द्रगंमध्ये )२००४, २८३४, २८२१ आनण २८२३( िी.डी.एस., हगडािेस, कॅनल्शयम आनण 

क्लोिगईड्सच्यग उच्च पगतळ्यगंमुळे जल र्ुणवत्तग निदशेगंक िोंदवलग र्ेलग. 

 

५.४.४. भजूल आनण भतूल जल र्ुणवत्तग निदशेगकं निष्कषा 

 

वषा २०१९ - २० मध्ये एकूणच िदीपगत्रगच्यग बगबतीत, र्ोदगविी बेनसि १ आनण २ मध्ये ‘उतकृष्ट’ श्रेणीतील जवळपगस 

सवा नििीक्षणे िोंदनवली र्ेली.  यगिंति तगपी (९८%), पनिम प्रवगह िद्यग ( ९३%), कृष्णग (८५%), खगिि (समुद्र 

आनण खगडी) उप-बेनसि (७५%) यगंचग क्रमगंक लगर्तो.  र्तवषीच्यग (२०१८-१९) च्यग तुलिेत एकूण खोिे प्रदनूषत 

प्रकगिगत िमूद केलेल्यग िमुन्यगंच्यग बगबतीत २०% सुधगिणग दशानवतगत जी यग उप-खोऱ्यगतील प्रदषूणगच्यग प्रमगणगत 

सुधगििग दशानवतगत. 

 

२०१९-२० दिम्यगि, भूर्भगातील पगण्यगच्यग र्ुणवत्तेच्यग दषृ्टीिे ४ भूजल जल र्ुणवत्तग सनियंत्रण कें द्रगंमध्ये  

‘नपण्यगसगठी पगणी अयोग्य’ यग श्रेणीत जल र्ुणवत्तग निदशेगंक िोंदनवले र्ेले.  मगर्ील वषगाच्यग २०१८-१९ च्यग तुलिेत 

यग डब्लल्यूक्यूओची तुलिग केली असतग  १ स्र्गिक वगढनवण्यगत आले आह े आनण र्ेल्यग वषीच्यग कगळगत “प्रदनूषत” 

िोंदवलेले सवा ३ कोल्हगपूि नवभगर्गत होते. २०१९ - २० दिम्यगि, कोल्हगपुिगतील फि २ नवभगर्गंसह ठगणे मधील 

दोि नवभगर्गंिग ‘नपण्यगसगठी पगणी अयोग्य’ म्हणूि िोंदनवण्यगत आले. यग जल र्ुणवत्तग सनियंत्रण कें द्रगंमध्ये (२००४, 

२८३४, २८२१ आनण २८२३) िी.डी.एस., हगडािेस, कॅनल्शयम आनण क्लोिगईड्सच्यग उच्च पगतळ्यगंमुळे जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक िोंदवलग र्ेलग. 

 

५.४.५. वषगहंूि अनधक खोऱ्यगतील जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

 

२०१५ आनण २०१९ दिम्यगि ५ वषगंच्यग कगलगवधीत जल र्ुणवत्तग निदशेगंकग मधील नस्र्ती आनण बदलगंचग अभ्यगस 

किण्यगसगठी खोऱ्यगतील जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग प्रवृत्तीच्यग कलगचे नवश्लेषण केल ेर्ेले. आकृती. ५.६., ५.७., ५.८., 
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५.९., ५.१०. आनण ५.११. प्रतयेक िदी पगत्रगत जल र्ुणवत्तग निदशेगंकग मधील ५ वषगंच्यग कलग चे आलेखी 

प्रनतनिनधतव दशावत.े 

 

५.४.५.१. तगपी खोऱ्यगसगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

 

आकृती ५.६. मध्ये तगपी खोऱ्यगसगठी २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनण २०१९-२० वषगातील 

जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचग कल दशानवतो. 

 

आकृती ५.६ मध्ये अस ेददसूि आले आह ेकी सि २०१५-१६ मध्ये एनप्रल आनण मे २०१५ यग कगलगवधीत सिगसिी  

‘खिगब ’ वर्गात जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगची िोंद झगली होती. यग मनहन्यगंत पगण्यगची र्ुणवत्तग ‘प्रदनूषत’ होती. जूि ते 

नडसेंबि २०१५ आनण फेब्रुवगिी २०१६ दिम्यगि, सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगची िोंद ‘चगंर्ल्यग’ प्रकगिगत झगली 

आनण पगण्यगची र्ुणवत्तग ‘प्रदनूषत िगही’ अशी होती. जगिेवगिी आनण मगचा २०१६ यग मनहन्यगंत, जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंकगची िोंद ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ अशी िोंदली र्ेली होती आनण पगण्यगची र्ुणवत्तग ही ‘प्रदनूषत िगही’ अशी होती. 

 

आकृती ५.६. तगपी खोऱ्यगसगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग कलगच ेकलगच ेनवश्लषेण 

 

सि २०१६-१७ यग वषगात, सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक सवा मनहन्यगंत ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ यग श्रेणीमध्ये िोंदली 

र्ेली आनण वषाभि पगण्यगची र्ुणवत्तग ‘प्रदनूषत िगही ’ अशी होती. मे, जूि, सप्िेंबि, ऑक्िोबि २०१७ आनण जगिेवगिी 

आनण मगचा २०१८ मध्ये सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘उतकृष्ट ते अनत उतकृष्ट’ म्हणूि िोंदनवलग र्ेलग. एनप्रल, जुल,ै 

ऑर्स्ि, िोव्हेंबि आनण नडसेंबि २०१७ आनण फेब्रुवगिी २०१८ मध्ये  सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक 'चगंर्ली ‘म्हणूि 

िोंदली र्ेली. तयगमुळे वषाभि पगण्यगची र्ुणवत्तग ‘प्रदनूषत ’िव्हती.  

 

२०१८-१९ दिम्यगि, जल र्ुणवत्तग निदशेगंक मे, जूि आनण जुल ै२०१८ मनहन्यगंत ‘चगंर्ले’ आनण उवारित मनहन्यगंमध्ये 

‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ शे्रणीत िोंदवल ेर्ेले. पगण्यगची र्ुणवत्तग वषाभि ‘प्रदनूषत’ िव्हती. म्हणूि हग अंदगज लगवलग जगऊ 

शकतो की एनप्रल आनण म े २०१५ यग मनहन्यगखेिीज उवारित चगि वषगंत तगपी खोऱ्यगत एकूण पगण्यगची र्ुणवत्तग 

प्रदनूषत िव्हती. 

 

५.४.५.२. र्ोदगविी खोिे १ सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

 

आकृती ५.७. मध्ये २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनण २०१९-२० मधील र्ोदगविी खोिे १ 

सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगचग कल दशानवतो. 
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आकृती ५.७. र्ोदगविी खोिे १ सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग कलगच ेकलगच ेनवश्लेषण 

 

आकृती ५.७ पगसूि ह ेददसूि येते की सवा ५ वषगात एकूणच पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत िव्हती. सि २०१५-१६ मध्ये, 

मे २०१५ वर्ळतग सवा मनहन्यगंत सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘चगंर्लग ते उतकृष्ट’ म्हणूि िोंदनवलग र्ेलग, जेव्हग 

सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘चगंर्लग’म्हणूि िोंदली र्ेली. २०१६-१७, २०१७-१८ आनण २०१८-१९ यग वषगंत 

सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक सवा मनहन्यगंत ‘चगंर्लग ते उतकृष्ट’ म्हणूि िोंदली र्ेली. वषा २०१९-२० मध्ये मे, जूि 

आनण जुल ै२०१८ यग कगलगवधीत सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘चगंर्लग’ म्हणूि िोंदनवलग र्ेलग होतग, ति उवारित 

मनहन्यगंमध्ये ते ‘चगंर्लग ते उतकृष्ट’म्हणूि िोंदली र्ेली. 

 

५.४.५. ३. र्ोदगविी खोिे २ सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

आकृती ५.८. मध्ये २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनण २०१९-२० मधील र्ोदगविी खोिे २ 

सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक कल दशानवतो.  

आकृती ५. ८. र्ोदगविी खोिे २ सगठी कलगच ेनवश्लषेण 

 

आकृती ५.८ मधूि अस ेददसूि येते की २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनण २०१९-२० यग दिम्यगि पगण्यगची 

र्ुणवत्तग प्रदनूषत िव्हती. २०१५-१६ मध्ये एनप्रल, मे, सप्िेंबि आनण िोव्हेंबि २०१५ यग दिम्यगि सिगसिी जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘खिगब’ श्रेणीत िोंदनवण्यगत आले आनण यग चगि मनहन्यगंत पगण्यगची र्ुणवत्तग ‘प्रदनूषत’ झगली. जूि, 
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जुलै, ऑर्स्ि, ऑक्िोबि आनण नडसेंबि २०१५ आनण जगिेवगिी ते मगचा २०१५ यग दिम्यगि ‘जल र्ुणवत्तग निदशेगंक’ 

चगंर्ल्यग श्रेणीत िोंदवलग र्ेलग. यग मनहन्यगंमधील पगण्यगची र्ुणवत्तग ही ‘प्रदनूषत िसलेली’ होती. 

 

२०१६-१७ दिम्यगि, सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक मे आनण जूि २०१६ आनण जगिेवगिी २०१७ वर्ळतग सवा 

मनहन्यगंमध्ये ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ श्रेणीत िोंदनवले र्ेले  जेव्हग ते ‘चगंर्ले’ म्हणूि िोंदवले र्ेले होते. २०१७-१८ मध्ये 

िोव्हेंबि २०१७ आनण मगचा २०१८ मध्ये सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘चगंर्ल्यग’ श्रेणीत िोंदनवलग र्ेलग. एनप्रल 

आनण ऑक्िोबि २०१७ दिम्यगि, नडसेंबि २०१७ दिम्यगि आनण जगिेवगिी व फेब्रुवगिी २०१८ दिम्यगि ‘जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंक’ उतकृष्ट ते अती-उतकृष्ट’ श्रेणीत िोंदवलग र्ेलग. 

 

२०१९-२० सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक सवा मनहन्यगंत ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ श्रेणीमध्ये िोंदनवण्यगत आले आनण 

वषाभि पगण्यगची र्ुणवत्तग ‘प्रदनूषत िसलेली’ होती. 

 

५.४.५. ४. कृष्णग खोिे सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

 

आकृती ५.९ पगसूि, सि २०१५-१६ मध्ये, सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ऑर्स्ि, िोव्हेंबि, नडसेंबि, जगिेवगिी, 

फेब्रुवगिी आनण मगचा मनहन्यगत ‘खिगब ’ म्हणूि िोंदली   र्ेली.  सि २०१६-१७ यग वषगामध्ये  ऑर्स्ि आनण िोव्हेंबि 

वर्ळतग  सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘खिगब ’ म्हणूि िोंदली र्ेली. 

आकृती ५.९. कृष्णग खोिे सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

 

२०१७-१८ दिम्यगि, एनप्रल, म ेआनण जूि २०१७ वर्ळतग सवा मनहन्यगंत सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक 'उतकृष्ट ते 

अनत उतकृष्ट' म्हणूि िोंदनवले र्ेले. वषा २०१८-१९ दिम्यगि, सवा मनहन्यगत जल रु्णवत्तग निदशेगंक 'उतकृष्ट ते अनत 

उतकृष्ट' म्हणूि िोंदली र्ेली. 

 

२०१९-२० दिम्यगि,  सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक सप्िेंबि २०१९ ते मगचा २०२० यग कगलगवधीत ‘चगंर्ल्यग ते 

उतकृष्ट’ प्रकगिगत िोंदनवलग र्ेलग आनण यग मनहन्यगंत पगण्यगची र्ुणवत्तग ‘प्रदनूषत िव्हती ’ होती. 

 

५.४.५.५. पनिमेकडे वगहणगऱ्यग िद्यगंसगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक कलगच ेनवश्लषेण 

 

आकृती ५.१०. पनिम वगहतयग िद्यगंच्यग खोऱ्यगत २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनण २०१९-

२० वषगातील जल रु्णवत्तग निदशेगंकगचग कल दशानवतो. 
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आकृती ५.१०. पनिमकेडे वगहणगऱ्यग िद्यगंसगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

 

विील आकडेवगिीवरूि ह े लक्षगत येते की सि २०१५-१६, २०१६-१७, २०१८-१९ आनण २०१९-२० यग वषगात 

सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक वषगाच्यग सवा मनहन्यगंत ‘चगंर्लग  ते उतकृष्ट’ म्हणूि िोंदनवलग र्ेलग. 

 

सि २०१७-१८ मध्ये एनप्रल ते जूि २०१७ वर्ळतग सवा मनहन्यगंत सिगसिी  जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘चगंर्लग’ म्हणूि 

िोंदनवलग र्ेलग, जेर्े सिगसिी  जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘उतकृष्ट ते अनत उतकृष्ट’ म्हणूि िोंदनवलग र्ेलग. 

 

५.४.५.६. खगिे पगणी )समुद्र व खगडी( उप-खोिे यग सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक कलगच ेनवश्लेषण 

 

आकृती ५.११. खगिे पगणी )समुद्र व खगडी( उप-खोिे यग सगठी जल र्ुणवत्तग निदशेगकंगच्यग कलगच ेनवश्लेषण 

 

आकृती ५.११ मधूि ह ेददसूि येते की २०१५-१६ मध्ये एनप्रल आनण मे २०१५ यग कगलगवधीत सिगसिी जल र्ुणवत्तग 

निदशेगंक ‘खिगब’ म्हणूि िोंदवले र्ेले. यग दोि मनहन्यगंत पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत झगली. उवारित मनहन्यगंमध्ये जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंकगची ‘चगंर्ल्यग’ श्रेणीत िोंद केली र्ेली होती आनण पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत िव्हती. 
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२०१६-१७ यग वषगात एनप्रल ते नडसेंबि २०१६ आनण फेब्रुवगिी २०१७ मध्ये सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक 

‘चगंर्ल्यग’ श्रेणीत िोंदवीलग र्ेलग. पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत िव्हती. जगिेवगिी आनण मगचा २०१७ यग मनहन्यगंत, जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंकगची िोंद ‘खिगब’ श्रेणीत झगली आनण तयगमुळे पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत झगली. 

 

२०१६-१७ यग वषगात एनप्रल ते नडसेंबि २०१६ आनण फेब्रुवगिी २०१७ मध्ये सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक 

‘चगंर्ल्यग’ श्रेणीत िोंदवीलग र्ेलग. पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत िव्हती. जगिेवगिी आनण मगचा २०१७ यग मनहन्यगंत, जल 

र्ुणवत्तग निदशेगंकगची िोंद ‘खिगब’ श्रेणीत झगली आनण तयगमुळे पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत झगली. २०१७-१८ मध्ये 

जुलै, ऑर्स्ि आनण सप्िेंबि २०१७ यग दिम्यगि जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगची ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ श्रेणीत िोंद झगली. 

एनप्रल, मे, जूि, ऑक्िोबि, िोव्हेंबि आनण नडसेंबि २०१७ आनण जगिेवगिी, फेब्रुवगिी आनण मगचा २०१८ यग 

कगलगवधीत जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगची 'चगंर्ल्यग' श्रणीत िोंद केली र्ेली. पगण्यगची र्ुणवत्तग वषाभि प्रदनूषत िव्हती. 

 

२०१८-१९ यग वषगात जुलै, ऑर्स्ि, सप्िेंबि, ऑक्िोबि, िोव्हेंबि आनण नडसेंबि २०१८ आनण फेब्रुवगिी २०१९ मध्ये 

सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंकगची ‘चगंर्ल्यग ते उतकृष्ट’ शे्रणीत िोंद केली र्ेली. एनप्रल, मे, जूि २०१८ आनण 

जगिेवगिी आनण मगचा २०१९ यग कगलगवधीत सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘चगंर्ल्यग’ श्रेणीत िोंदनवलग र्ेलग. 

वषाभि पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत िव्हती.  

 

२०१९-२० यग वषगादिम्यगि, जुलै, ऑर्स्ि, सप्िेंबि आनण ऑक्िोबि जल रु्णवत्तग निदशेगंकगची ‘चगंर्ल्यग ते 

उतकृष्ट’श्रेणीत िोंद केली र्ेली. उवारित वषगासगठी सिगसिी जल र्ुणवत्तग निदशेगंक ‘चगंर्ली’ म्हणूि िोंदली र्ेली. वषाभि 

पगण्यगची र्ुणवत्तग प्रदनूषत िव्हती. 

 

५.५. औद्योनर्क प्रदषूण 

 

वि, पयगाविण आनण हवगमगि बदल परिवताि मंत्रगलयगिे परिसंस्र्ेशी निर्नडत संवेदिशील भगर्गंचे िक्षण किण्यगसगठी 

कगही उद्योर्गंच्यग कगयावगहीवि प्रनतबंध किण्यगच्यग उद्देशगिे १९८९ मध्ये अनधसूचिग जगिी केली होती. यग उद्योर्गंच्यग 

स्र्गिगशी संबंनधत निणाय घेण्यगसगठी ह्यग सूचिेमगफा त उद्योर्गंचे वर्ीकिण “लगल”, “केशिी”, “नहिवे” व “पगंढिे” असे 

किण्यगत आले. तर्गनप ह्यग संकल्पिेचग उपयोर् दशेगच्यग अन्य भगर्गंमध्ये केवळ उद्योर्गंच्यग स्र्गिगच्यग उद्देशगिेच केलग 

र्ेलग िगही ति संमती व्यवस्र्गपि आनण उद्योर्गंच्यग सवेक्षण/ नििीक्षणगशी  संबंनधत नियमि किण्यगसगठी किण्यगत 

आलग. अशग प्रकगिे वर्ीकिण किण्यगची  प्रदक्रयग  ही उद्योर्गंचग आकगि आनण संसगधिगंचग वगपि यगंच्यगवि आधगरित 

होती. औद्योनर्क वगयुरूप प्रदषूक आनण सगंडपगण्यगच्यग उतसजािगमुळे मगिवी आिोग्यगवि होणगिग परिणगम हग प्रमुख 

निकष मगिलग जगत िव्हतग. 

 

कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, िगज्य प्रदषूण नियंत्रण मंडळे आनण वि, पयगाविण आनण जलवगयू परिवताि मंत्रगलय ह्यग 

संस्र्गंमध्ये झगलेल्यग चचगासत्रगंमध्ये औद्योनर्क क्षेत्रगच्यग वर्ीकिणगच्यग प्रदषूण निदशेगंकगच्यग श्रेणीच े निकष 

पुढीलप्रमगणे निनित किण्यगत आले आहते. 

 

- प्रदषूण निदशेगंक मूल्य ६० आनण तयगहूि अनधक असलेले उद्योर् - लगल श्रेणी 

- प्रदषूण निदशेगंक मूल्य ४१ आनण ५९ दिम्यगि असलेल ेउद्योर् - केशिी श्रेणी 

- प्रदषूण निदशेगंक मूल्य २१ आनण ४० दिम्यगि असलेल ेउद्योर् - नहिवी श्रेणी 

- प्रदषूण निदशेगंक मूल्य २० पेक्षग कमी आनण २० असलेले उद्योर् - पगंढिी श्रेणी 

 

महगिगष्ट्र ह े भगितगतील  सवगानधक औद्योनर्किण झगलेल्यग िगज्यगंपैकी एक आह.े औद्योनर्क वसगहतींमध्ये वगढ झगलेली 

असल्यगि े मुंबई, ठगणे, िवी मुंबई, कल्यगण, िगनशक, पुण े आनण नपंपिी-नचंचवड भगर्गत मोठ्यग प्रमगणगत प्रदषूण 

असणगिे उद्योर्गंिग तीव्र औद्योनर्क प्रदषूणगचग सगमिग किगवग लगर्त आह.े औद्योनर्क संस्र्ग आनण िद्यगंमध्ये सुिनक्षत 

अंति िगखण्यगसगठी आनण औद्योनर्क सगंडपगण्यगचे जलगशयगंमध्ये होणगिे उतसजाि िोखण्यगसगठी िगज्यगिे िद्यगंच्यग 

दकिगऱ्यगंवि उद्योर् स्र्गनपत किण्यगची पिवगिर्ी ि दणे्यगचे धोिण अवलंबले आह.े उद्योर्गंिग कचऱ्यगचे पुिचाक्रण व 

पुिवगापि किण्यगस प्रोतसगनहत केले जगत आह.े 

 

मुंबई, िवी मुंबई, िगयर्ड, ठगणे, कल्यगण, पुणे, िगनशक, औिंर्गबगद, िगर्पूि, अमिगवती, कोल्हगपूि आनण चंद्रपूि असे 

िगज्यगच े१२ नवभगर् महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगि ेकेल ेआहते. िगज्यगतील उद्योर्गंची एकूण संख्यग १,०१,९४८ 

इतकी आह.े ह्यग उद्योर्गंचे नवभगजि लगल, केशिी, नहिव े व पगंढिे ह्यग श्रेणींमध्ये केल े आह े आनण प्रदषूण 

निदशेगंकगंिुसगि लहगि, मध्यम आनण मोठे असेही नवभगजि केल ेआह.े िगज्यगतील १६,१८१ उद्योर् लगल श्रेणीमध्ये 
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मोडतगत, २९,४२१ उद्योर् केशिी श्रेणीमध्ये मोडतगत आनण ४६,२५९ उद्योर् नहिव्यग श्रेणीमध्ये मोडतगत. मोठ्यग 

उद्योर्गंची एकूण संख्यग ६,१६३ मध्यम उद्योर्गंची एकूण संख्यग २,५३४ आनण लहगि उद्योर्गंची एकूण संख्यग 

८२,१६४ अशी आह.े िगज्यगतील पगंढऱ्यग श्रेणीतील उद्योर्गंची एकूण संख्यग १०,०८७ एवढी आह.े िगज्यगतील 

उद्योर्गंच ेआकगि आनण श्रेणीिुसगि नवभगजि कोष्टक ५.३२. मध्ये ददलेल ेआह.े  

 

कोष्टक ५.३२. महगिगष्ट्र िगज्यगतील उद्योर्गचंे नवभगजि. 

 मोठे मध्यम लहगि 

लगल ३,२६८ ५९३ १२,३२० 

केशिी ३,०९१ १,२२४ २५,१०६ 

नहिव े ८०४ ७१७ ४४,७३८ 

पगढंिे १०,०८७ 

 

५.५.१. सनियनंत्रत सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगचं्यग कगमनर्िीच ेआकडेवगिीसह नवश्लषेण 

 

सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेउद्योर्गंचे प्रदषूण नियंत्रण सुकि कितगत. पयगाविण स्वच्ि ठेवणे आनण सगमगनजक 

सेवग किण्यगसगठीची ही पनहली पगयिी आह.े सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग संकल्पिेचे अिेक फगयद ेआहते. 

कगही उद्योर्गंमधूि उतसर्जात होणगऱ्यग सगंडपगण्यगमध्ये लक्षणीय प्रमगणगत प्रदषूक अस ू शकतगत आनण इनच्ित 

पगतळीपयंत तयगंच ेप्रमगण आणणे तगंनत्रक आनण आर्र्ाक दषृ्यग जरिल होऊ शकते.  

 

 सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची संख्यग आनण एकूण क्षमतग )नवद्यमगि / अंतर्ात बगंधकगम / प्रस्तगनवत  

तपशील( - २४४.८५ दशलक्ष नलिि प्रनतददि )द.ल./ददि(  क्षमतग असलेल्यग २६ सीईिीपी. 

 महगिगष्ट्रगतील एकूण कगयाित सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची संख्यग २५ आह.े 

 सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग अिुपगलिगची आनण कगयगाची नस्र्तीः २३ सनियंनत्रत सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्रगंचे अिुपगलि केले जगते, २ कें द्रगंचे अिुपगलि केले िगही आनण एक सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्र बंद आह.े 

 िगज्यगतील उद्योर्गंची संख्यग      :९२,०८१ 

 िगज्यगतील जल प्रदषूण किणगऱ्यग उद्योर्गंची संख्यग   :१६,५९७ 

 उद्योर्गंमधूि तयगि होणगऱ्यग सगंडपगण्यगचे प्रमगण   :२१०० द.ल./ददि 

 उद्योर्गंमधूि निमगाण होणगऱ्यग घगतक र्गळगचे प्रमगण    :२,७३८.५३ िीपीडी 

 सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र असणगर् यग औद्योनर्क युनिट्सची संख्यग   :१६,५९७ 

 सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगशी जोडलेल्यग औद्योनर्क युनिट्सची संख्यग   :७,८५६ 

 सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची संख्यग आनण एकूण क्षमतग )नवद्यमगि / निमगाणगधीि बगंधकगमगंचग तपशील(: 

२१०० द.ल./ददि क्षमतेसह सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची संख्यग -१६,५९७ 

 सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची अिुपगलि नस्र्तीः १६,४५१ चे अिुपगलि केले आनण  १४६ कें द्रगंचे अिुपगलि केले 

र्ेले िगही.    

 

प्रतयेक श्रेणीमधील उद्योर्गंची िगज्यगतील नवभगर्गंिुसगि संख्यग, निमगाण झगलेल्यग आनण प्रदक्रयग किण्यगत आलेल्यग 

सगंडपगण्यगनवषयीचग तपशील आनण सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग कगमनर्िीच े नवश्लेषण पुढीलप्रमगणे ददले 

आह.े कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगि े निनित केलेल्यग मगिक मयगादग मूल्यमगपिगसगठी लक्षगत घेतल्यग आहते, ज्यग 

बी.ओ.डी सगठी १०० नमनलग्रगम / नलिि )नम.ग्रॅ. /नल( आनण सी.ओ.डी सगठी २५० नम.ग्रॅ. /नल अशग आहते.  

 

पुढील कोष्टकगंमध्ये प्रतयेक प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये िोंदवली र्ेलेली बी.ओ.डी आनण सी.ओ.डी.ची दकमगि आनण सवगानधक 

मूल्ये २०१९-२० च्यग वगर्षाक सिगसिी आनण प्रमगनणत नवचलिगसह दशावली आहते. 

 

५.५.१.१. अमिगवती 

 

अमिगवती नवभगर्गमध्ये एक सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  (सीईिीपी) आह.े यग कें द्रगची प्रदक्रयग क्षमतग ५ दशलक्ष 

नलिि प्रनतददि एवढी आह.े  यग सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंद्वगिे प्रगप्त झगलेल ेएकूण औद्योनर्क सगंडपगणी १.७ 

दशलक्ष नलिि प्रनतददि एवढे होत ेआनण २०१९-२० मध्ये प्रगप्त झगलेल्यग सवा सगंडपगण्यगवि प्रदक्रयग किण्यगत आली. 
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२०१९-२० यग वषगातील यग सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगची वगर्षाक कगमनर्िी कोष्टक ५.३३ मध्ये ददलेली आह.े 

आकृती १२  मध्ये अमिगवती येर्ील प्रतयेक श्रेणीतील उद्योर्गंची एकूण संख्यग दशावलेली आह.े 

 

कोष्टक ५.३३ अमिगवती नवभगर्गतील सनियनंत्रत सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग कगमनर्िीची सगंनख्यकी नवश्लेषणगसह 

मगनहती. 

मगपदडंे 

 

रठकगण 

अनतरिि अमिगवती 

औद्योनर्क क्षेत्र 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपूवी र्ेणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. (नम.गॅ्र. /नल( 

 

दकमगि ११३.० 

कमगल ६२२.० 

सिगसिी २८१.० 

प्रमगनणत नवचलि १३१.५ 

सी.ओ.डी. (नम.ग्रॅ. /नल( 

 

दकमगि २८८.० 

कमगल १५५२.० 

सिगसिी ७००.६ 

प्रमगनणत नवचलि ३०३.१ 

आउिलेि 

(प्रक्रिर्र झरलर्रवर 

र्रणररे सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. (नम.गॅ्र. /नल( 

 

दकमगि ३.२ 

कमगल १८.० 

सिगसिी ६.१ 

प्रमगनणत नवचलि ४.० 

सी.ओ.डी. (नम.ग्रॅ. /नल( 

 

दकमगि १२.० 

कमगल ६४.० 

सिगसिी २०.१ 

प्रमगनणत नवचलि ९.७ 

 

कोष्टक ५.३३. मधूि असे ददसूि येते की अनतरिि अमिगवती औद्योनर्क क्षेत्र येर्ील सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्रगमध्ये बी.ओ.डी. ९८% एवढी होती ति ९७% एवढ्यग कगयाक्षमतेिे सी.ओ.डी. मध्ये घि झगली होती. 

 

५.५.१.२. औिंर्गबगद 

 

म.औ.नव.म. क्षेत्र येर्े नस्र्त सवाश्री वळूज सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र खगजर्ी मयगाददत यगंिी तितूद केलेल्यग 

सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगची प्रदक्रयग क्षमतग १० दशलक्ष नलिि प्रनतददि एवढी आह.े सि २०१९-२० दिम्यगि  

उद्योर्गंद्वगिे निमगाण झगलेल्यग सगंडपगण्यगचे एकनत्रत प्रमगण ५ दशलक्ष नलिि प्रनतददि एवढे आह.े  औिंर्गबगद येर्ील 

प्रतयेक श्रेणीतील उद्योर्गंची एकूण संख्यग आकृती ५.१२. दशावलेली आह ेआनण प्रदक्रयग कें द्रगची कगमनर्िी कोष्टक ५.३४ 

मध्ये दशावली आह.े 

 

कोष्टक ५.३४. औिंर्गबगद नवभगर्गतील सनियंनत्रत सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग कगमनर्िीची सगंनख्यकी नवश्लेषणगसह 

मगनहती. 

मगपदडंे )नम.ग्रॅ. /नल( 

रठकगण 

एस.एम.एस. वळूज सनियनंत्रत सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्र 

खगजर्ी मयगाददत 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपूवी 

र्ेणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ३५.० 

कमगल ६५०.० 

सिगसिी २३७.० 

प्रमगनणत नवचलि ११०.७ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि २१२.० 

कमगल २४१६.० 

सिगसिी ८४१.२ 

प्रमगनणत नवचलि ३७३.१ 
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आउिलेि 

(प्रक्रिर्र 

झरलर्रवर 

र्रणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि १७.० 

कमगल ३२.० 

सिगसिी २५.६ 

प्रमगनणत नवचलि ३.० 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ७२.० 

कमगल २२०.० 

सिगसिी १३७.२ 

प्रमगनणत नवचलि ४१.१ 

 

कोष्टक ५.३४.  मधूि अस े स्पष्ट होत े की औिंर्गबगद येर्ील ह े सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र बी.ओ.डी. कमी 

किण्यगत ८९% कगयाक्षमतेवि कगयाित असूि आनण सी.ओ.डी. कमी किण्यगत ८४% कगयाक्षमतेवि कगयाित आह.े 

प्रदक्रयेिंतिच्यग बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी.च्यग पगतळ्यग अिुक्रमे १०० नम.गॅ्र. /नल आनण २५० नम.गॅ्र. /नल यग निनित 

केलेल्यग उतसजािगच्यग मगिक मयगादगंपेक्षग कमी होतयग. 

 

५.५.१.३. कल्यगण 

 

यग णवर्रगरत ५ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र कगयाित आहते, ज्यगची सगमूनहक प्रक्रीयग क्षमतग २६.५५  द.ल.नल./दी. आह.े 

सि २०१९-२० दिम्यगि  यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये प्रगप्त झगलेले एकूण घिर्ुती सगंडपगणी २३.७ द.ल.नल./दी. 

होते,  यग सवा सगंडपगण्यगवि यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगद्वगिे प्रक्रीयग किण्यगत आली. कल्यगण नवभगर्गतील प्रतयेक 

प्रवर्गातील एकूण उद्योर्गंची संख्यग आकृती १२. मध्ये दशानवली र्ेली आह ेआनण सि २०१९-२० मधील सवा सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.३५ मध्ये दशानवले आह.े 

 

कोष्टक ५.३५. कल्यगण नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

मगपदडंे  

रठकगण 

ए.सी.एम.ए.

-सनियंनत्रत 

सगडंपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र 

सहकगिी 

संस्र्ग 

मयगाददत 

बदलगपिू 

सनियनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रदक्रयग 

कें द्र ससं्र्ग 

नचखलोली

- 

मोरिवली 

सगडंपगणी 

प्रदक्रयग 

डोंनबवली 

बेिि 

एन्व्हगयिामेंि 

नसस्िीम 

असोनसएशि 

डोंनबवली 

सनियनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र 

)िगसगयनिक( 

)फेज-२( 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपू

वी र्ेणररे 

सरांडपरणी

) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ४४.० १९०.० ९२.० ११०.० ३८.० 

कमगल ६००.० ९५०.० ४००.० २१००.० २०५०.० 

सिगसिी २२८.८ ५१८.३ २१४.४ ६२२.० ५७३.१ 

प्रमगनणत 

नवचलि १२४.२ १७६.७ ७१.८ ३२४.१ ३४८.६ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि १८८.० ६०४.० २५२.० ३०८.० ८०.० 

कमगल २११२.० ३१३६.० ९८४.० ५०८०.० ६७६०.० 

सिगसिी ७०८.६ १५७३.८ ५९५.८ १६७३.४ १६४३.८ 

प्रमगनणत 

नवचलि ४०२.८ ५३९.० १७४.९ ८१०.९ १०७१.९ 

आउिलेि 

(प्रक्रिर्र 

झरलर्रवर 

र्रणररे 

सरांडपरणी

) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ४.० २०.० १०.० ५.० ६.० 

कमगल ५५.० ४६०.० ११०.० १६०.० १६०.० 

सिगसिी २०.३ १२०.० २७.५ ४१.१ ४५.४ 

प्रमगनणत 

नवचलि ११.३ १०६.५ १७.५ ३०.७ ३२.३ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

दकमगि २०.० ५६.० ४०.० १६.० २०.० 

कमगल १८४.० १३२८.० ३१६.० ३७६.० ३९२.० 
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/नल( सिगसिी ८५.० ३७७.० ११३.६ १३३.८ १५५.३ 

प्रमगनणत 

नवचलि ४०.३ ३१०.७ ५४.९ ७७.२ ८५.९ 

 

कोष्टक ५.३५ मधूि अस ेस्पष्ट होत ेकी बदलगपूि सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र संस्र्ग मध्ये बीओडी आनण सीओडी 

कमी किण्यगत र्श आले असून अनुिमे ७७% आनण ७६% कगयाक्षमतग दशावत आह ेति उवारित सनियंनत्रत सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्रगंमध्ये  बीओडी आनण सीओडी कपगत ८५% पेक्षग जगस्त आह.े तसेच, सवा सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्रगंमधील आउिलेि मूल्य ेबदलगपूि सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र संस्र्ग वर्ळतग बीओडीसगठी १०० नम.गॅ्र. /नल 

आनण सीओडीसगठी २०० नम.गॅ्र. /नलच्यग निधगारित केलेल्यग उतसजाि मगिक मयगादमेध्ये होती. 

 

५.५.१.४. कोल्हगपूि 

 

यग नवभगर्गमध्ये ५ सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेकगयाित आहते. यग कें द्रगंची एकनत्रत प्रदक्रयग क्षमतग ३३.५ दशलक्ष 

नलिि प्रनतददि एवढी आह.े यग नवभगर्गतील उद्योर्गंद्वगिे निमगाण झगलेले आनण प्रदक्रयग किण्यगत आलेल्यग सगंडपगण्यगचे 

प्रमगण १५.४ दशलक्ष नलिि प्रनतददि एवढे होत.े कोल्हगपूि येर्ील प्रतयेक श्रेणीतील उद्योर्गंची संख्यग आकृती ५.१२. 

मध्ये ददलेली आह ेआनण कोष्टक ५.३६ मध्ये सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची कगमनर्िी दशावली आह.े  

 

कोष्टक ५.३६ मधूि अस े स्पष्ट होत े की बी.ओ.डी. व सी.ओ.डी. कमी किण्यगमध्ये कगर्ल-हगतकणंर्ले सनियंनत्रत 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र बी.ओ.डी. ५९% आनण सी.ओ.डी ५१% एवढी कपगत किीत कमीतकमी कगयाक्षमतग दशावते.  

एल. के. आकीवरटे सहकगिी औद्योनर्क इस्िेि मयगाददत येर्ील सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगद्वगिे बी.ओ.डी. कमी 

किण्यगसगठी ८८% कगयाक्षमतग आनण सी.ओ.डी. कमी किण्यगत ८९% कगयाक्षमतग दशावते. लोिे पिशिुगम पयगाविण 

संिक्षण सहकगिी संस्र्ग बी.ओ.डी. कमी किण्यगच्यग ८१% कगयाक्षमतेसह आनण सी.ओ.डी. कमी किण्यगच्यग ८३% 

कगयाक्षमतेसह कगमनर्िी केली. इचलकिंजी कगपड नवकगस समूह मयगाददत येर्ील दोन्ही प्रदक्रयग कें द्र े बी.ओ.डी. व 

सी.ओ.डी. कमी कितगिग ९०% पेक्षग अनधक कगयाक्षमतेिे कगयाित आहते. सवा प्रदक्रयग कें द्रगंमध्ये निनित केलेल्यग 

उतसजाि मयगादग पूणा केल्यग. 

 

कोष्टक ५.३६. कोल्हगपिू नवभगर्गतील सनियंनत्रत सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग कगमनर्िीची सगंख्यकी नवश्लेषणगसह 

मगनहती. 

मगपदडंे  

रठकगण 

इचलकिंजी 

कगपड 

नवकगस समहू 

मयगाददत )१ 

द.नल./दद( 

इचलकिंजी 

कगपड नवकगस 

समहू मयगाददत 

)१२ 

द.नल./दद( 

 

कगर्ल-

हगतकणरं्

ले 

सनियनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र 

एल. के. 

अदकवत े

सहकगिी 

औद्योनर्क 

इस्िेि 

मयगाददत 

लोिे 

पिशिुगम 

पयगाविण 

संिक्षण 

सहकगिी 

संस्र्ग 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपू

वी र्ेणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि १४०.० २६०.० २४.० १६०.० ११०.० 

कमगल ९००.० ९००.० १९०.० १६००.० ९५०.० 

सिगसिी ४३०.५ ६११.६ ५८.० ४९३.२ ३३८.२ 

प्रमगनण

त 

नवचलि १८०.८ १७८.६ ३६.३ २२७.४ १६४.४ 

सी.ओ.डी

. (नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ४३६.० ७१२.० ११६.० ५०८.० ३१२.० 

कमगल ४२८०.० ४०४०.० ६६४.० ६२८०.० ३२३२.० 

सिगसिी १६५८.६ २३६४.० २०५.५ १८९६.७ १२४६.५ 

प्रमगनण

त 

नवचलि ७७५.० ६८३.३ १०९.४ ९४९.७ ६४६.५ 

आउिलेि 

(प्रक्रिर्र 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

दकमगि १४.० २२.० ६.० २४.० २०.० 

कमगल ११५.० १२०.० ११०.० ९५.० १९०.० 
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झरलर्रवर 

र्रणररे 

सरांडपरणी) 

 

/नल( सिगसिी ३९.७ ४५.३ २३.६ ५७.० ६२.६ 

प्रमगनण

त 

नवचलि २१.८ २०.३ १६.४ २०.४ ३२.६ 

सी.ओ.डी

. (नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ६०.० १००.० २४.० १००.० ९२.० 

कमगल २८४.० ३४४.० ३५६.० २६४.० ५३६.० 

सिगसिी १५७.२ १६७.० १०१.२ १९९.७ २०८.२ 

प्रमगनण

त 

नवचलि ५३.६ ५१.२ ५६.२ ३८.७ ८७.५ 

 

५.५.१.५. िगर्पूि 

 

िगर्पूि नवभगर्गमध्ये एकग सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र उपलब्लध आह.े यग कें द्रगची प्रदक्रयग क्षमतग ५ दशलक्ष नलिि 

प्रनतददि एवढी आह.े २०१९–२० मध्ये सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगद्वगिे एकूण औद्योनर्क सगंडपगण्यगचे प्रमगण 

४.५ दशलक्ष नलिि प्रनतददि एवढे होते, यग सवगंवि यग सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रग मध्ये  प्रदक्रयग किण्यगत 

आली. आकृती ५.१२. मध्ये िगर्पूि येर्ील प्रतयेक श्रेणीमधील उद्योर्गंची संख्यग ददलेली आह े आनण सनियंनत्रत 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगची कगमनर्िी कोष्टक ५.३७ मध्ये दशावली आह.े 

 

कोष्टक ५.३७. िगर्पूि नवभगर्गतील सनियंनत्रत सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग कगमनर्िीची सगंख्यकी नवश्लषेणगसह      

मगनहती. 

मगपदडंे )नम.ग्रॅ. /नल( 
रठकगण 

बुिीबोिी सनियनंत्रत सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्र खगजर्ी मयगाददत 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपूवी 

र्ेणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ८६.० 

कमगल १५७०.० 

सिगसिी ३०५.० 

प्रमगनणत नवचलि २५८.७ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि २८४.० 

कमगल ३९३६.० 

सिगसिी ८९४.४ 

प्रमगनणत नवचलि ७३२.६ 

आउिलेि 

(प्रक्रिर्र 

झरलर्रवर 

र्रणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ७.० 

कमगल ८०.० 

सिगसिी २४.७ 

प्रमगनणत नवचलि १३.१ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि २८.० 

कमगल २७८.० 

सिगसिी ८७.० 

प्रमगनणत नवचलि ४५.८ 

 

कोष्टक ५.३७ मधूि असे स्पष्ट होते की बुिीबोिी येर्ील सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र बी.ओ.डी. कमी किण्यगत 

९१% कगयाक्षमतग दशावत होते ति सी.ओ.डी. कमी किण्यगत ९०% कगयाक्षमतग दशावत होते. प्रदक्रयेिंतिच्यग बी.ओ.डी. 

आनण सी.ओ.डी.ची आउिलेि मूल्ये उतसजाि मगिक मयगादते आहते.  

 

५.५.१.६. िवी मुंबई 

 

यग णवर्रगरमध्र्े दोि सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र ेकगयाित आहते ज्यगंची एकनत्रत प्रक्रीयग क्षमतग ४९.५  दशलक्ष 

णलटर प्रणतक्रदन आह.े यग णवर्रगरतील प्रतयेक श्रेणी अंतर्ात उद्योर्गंची एकूण संख्यग आकृती ५.१२ मध्ये दशानवली आह.े 

आनण यग प्रक्रीयग कें द्रगची  कगमनर्िी कोष्टक ५.३८ मध्ये दशानवली आह.े 
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कोष्टक ५.३८. िवी मुबंई नवभगर्गतील सनियनंत्रत सगडंपगणी प्रक्रीयग कें द्रगेच्यग कगमनर्िीची  सगंनख्यकी नवश्लेषणगसह 

मगहीती. 

मगपदडंे  

रठकगण 

तळोजग सनि यनंत्रत 

सगडंपगणी प्रक्रीयग 

कें द्र ेसहकगिी संस्र्ग 

ठगणे बेलगपिू 

असोनसएशि 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपूवी र्ेणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी.  

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि १६०.० ५०.० 

कमगल १९००.० ७५०.० 

सिगसिी ६७१.३ ३३५.१ 

प्रमगनणत नव चलि ४०२.७ १६३.१ 

सी.ओ.डी.  

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ४२४.० १६४.० 

कमगल ४४४०.० २२२४.० 

सिगसिी १६४३.५ ९९१.२ 

प्रमगनणत नव चलि ९४४.६ ४५१.५ 

आउिलेि 

(प्रक्रिर्र झरलर्रवर 

 र्रणररे सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी.  

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ०.० ६.० 

कमगल १६५०.० १३०.० 

सिगसिी ३३६.१ ४८.८ 

प्रमगनणत नव चलि ३०४.७ २६.९ 

सी.ओ.डी.  

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ११६.० २०.० 

कमगल ३७९२.० ३९६.० 

सिगसिी ८९१.१ १६६.४ 

प्रमगनणत नव चलि ७०९.० ७६.८ 

 

कोष्टक ५.३८ मधूि असे क्रदसुन येते की, ठगणे-बेलगपूि संस्र्गमधील सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्रगची करमणगरी 

बी.ओ.डी कमी किण्यगत ८५% पेक्षग अनधक कगयाक्षमतग आनण सीओडी कमी किण्यगची कगयाक्षमतग ८३% इतकी असूि 

येर्े उत्तम कगमनर्िी कित आह.े तळोजग सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र ेसहकगिी संस्र्ेची बीओडी कमी किण्यगस 

४९% आनण सीओडी कमी किण्यगत ४५% कगयाक्षमतग आह.े तर्गनप, दोन्ही सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्रगमध्ये 

बीओडी आनण सीओडीची  िंतिच्यग प्रक्रीयेची आउिलेि मूल्ये अिुक्रमे १०० नमलीग्रगम प्रनतलीिि आनण २५० 

नमलीग्रगम प्रनतलीििच्यग निधगारित मगिक मयगादपेेक्षग जगस्त होती. 

 

५.५.१.७. पणु े

 

पुणे नवभगर्गत ५ सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र ेकगयाित आहते. तयगंची सगमूनहक प्रक्रीयग क्षमतग १३ दशलक्ष णलटर 

प्रणतक्रदन आह.े सि २०१९ -२० यग वषी यग णवर्रगरमध्र्े णनमराण झगलेले  एकूण औद्योनर्क सगंडपगणी ६.३७ दशलक्ष 

णलटर प्रणतक्रदन होते.  यग णवर्रगरतील प्रतयेक श्रेणी अंतर्ात उद्योर्गंची एकूण संख्यग आकृती ५.१२ मध्ये दशानवली आह.े 

आनण सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्रगंची कगमनर्िी कोष्टक ५.३९ मध्ये दशानवली आह.े 

 

कोष्टक ५.३९ मधूि असे स्पष्ट हगेते की कुिकंुभ पयगाविण संिक्षण सहकगिी संस्र्ग जवळपगस ९१% कगयाक्षमतेवि 

कगमनर्िी कित आह.े हगयड्रो एअि िेक्िोनिक्स )पीसीडी( मधील सीईिीपीमध्ये सुमगिे ६०% कगयाक्षमतग होती जी 

मगर्ील वषगाच्यग तुलिेत ११% होती.  अक्कलकोि सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र, बीओडी आनण सीओडी कमी 

किण्यगच्यग ७९% कगयाक्षमतेसह कगया किीत होती. ग्रीिदफल्ड सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र प्रग. ली. येर्े  बीओडी 

कमी किण्यगत ८०% कगयाक्षमतग आनण सीओडी कमी किण्यगच्यग ८२% कगयाक्षमतेवि कगयाित होते. िगंजणर्गव 

सीईिीपी येर्े ८४% बीओडी कमी किण्यगत आनण ८३%  सीओडी कमी किण्यगच्यग कगयाक्षमतेसह कगमनर्िी कित 

हगेते. सवा सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्रगमध्ये बीओडीसगठी उतसजाि मगिक मयगादग पूणा केली जगत होती.  
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कोष्टक ५.३९. पुण ेनवभगर्गतील  सनियनंत्रत सगडंपगणी प्रक्रीयग कें द्रगच्यग कगमनर्िीची सगंनख्यकी नवश्लषेणगसह मगहीती. 

मगपदडंे  

रठकगण 

अक्कलकोि 

सनि यनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रक्रीयग कें द्र 

ग्रीिदफल्ड 

सनि यनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रक्रीयग कें द्र 

हगयड्रो 

एअि 

िेक्िोनि

क्स 

)पीसीडी( 

कुिकंुभ 

पयगाविण 

सिंक्षण 

सहकगिी. 

सोसगयिी 

िगजंणर्गव 

सनि यनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रक्रीयग कें द्र 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपूवी 

र्ेणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि २८.० ६५.० ०.० ६२.० २१.० 

कमगल १४००.० ४१०.० ४५०.० १८५०.० २३५०.० 

सिगसिी ३७०.६ २३९.६ १०७.३ ६४७.२ २१८.० 

प्रमगनणत नव चलि २५२.२ ७५.३ ८७.५ ४०८.८ ३८३.८ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ८०.० ३३.६ ०.० १७६.० ६०.० 

कमगल ४३२०.० १२३२.० ११४४.० ५८४०.० ६०८०.० 

सिगसिी १०५१.६ ६६४.४ २८९.१ १७०७.४ ५९२.७ 

प्रमगनणत नव चलि ७६०.४ २२५.५ २३३.० ११११.७ ९९१.५ 

आउिलेि 

(प्रक्रिर्र 

झरलर्रवर 

र्रणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि १९.० १४.० ०.० १२.५ १२.० 

कमगल २००.० २४०.० १४०.० १४५.० ९५.० 

सिगसिी ७७.१ ४६.५ ४३.९ ५८.४ ३४.९ 

प्रमगनणत नव चलि ४८.६ ४२.१ ३२.७ ३०.९ १९.० 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ४८.० ३२.० ०.० ३६.० २८.० 

कमगल ५६८.० ४२४.० ३५६.० ३६४.० २५६.० 

सिगसिी २१४.२ ११६.३ ११३.६ १५०.७ ९५.० 

प्रमगनणत नव चलि १४३.२ ८९.६ ७८.९ ७३.२ ४९.७ 

 

५.५.१.८. िगयर्ड 

 

यग नवभगर्गत ३ सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र ेकगयाित आहते ज्यगंची एकनत्रतपणे प्रक्रीयग क्षमतग ४५ दशलक्ष णलटर 

प्रणतक्रदन आह.े सि २०१९-२० यग वषगात यग नवभगर्गतील उद्योर्गंद्वगिे णनमराण झगलेल्यग सगंडपगण्यगचे एकूण प्रमगण 

३३ दशलक्ष णलटर प्रणतक्रदन होते, तयग सवा सगंडपगण्यगवि यग सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्रगद्वगिे प्रक्रीयग  केली र्ेली.  

यग नवभगर्गतील प्रतयेक श्रेणी अंतर्ात उद्योर्गंची एकूण संख्यग आकृती ५.१२ मध्ये दशानवली आह.े आनण सनि यंनत्रत 

सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्रगंची कगमनर्िी कोष्टक ५.४० मध्ये दशानवली आह.े 

 

कोष्टक ५.४०.  िगयर्ड नवभगर्गतील सणनियंनत्रत सगडंपगणी प्रक्रीयग कें द्रगच्यग कगमनर्िीची  सगंनख्यकी नवश्लेषणगसह 

मगहीती. 

मगपदडंे  

रठकगण 

एमएमए-

सनि यनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रक्रीयग कें द्र 

सहकगिी ससं्र्ग 

मयगादद त 

पी. आि.आय.ए. 

सनि यनंत्रत 

सगडंपगणी 

प्रक्रीयग कें द्र (इं)  

मयगादद त  

आिआयए सनि यंनत्रत 

सगडंपगणी प्रक्रीयग कें द्र 

सहकगिी संस्र्ग 

मयगादद त को-ऑप. 

सोसगयिी नल. 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपूवी र्ेणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ३६.० ५.२ ८५.० 

कमगल ४४०.० १६५०.० १२५०.० 

सिगसिी २१५.६ १३७.५ ४२३.० 

प्रमगनणत नव चलि ८५.६ ३१५.६ २४३.७ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि १०८.० २०.० २८०.० 

कमगल १६३२.० ३६४०.० ३३४४.० 

सिगसिी ६९७.४ ३६१.५ १३५०.० 

प्रमगनणत नव चलि २९४.० ७०६.६ ७०९.२ 
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आउिलेि 

(प्रक्रिर्र 

झरलर्रवर र्रणररे 

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि १८.० ५.० ३४.० 

कमगल १२०.० २४०.० १०००.० 

सिगसिी ४४.१ ६७.५ १३१.७ 

प्रमगनणत नव चलि २१.८ ५९.३ १४७.७ 

सी.ओ.डी. 

(नम.गॅ्र. /नल( 

दकमगि ६८.० ४०.० ११६.० 

कमगल ३८०.० ७००.० ३३१२.० 

सिगसिी १६९.४ १९०.० ४२८.० 

प्रमगनणत नव चलि ५८.६ १४७.५ ४८३.४ 

 

कोष्टक ५.४०  मधूि ह ेस्पष्ट हगेते की एमएमए- सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र सहकगिी संस्र्ग मर्राक्रदत बीओडी 

७९% कमी आनण सीओडी कमी किण्यगत ७५% र्श आले असुन  कगयाक्षमतेसह उतकृष्ट कगमनर्िी किीत आह.े बीओडी 

कमी किण्यगत ५०% कगयाक्षमतग आनण सीओडी कमी किण्यगच्यग ४७% कगयाक्षमतेसह पीआिआयए सनि यंनत्रत 

सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र (इं)  मर्राक्रदत कमीतकमी कगयाक्षमतेिे कगम कित आह.े आिआयए सनि यंनत्रत सगंडपगणी प्रक्रीयग 

कें द्र सहकगिी संस्र्ग मर्राक्रदत को-ऑप. सोसगयिी नल. ६८% कगयाक्षमतेवि कगयाित होती.  आिआयए सनि यंनत्रत 

सगंडपगणी प्रक्रीयग कें द्र सहकगिी संस्र्ग मर्राक्रदत को-ऑप. सोसगयिी नल. वर्ळतग इति स्र्गिकगंवि अिुक्रमे १०० 

नमलीग्रगम प्रनतलीिि बीओडी आनण सीओडीसगठी अिुक्रमे २५० नमलीग्रगम प्रनतलीिि हयग उतसजािगच्यग मगिक मयगादग 

र्गठल्यग जगत होतयग. 

 

५.५.१.९. ठगण े

 

ठगणे नवभगर्गमध्ये दोि सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र )२५ + २५ दसुर् यग िप्प्यगत( आहते. २०१९-२० मध्ये एकूण 

औद्योनर्क सगंडपगणी २० दशलक्ष नलिि प्रनतददि होते, यग सवगंवि यग सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये प्रदक्रयग 

केली र्ेली. यग नवभगर्गमधील प्रतयेक श्रेणीतील उद्योर्गंची संख्यग आकृती ५.१२. मध्ये ददली असूि कोष्टक ५.४१. मध्ये 

प्रदक्रयग कें द्रगची कगमनर्िी दशावली आह.े 

 

कोष्टक ५.४१. ठगणे नवभगर्गतील सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग कगमनर्िीची सगनंख्यकी नवश्लषेणगसह मगनहती. 

मगपदडंे  

रठकगण 

तगिगपूि पयगाविण सिंक्षण ससं्र्ग सनियंनत्रत 

सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्र 

इिलेि 

(प्रक्रिर्ेपूवी र्ेणररे  

सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. (नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि २३०.० 

कमगल २०५०.० 

सिगसिी १०२७.५ 

प्रमगनणत नवचलि ४५९.६ 

सी.ओ.डी. (नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ५४०.० 

कमगल ६३२०.० 

सिगसिी ३२३१.४ 

प्रमगनणत नवचलि १४४०.२ 

आउिलेि 

(प्रक्रिर्र झरलर्रवर  

र्रणररे सरांडपरणी) 

 

बी.ओ.डी. (नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि २०.० 

कमगल ११५०.० 

सिगसिी २७८.६ 

प्रमगनणत नवचलि २३८.६ 

सी.ओ.डी. (नम.गॅ्र. 

/नल( 

दकमगि ६०.० 

कमगल ३०००.०  

सिगसिी ८२२.० 

प्रमगनणत नवचलि ६४५.५ 

 

कोष्टक ५.४१ मधूि असे ददसूि येते की तगिगपूि पयगाविण संिक्षण संस्र्ग सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगची बीओडी 

कमी किण्यगच्यग ७३% कगयाक्षमतेसह आनण सीओडी कमी किण्यगत ९१% कगयाक्षमतेसह उतकृष्ट कगमनर्िी किीत आह.े 
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तर्गनप बी.ओ.डी. आनण सी.ओ.डी.ची आउिलेि मूल्ये अिुक्रमे १०० नम.ग्रॅ. /नल आनण २५० नम.ग्रॅ. /नल ह्यग 

उतसजािगच्यग मगिक मयगादगंपेक्षग अनधक होती. 

५.५.१.१०. मुबंई 

 

यग नवभगर्गमध्ये अद्यगप कोणतेही सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र िगही. यग नवभगर्गतील उद्योर्गंचे वर्ीकिण आकृती 

५.१२. मध्ये ददलेल ेआह.े 

 

५.५.१.११. िगनशक 

 

यग नवभगर्गमध्ये सध्यग सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र अनस्तत्त्वगत िगही. प्रतयेक श्रेणीतील िगनशक येर्ील उद्योर्गंची 

संख्यग आकृती ५.१२. मध्ये दशानवली र्ेली आह.े 

 

५.५.१.१२. चदं्रपूि 

 

यग नवभगर्गमध्ये सनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगची सोय िगही. तर्गनप निमगाण झगलेल्यग सगंडपगण्यगवि उद्योर् 

आपगपल्यग परिसिगमध्य ेप्रदक्रयग कित आहते. म्हणूि २०१९-२० यग वषी निमगाण झगलेल्यग सवा सगंडपगण्यगवि प्रदक्रयग 

किण्यगत आली. चंद्रपूि येर्ील प्रतयेक शे्रणींमधील उद्योर्गंची एकूण संख्यग आकृती ५.१२. मध्ये दशावली आह.े 

 

५.६. घिर्ुती सगडंपगणी प्रदक्रयग 

 

५.६.१. सगंनख्यकीक तपशीलगसंह सगडंपगणी प्रदक्रयग सयंंत्रगंच्यग कगमनर्िीच ेनवश्लषेण 

 

महगिगष्ट्र िगज्यगतील नवभगर्गिुसगि सगंडपगणी प्रदक्रयग संयंत्रगंचग तपशील खगलील नवभगर्गंमध्ये सगदि केलग आह ेआनण 

पयगाविण )संिक्षण( नियम १९८६ मधील अिुसूची – ६ मध्ये  के. प्र. णन. मंडळगिे नवनहत केलेल्यग मगिकगंवि आधगरित 

सगंडपगणी प्रदक्रयग संयंत्रगंच्यग कगमनर्िीचे नवश्लेषण बगयोकेनमकल ऑनक्सजि नडमगंड )बीओडी( सगठी १० नमगॅ्र / ली. 

आनण िोिल सस्पेंडेबल सॉलीड )िीएसएस( सगठी २० नमग्रॅ / ली. आह.े 

 

२०१९ -२० दिम्यगि िगज्यगतील शहिी स्र्गनिक संस्र्गंमध्ये सगंडपगणी निर्माती व प्रदक्रयग खगलीलप्रमगणे होते  

 अंदगजे सगंडपगणी निर्माती  : ९,७५७ दशलक्ष नलिि / दीि )द.ल.नल./दी.(  

 प्रदक्रयग क्षमतग  : ७,७४७ दशलक्ष नलिि / दीि )द.ल.नल./दी.( 

 

५.६.१.१. पुण े

 

यग प्रदशेगत ४१ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेआहते आनण तयगपैकी  २०१९-२० यग वषगात ३९ कगयाित आहते. जुिे िगयडू 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र सध्यग कगयाित िगही. नशरूि येर्े ६ द.ल.नल./दी. प्रक्रीयग क्षमतग असणगिी सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र 

कगयाित आह,े तर्गनप संकनलत िमुन्यगंचग निकगल नमळगलग िगही. तसेच मलकगपूि येर्े असलेल्यग दोन्ही सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्रगमधूि िमुिे र्ोळग किण्यगत आले िगहीत. म्हणूि, सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र े कगमनर्िीचे निकगल विील 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगसगठी उपलब्लध िव्हते. सि २०१९-२० मध्ये यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये एकूण घिर्ुती 

सगंडपगणी १२२९.५ द.ल.नल./दी. नमळगलेले  होते तयगपैकी ३९२.७६ द.ल.नल./दी. सगंडपगणी प्रदक्रयग किण्यगत आले. 

पुणे नवभगर्गतील पुिवठग केलेल्यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक क्र 

५.४२ मध्ये दशानवले आहते. 

 

कोष्टक ५.४२. पुण ेनवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

रठकगण मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

 पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

 इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

एिंडवणे सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

एस. िं. ३ आनण ४ एिंडवणे 

७.९ - ८.८ - ३५ १० 

बोपोडी सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

एस. िं.  २ए, २बी, २सी, २डी 

८ - ५३.५ - २० १५ 
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आनण ६ (पी( बोपोडी 

एस. २४, नशवगजीिर्ि ८ - ११.५ - १२ १२ 

भैिोबग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

अंनतम प्लॉि क्रमगंक ३३० एस 

क्रमगंक ३३ ए, ३३ बी कोिेर्गव 

पगका  

८ - ५८.३ - ३४ ३४ 

मुंढवग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

एस. िं. २, ३ ए, ४ मुंढवग 

८.१ - ७.४ - १४ १४ 

नवठ्ठलवगडी सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र 

, एस. क्रमगंक २०(पी( नहरं्णे 

७.७  ११.५   १० 

जुिे िगयडू सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

एस. ि. ४३९ ते ४४४ पुणे अंनतम 

प्लॉि क्रमगंक,९८, केिेडी िोड 

- - - - - - 

बॅिि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , एस 

क्रमगंक २२१ ते २२७ बॅिि 

८.२ - ७.५ - ८ ८ 

खिगडी सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

एस. िं. ७४, ७५ खिगडी 

८.१ - १० - १२ १२ 

िवीि िगयडू सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्र , एस. िं. ४३९ ते ४४४, पुणे 

अंनतम प्लॉि क्रमगंक  ९८         

केिेडी िोड 

८ - ९ - ८ १२ 

नचखलीचग पनहलग िप्पग - ७.७ - १३ - १३.० 

नचखलीचग दसुिग िप्पग - ७.८५ - ११.८८ - १०.० 

आकुडी - ७.६ - ७.७५ - १४.५ 

िगव्हिे - ७.६३ - ८.८३ - १२.५ 

नचंचवड फेज I (भििगर्ि( - ७.८५ - ११.८८ - १०.५ 

नचंचवड फेज II - ७.६८ - ८.० - ८.५ 

कगसगिवगडी I - ७.७३ - ७.६८ - १४.५ 

कगसगिवगडी II - ७.६ - १०.४० - १४.५ 

कगसगिवगडी III - ७.७३ - ६.६८ - ९ 

चगिोळी पनहलग िप्पग - ७.५८ - ८ - २०.५ 

सगंर्वी फेज I - ७.४८ - १२.१५ - ९ 

सगंर्वी फेज II (दगपोडी( - ७.६५ - ८.२३ - १० 

नपंपळ निलख  - ७.६३ - ८.४३ - १२.५ 

किगड िर्िपरिषद, क्र. ३४२-बी, 

बगिगदगबगिी, शनिवगि पेठ, किगड, 

तग-किगड, नज.सगतगिग 

-/- - -/- - -/- - 

महगबळेश्वि िर्िपरिषद सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  क्रमगंक १ मधील 

कंपगिामेंि क्र. ७९ )शहि सवेक्षण क्र 

.२५७ / १(, कमाचिी वसहगत 

मगरे्, महगबळेश्वि, तग-

महगबळेश्वि, नज.सगतगिग 

-/- - -/- - -/- - 

महगबळेश्वि िर्िपरिषद सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  क्रमगंक २, धोबी घगि 

जवळ महगबळेश्वि, तग. 

महगबळेश्वि, नज.सगतगिग 

-/- - -/- - -/- - 

पंचर्णी िर्िपरिषद सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  क्रमगकं १ 

नसद्धगर्ािर्िजवळील सवेक्षण 

-/- - -/- - -/- - 
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क्रमगंक /८३/२ येर्े, पगचर्णी, तग-

महगबळेश्वि, नज.सगतगिग 

पगचर्णी िर्िपरिषद सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  क्र .२ प्लॉि क्र. 

४९७/४ आनण ५  नशवगजीिर्ि 

जवळ, पगचर्णी, तग-महगबळेश्वि, 

नज. सगतगिग 

-/- - -/- - -/- - 

पगचर्णी िर्िपरिषद सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  क्र .३ नहदं ू

स्मशगिभूमी, पगचर्णी, तग-

महगबळेश्वि, नज.सगतगिग 

-/- - -/- - -/- - 

मलकगपूि िर्ि परिषद र्ि क्रमगंक 

२१४, २१५ मगली िर्ि 

मलकगपूि, तग-किगड, नज.सगतगिग. 

-/- - -/- - -/- - 

मलकगपूि िर्ि परिषद र्ि िं 

.१०, ए/पी मलकगपूि, तग-किगड, 

नज.सगतगिग. 

-/- - -/- - -/- - 

दरे्गव सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

सोलगपूि 

७.७ ७.७ ८० ५.०२ १५१ ८.८ 

कुमठे सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , 

सोलगपूि 

- ७.७२ - ४.७८ - १०.४ 

प्रतगप िर्ि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र 

, सोलगपूि 

- ७.८४ - ४.४६ - ९.४ 

पंढिपूि महगिर्िपगनलकग, 

र्ोपगळपूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  

८.०५ ८ २२१.२

५ 

४८.३७५ २१३.७

५ 

२९.१२

५ 

)-/-( -  र्ोळग केलेले िगही  

 

कोष्टक ५.४२ मधूि असे ददसूि येते की नचखली फेज १, नचखली फेज २, नचंचवड फेज, कगसगिवगडी २ सगंर्वी फेज १, 

दरे्गव, कुमठे, प्रतगप िर्ि, र्ोपगळपूि, ६५ एकि पंढिपूि येर्े १० नमलीग्रगम / एल च्यग निधगारित मगिकपेक्षग 

बीओडीची आउिलेि मूल्ये जगस्त होती. भैिोबग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , पुणे कॅन्िोन्मेंि बोडा, खडकी कॅन्िोन्मेंि बोडा, 

चहिोली फेज १, दरे्गव येर्े निलंनबत घि पदगर्गंची आउिलेि मूल्ये निधगारित केलेल्यग २० नमलीग्रगम / ली. च्यग 

मगिकगंपेक्षग जगस्त होते. 

 

५.६.१.२. चंद्रपूि 

 

यग णवर्रगरत चंद्रपूि महगिर्िपगनलकेद्वगिे पुिनवल्यग जगणगिे तीि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र कगयाित आहते. यग सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्रगंची सगमूनहक प्रदक्रयग क्षमतग ७०.५ द.ल.नल./दी. आह.े सि २०१९-२० मध्ये यग सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्रगंमध्ये घिर्ुती सगंडपगणी नमळगलेल्यग आनण प्रक्रीयग होणग-यग एकूण पगण्यगचे प्रमगण ३६ द.ल.नल./दी. होते. चंद्रपूि 

णर्लयरत प्रदगि केलेल्यग सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.४३ 

मध्ये दशानवलेले आहते. 

 

कोष्टक ५.४३. चंद्रपिू नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

पठगणपुिग, चंद्रपूि ७.९७ ८.२८ १५.५४ ११.६६ ४३.८९ २३.२५ 

िेहमत िर्ि, चंद्रपूि ७.८५ ७.८० १०६. १०.८६ ५१.७८ १९.०० 

आझगद िर्ि, चंद्रपूि ८.१३ ७.८० २३.०३ २१.३७ २७ १८.८३ 
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कोष्टक ५.४३ मधूि ह े ददसुि येते की कोणतयगही सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंमधील बीओडीची आउिलेि मूल्ये नवनहत 

मगिकगंपेक्षग जगस्त िव्हती. िेहमत िर्ि, चंद्रपूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र मधील निलंनबत घि पदगर्गंचे आउिलेि मूल्ये 

नवनहत स्त्रगव मगिकगंिुसगि िव्हती. 

 

५.६.१.३. िगर्पूि 

 

िगर्पूि महगिर्िपगनलकग )एिएमसी( द्वगिे पुिनवलेल्यग यग नवभगर्गत सहग कगयाित सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेआहते. यग 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची सगमूनहक प्रदक्रयग क्षमतग ३४१.३ द.ल.नल./दी. आह.े यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये एकूण 

५२० द.ल.नल./दी. सगंडपगणी प्रगप्त झगले असूि तयगपैकी सि २०१९-२० मध्ये ३४१.३ द.ल.नल./दी. वि प्रदक्रयग 

किण्यगत आले. िगर्पूि नवभगर्गत पुिनवल्यग र्ेलेल्यग सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे सिगसिी 

आनण नवश्लेषण कोष्टक क्र ५.४४ मध्ये िमूद केले आह.े 

 

कोष्टक ५.४४. िगर्पूि नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

रठकगण मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

 पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

 इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

भगंडेवगडी )१३० सीएमडी( ७.८९ ७.५ ४० ७.१३ २५० १४.६७ 

भगंडेवगडी )२०० सीएमडी( ८.०५ ७.५ ३३ १२.४ २५.५ १५ 

मगणकगपूि ७.९५ ७.७ ५२ १८ ४४ २१ 

घगि िोड िगर्पूि ९.९८ ७.२६ १४ ८.१ २२ २१ 

कगचीमेन्ि, िगर्पूि  ७.८२ ७.४ ५८ ११ ४२ २२ 

सोिेर्गव ७.६८ ७.४ ६८ २०.४ ३६ २४ 

 

कोष्टक ५.४४ मधूि असे ददसूि येते की बीओडीसगठी आउिलेि मूल्ये भगंडेवगडी -१३० सीएमडी आनण २०० सीएमडी 

मगिकगपूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र, घगि िोड  िगर्पूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र, कगचीमेन्ि िगर्पूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र, 

सगिेर्गव  सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये १० नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित मगिकगंच्यग प्रमगणगत होती. मगिकगपूि 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र घगि िोड िगर्पूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र, कगनशमेन्ि िगर्पूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र, सगिेर्गव 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र मधील निलंनबत घि पदगर्गंची आउिलेि मूल्य २० नमलीग्रगम / ली.च्यग निधगारित मगिकपेक्षग 

जगस्त होते. 

 

५.६.१.४. िगनशक 

 

यग णवर्रगरत १२ कगयाित सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र े आहते, तयगपैकी ९ िगनशक महगिर्िपगनलकेिे पुिवले आहते, एक 

नशडी िर्िपगनलकग, नज. अहमदिर्ि व एक ची पुिवठग नशिपूि िर्िपरिषद, नज. धुळे, आनण एक िंदिुबगि नगर 

परिषद, नज. िंदिुबगि यगंिी केलेलग आह.े यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची सगमूनहक प्रदक्रयग क्षमतग ३९०. ५ द.ल.नल./दी. 

आह.े सि २०१९-२० मध्ये यग भगर्गतील एकूण घिर्ुती सगंडपगणी ३५३. ९४ होते आनण तयगि होणग-यग सवा 

सगंडपगण्यगवि यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र द्वगिे प्रदक्रयग केले र्ेले. उप प्ररदणेशक कगयगालय  िगनशकमध्ये प्रदगि केलेल्यग 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये एकूण घिर्ुती सगंडपगणी उपलब्लध िगही. तर्गनप, णशडी सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये एकूण 

सगंडपगणी १०  द.ल.नल./दी. होते आनण नशिपूि येर्ील सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र मध्ये एकूण सगंडपगणी ८.६४ 

द.ल.नल./दी. होत.े िगनशक क्षेत्रगमध्ये पुिनवल्यग र्ेलेल्यग सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे सिगसिी 

आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.४५ मध्ये िमूद केल ेआह.े 

 

कोष्टक ५.४५. िगनशक नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

पंचक ७.५ द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.४ लगर्ू िगही २० लगर्ू िगही ६४ 

पंचक २१ द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.४ लगर्ू िगही २० लगर्ू िगही ६४ 
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पंचक ३२ द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.२५ लगर्ू िगही १२.०४ लगर्ू िगही ४७.८ 

चेहडेी २१  द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.५३ लगर्ू िगही १२.१ लगर्ू िगही ६२.७५ 

चेहडेी २२ द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.४ लगर्ू िगही १९.६६ लगर्ू िगही ६५.६६ 

तपोवि -७८ द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.१६ लगर्ू िगही १८.३३ लगर्ू िगही ६९ 

तपोवि -५२ द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.१८ लगर्ू िगही १३ लगर्ू िगही ४५ 

अर्ि िगकळी ७० द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.१९ लगर्ू िगही १३.५२ लगर्ू िगही ४२.६ 

अर्ि िगकळी ४० द.ल.नल./दी. लगर्ू िगही ७.२९ लगर्ू िगही १५.६ लगर्ू िगही ५२.८ 

त्र्यंबक िर्ि परिषद १ 

द.ल.नल./दी. 

- - - - - - 

नशडी िर्िपंचगयत, नशडी, तग-

िगहगतग नज.अहमदिर्ि. 

६ ७ १२० २० २०० १० 

नशिपूि िर्ि परिषद, 

 तग. नशिपूि, नज. धुळे 

७.४८ ७.३ ८० ३६ ६० २० 

िंदिुबगि िर्ि परिषद तग. 

िंदिुबगि 

७.१४ ७.४२ ३४ १२ ६८ २३ 

 

कोष्टक ५. ४५ मधूि अस े ददसूि येते की नशडी िर्िपंचगयत येर्ील  निलंनबत घि पदगर्गंचे आउिलेि मूल्य २० 

नमलीग्रगम / ली च्यग निधगारित मगिकगच्यग प्रमगणगत आहते. 

 

५.६.१.५. िवी मुंबई 

 

िवी मुंबई नवभगर्गत ८ कगयाित सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेआहते. यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची सगमूनहक प्रक्रीयग क्षमतग 

४५९.७ द.ल.नल./दी. आह.े यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये एकूण प्रगप्त सगंडपगणी ४६२.५ द.ल.नल./दी. होते, सि 

२०१८-१९ यग वषगात तयग सवा पगण्यगवि एकनत्रतपणे यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगद्वगिे प्रक्रीयग केली र्ेली. िवी मुंबई 

क्षेत्रगतील पुिवठग केलेल्यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक क्र ५.४६ 

मध्ये दशानवले आहते. 

 

कोष्टक ५.४६ िवी मुंबई नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी * एिसी = र्ोळग 

केलेल ेिगही 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

सीबीडी बेलगपूि सेक्िि - १२ -/- ६.९ -/- ४ -/- १० 

वगशी सेक्िि - १८ -/- ६.९५ -/- २८ -/- १५ 

िेरुळ सेक्िि - २ -/- ६.८ -/- ५४ -/- ३२ 

सगिपगडग सेक्िि - २० -/- ६.९ -/- ५ -/- १२ 

सीवूड सेक्िि - ५० -/- ६.८ -/- ७ -/- १० 

घणसोली सेक्िि - १५ -/- ६.८ -/- २१ -/- १४.७ 

ऐिोली सेक्िि - १८ -/- ७.३ -/- ९.८ -/- १२.८ 

कोपिखैिणे -/- ७.१ -/- ११ -/- १७.६ 

)-/-( - र्ोळग केलेले िगही 

 

कोष्टक ५.४६ मधूि अस ेददसूि येते की िेरुळ सेक्िि – २ येर्ील सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग बीओडी आणण निलंनबत 

घि पदगर्गंचे आउिलेि मूल्ये १० नमलीग्रगम / ली. व  २० नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित मगिकगंपेक्षग जगस्त होती.  

 

५.६.१.६. ठगण े

 

ठगणे नवभगर्गत १२ कगयाित सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र े आहते ज्यगची सगमुहीक प्रक्रीयग क्षमतग २५६.४० द.ल.नल./दी. 

आह.े सि २०१९-२० मध्ये यग  नवभगर्गत एकूण तयगि होणग-यग घिर्ुती सगंडपगण्यगचे प्रमगण १८६ द.ल.नल./दी. 
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होते, तयगपैकी १८६ द.ल.नल./दी. यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र िे एकनत्रतपणे प्रक्रीयग केल.े यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र 

मध्ये नमळणगिे घिर्ुती सगंडपगण्यगचे प्रमगण उपलब्लध िगही. ठगणे नवभगर्गतील सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक 

कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.४७ मध्ये दशानवले आहते. 

 

कोष्टक ५.४७. ठगणे नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्र च्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

मुंब्रग - ६.६ - १२.०६ - २० 

कोपिी - ६.९ - ९ - १२ 

वताक िर्ि - ६.५ - ९.५ - १३.२५ 

र्गडाि कोिा िॉवि जवळ - 

भगईंदि )प( 

- ७ - ५ - १२ 

जेसल पगका  सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र -एमबीएमसी 

- ६.८ - १३० - १०४ 

श्रुष्टी कॉम्प्लेक्स, मीिग िोड - ७.३ - ६ - १० 

म्हगडग- शगंती बगर् - मीिग 

पेणकिपगडग र्गवठगण 

(म्हगडग कॉलिी) 

- ७.१ - १६ - ११ 

शगंती िर्ि, िेियगप्प 

मंददि, मीिग िोड स्िेशि. 

- ७ - १६ - १० 

शगंती पगका , संघवीिर्ि, 

मीिगिोड 

- ७.१ - १८ - १२ 

किदकयग, मीिग िोड (पूवा) - ७ - १४ - १२ 

घोडबंदि- सवेक्षण क्रमगंक 

233, कगशीर्गंव, 

मगशगचपगडग भगईंदि, 

-  

७.५ 

-  

१८ 

-  

११.५ 

बोनलंज नव्हलेज, नविगि (प) - ६.८ - ११५ - ५१ 

 

विील कोष्टक ५.४७ मधूि अस ेददसूि येते की जेसल पगका  सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र -एमबीएमसी, म्हगडग- शगंती र्गडाि-

मीिगपेिकिपगडग र्गवठगण (म्हगडग कॉलिी), शगंती िर्ि िेयाप्पगमंददि मीिग िोड स्िेशि, शगंती पगका  संघिर्ि नमििोड, 

किदकयग मीिग िोड (ई), घोडबंदि- सवेक्षण क्रमगंक .२३३, कगनशर्गव मगशगचपगदग भगईंदि, बोनलंज नव्हलेज, नविगि 

(प). येर्े बीओडीसगठी आउिलेि मूल्ये १० नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित मगिकपेक्षग जगस्त होती. सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्र  एमबीएमसी शगंती पगका , बोनलंज नव्हलेज, नविगि (प). येर्े निलंनबत घि पदगर्गंच्यग आउिलेि मूल्यगंचे प्रमगण २० 

नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित मगिकपेक्षग पेक्षग जगस्त होते.  

 

५.६.१.७. औिंर्गबगद 

 

यग णवर्रगरत ७ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र े आहते, तयगपैकी ४ औिंर्गबगद महगिर्िपगनलकेिे पुिनवले आहते. िगंदडे-

वगघगळग शहि महगिर्िपगनलकेिे बोंदि,  एनलचपूि  आनण सगंर्वी   येर्ील सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेपुिनवले आहते. यग 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची एकूण प्रक्रीयग क्षमतग ३४३ द.ल.नल./दी. आह.े सि २०१९-२० मध्ये यग सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्रगमध्ये एकूण १६२ द.ल.नल./दी. घिर्ुती सगंडपगणी प्रगप्त झगले आनण १४१ द.ल.नल./दी. पगण्यगवि यग सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्रगद्वगिे प्रक्रीयग केली र्ेली. औिंर्गबगद नवभगर्गतील सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे 

सिगसिी व नवश्लेषण कोष्टक ५.४८ मध्ये दशानवलेले आह.े 
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कोष्टक ५.४८. औिंर्गबगद नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

कगंचिवगडी, औिंर्गबगद - ७.९ - ४५ - - 

पगडेर्गव, औिंर्गबगद - ७.५ - ४८ - - 

सलीम अली लेक, 

औिंर्गबगद 

- ७.४ - ६८ - - 

झल्िग, औिंर्गबगद - ७.२ - ४४ - - 

बोंदि सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्र  

- ७.२ - ४३.७४ - ९६.५ 

एनलचपूि सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  

- ७.१ - ३५ - ५२.७५ 

सगंर्वी सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  

- ७ - ३९.३ - ७२.४ 

 

कोष्टक ५.४८ मधूि ह ेक्रदसुन येते की सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये बीओडीची आउिलेि मूल्ये निधगारित मगिकगत 

िव्हती. सगंर्वी सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र एनलचपूि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र, बोंदि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमधील निलंनबत 

घि पदगर्गंचे आउिलेि मूल्य निधगारित मगिकगंिुसगि िव्हते. 

 

५.६.१.८. अमिगवती 

 

यग णवर्रगरत ३ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेआहते, तयगपैकी दोि अमिगवती नजल्ह्यगत ति एक बुलडगणग नजल्ह्यगत आह.े यग 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची एकूण प्रक्रीयग क्षमतग ८१.५ द.ल.नल./दी. असूि इतक्यगच प्रमगणगत सगंडपगणी वषा २०१९-

२० मध्ये यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये प्रगप्त झगले आह.े प्रगप्त झगलेल्यग सवा घिर्ुती सगंडपगण्यगवि यग सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये प्रक्रीयग किण्यगत आली. अमिगवती क्षेत्रगमध्ये प्रदगि केलेल्यग सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक 

कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.४९ मध्ये दशानवलेले आह.े  

 

कोष्टक ५.४९. अमिगवती नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी. 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

लगलखगडी, अमिगवती 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र   

१ 

७.९१ ७.५२ १६० २६ ६० २० 

लगलखगडी, अमिगवती 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र   

२ 

७.९० ७.५१ १७६ २८ ६८ २४ 

शेर्गव, बुलडगणग ८.१५ ७.६५ २८ १२ ३२ १८ 

 

कोष्टक ५.४९ मधूि ह ेददसुि येते की बीओडीसगठी आउिलेि मूल्ये केवळ  लगलखडी,  अमिगवती  सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्र १, शेर्गव, बुलढगणग  येर्े फि १० नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित मगिकगंपेक्षग अनधक  होती. निलंनबत घि 

पदगर्गंच ेआउिलेि मूल्य फि लगलखगडी, अमिगवती सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र २ येर्े २० नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित 

मगिकगपेक्षग अनधक  होती. 

 

५.६.१.९. कोल्हगपूि 

 

यग  नवभगर्गत ६ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र आहते, ज्यगची सगमूनहक प्रक्रीयग क्षमतग १७२.७ द.ल.नल./दी. आह.े यग  

नवभगर्गत एकूण २०२ द.ल.नल./दी. घिर्ुती सगंडपगणी प्रगप्त होत.े यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये एकूण घिर्ुती 

सगंडपगणी नमळूि १९१.७ द.ल.नल./दी. होतग, तयगपैकी सि २०१९-२० मध्ये १३५.२ द.ल.नल./दी. सगंडपगण्यगवि 
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प्रक्रीयग किण्यगत आली. कोल्हगपूि नवभगर्गत पुिवल्यग र्ेलेल्यग सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे 

सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.५० मध्ये प्रस्तुत केल ेआह.े 

 

कोष्टक ५.५०. कोल्हगपिू नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्र.ॅ /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

कसबग बगवडग - ७.४५ - ९.३२ - १६.३३ 

दधुगली - ७.८ - ५.२ - १३.६१ 

इचलकिंजी - ७.६ - ६.०३ - १४.४१ 

धुळर्गव -- ७.२ -- ४ -- १३ 

नमिज -- ७.५ -- १८ -- १६ 

१०० फूि िस्तग -- ७.३ -- ६.४ -- १४ 

 

कोष्टक ५.५० मधूि ददसूि येते की बीओडी आनण निलंनबत घि पदगर्गंची आउिलेि मूल्ये अिुक्रमे १० नमलीग्रगम / ली. 

आनण २० नमलीग्रगम / ली.च्यग निधगारित मगिकगंमध्ये होती. 

 

५.६.१.१०. िगयर्ड 

 

यग नवभगर्गत ८ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेआहते ज्यगंची एकनत्रत प्रक्रीयग क्षमतग ३०६ द.ल.नल./दी. आह.े यग नवभगर्गत 

एकूण प्रगप्त सगंडपगणी २६६.७ द.ल.नल./दी. होत.े सि २०१९-२० मध्ये इतकीच घिर्ुती सगंडपगणी प्रगप्त झगले आनण 

तयगवि प्रक्रीयग केली र्ेली. िगयर्ड नवभगर्गतील पुिवठग केलेल्यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे 

सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.५१ मध्ये दशानवल ेआहते. 

 

कोष्टक ५.५१. िगयर्ड नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

बगंदि िोड, पिवेल, नज. 

िगयर्ड. 

- ६.९३  १३.८ - २३.६ 

सेक्िि -१६, खगिघि, 

तग. पिवेल, नज. िगयर्ड. 

- ६.८८ - १७.३८ - १९.२५ 

सेक्िि -१६, खगिघि, 

तग. पिवेल, नज. िगयर्ड. 

- ६.८७ - २४.७३ - १५.६४ 

सेक्िि -३२, कगमोठे, तग. 

पिवेल, नज. िगयर्ड. 

- ६.७३ - ४४.८६ - ३३.७१ 

सेक्िि -१२, कळंबोली, 

तग. पिवेल, नज. िगयर्ड. 

- ६.८२ - ३० - ३७ 

सेक्िि -०६, उलवे, तग. 

पिवेल, नज. िगयर्ड. 

- ७.३ - ६ - १४ 

कगळंुद्र,े कगळंुद्र े र्गव, 

पिवेल, िवी मुंबई 

- ७.६ - ४ - १० 

नसडको किंजडे - ७ - ४ - १२ 

 

कोष्टक ५.५१ मधूि अस ेददसूि येते की सेक्िि -०६, उलवे, तग. पिवेल, नज. िगयर्ड, कगळंुद्र,े कगळंुद्र ेर्गव, पिवेल, 

िवी मुंबई, नसडको किंजडे येर्े बीओडीची आउिलेि मूल्ये १० नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित मगिकगंिुसगि आहते. 

निलंनबत घि पदगर्गंच्यग आउिलेि मूल्ये नसडको सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , सेक्िि - १६, खगिघि, सेक्िि -१६, खगिघि, 
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तग. पिवेल, नज. िगयर्ड. सेक्िि -०६, उलवे, तग. पिवेल, नज. िगयर्ड आनण कगळंुद्र,े कगळंुद्र ेर्गव, पिवेल, िवी मुंबई 

येर्े २० एमजी / ली. च्यग निधगारित मयगादते आहते. 

 

५.६.१.११. कल्यगण 

 

यग  नवभगर्गत ११ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र आहते, ज्यगची सगमूनहक प्रक्रीयग क्षमतग २३२.७ द.ल.नल./दी. आह.े यग 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगमध्ये प्रगप्त झगलेले एकूण घिर्ुती सगंडपगणी ३५४ द.ल.नल./दी. होते, तयगपैकी वषा २०१९-२०  

मध्ये १३४.२ द.ल.नल./दी. वि प्रक्रीयग किण्यगत आली. कल्यगण नवभगर्गतील सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक 

कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण कोष्टक ५.५२ मध्ये दशानवले आह.े 

 

कोष्टक ५.५२. कल्यगण नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

बवे सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्र : मौज े - बवे तग. 

कल्यगण 

- ७.२ - ९.५ - २१.७ 

आधगिवगडी सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र : तग. 

कल्यगण 

- ७.१ - ६.८ - १३.७ 

नचंचपगडग सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र : मौजे- कगिे 

मनणवली 

- ७.२ - ६.७ - १६.३ 

डोंनबवली ठगकूली 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र : 

मोिगर्ि, डोंनबवली 

कगयाित 

रििवगळग )इ( सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र : मौजे- मगंडग 

)पू(, तग. कल्यगण 

- ७.१ - ४ - १२.३ 

रििवगलग )प( सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र : मौजे- मगंडग 

)पू(, तग. कल्यगण. 

- ७.५ - ५.८ - १३ 

वडगळर्गव ६.८ ७.४ ६० ६ ३० १४ 

नचकलोली ६.८ ७.१ ६४ २० २६ १२ 

बदलगपूि ६.२ ६.७ १२ ४ १८ १२ 

नभवंडी निजगमपूि शहि 

महगिर्िपगनलकग, 

नभवंडी, तग. नभवंडी, नज. 

ठगणे 

७.३५ ७.५५ १२५ १० १५३ २३ 

 

कोष्टक ५.५२ मधूि ददसूि येते की सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र , नचकलोली आनण नभवंडी निजगमपुि शहि 

महगिर्िपगनलकेच्यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंमध्ये १० नमलीग्रगम / ली. च्यग निधगारित नडस्चगजा मगिकगपेक्षग बीओडीची 

आउिलेि मूल्ये जगस्त होती. बव ेसगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र : मौजे - बवे तग. कल्यगण आनण बव ेसगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र : 

मौज े- बवे तग. कल्यगण येर्े निलंनबत घि पदगर्गंच्यग आउिलेि मूल्यगंचे प्रमगण २० नमलीग्रगम प्रनत नलििपेक्षग जगस्त 

आह.े 

 

५.६.१.१२  मुबंई 

 

मुंबई नवभगर्गत ८ कगयाित सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र े आहते. यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंची सगमूनहक प्रक्रीयग क्षमतग 

२७१७ द.ल.नल./दी. आह.े यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंमध्ये एकूण प्रगप्त सगंडपगणी नमळूि २१९० द.ल.नल./दी. होते 
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तयगपैकी सि २०१९-२० दिम्यगि २०५२.१ द.ल.नल./दी. सगंडपगणी यग प्रदक्रयग कें द्रगद्वगिे एकनत्रतपणे प्रक्रीयग केल े

र्ेले. मुंबई क्षेत्रगमध्ये पुिनवल्यग र्ेलेल्यग सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगंच्यग वगर्षाक कगमनर्िीचे सिगसिी आनण नवश्लेषण 

कोष्टक ५.५३ मध्ये दशानवलेले आहते.   

 

कोष्टक ५.५३. मुंबई नवभगर्गतील सगडंपगणी प्रदक्रयग कें द्रगच्यग वगर्षाक कगमनर्िीची सिगसिी 

 

 

रठकगण 

मगपदडं )नम.ग्रॅ. /नल( 

पी. एच. बीओडी )सिगसिी( एस.एस. )सिगसिी( 

इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे इिलिे आउिलिे 

कुलगबग ७.६ ७.०३ १२४ ८९.६ ८२ ६४ 

विळी ७.२ ६.९८ ११८ ७१.५ ६५ ४१.६ 

वगंद्र े ७.७ ७.६ १९० ३५ ११० २४ 

वसोवग ७.३ ७.१ १७२ ४२ ९० ३८ 

भगंडुप - ७.३ - १५ - २२ 

घगिकोपि - ६.८ - ४० - ३० 

मगलगड ६.९ ७ २५० ९० ३५ १८ 

चगिकोप ७.५ ७.३ ८० ७८ ११५ १६ 

 

कोष्टक ५.४८ वरूि असे आढळले आह ेकी भगंडुप वर्ळतग सवा सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र मध्ये बीओडीसगठी आउिलेि 

मूल्य १० नमलीग्रगम / ली.च्यग निधगारित मगिकगंपेक्षग जगस्त होत े ति निलंनबत घि पदगर्गंचे आउिलेि मूल्य २० 

नमलीग्रगम / ली. निधगारित प्रमगणगपेक्षग कुलगबग, विळी, वसोवग, भगंडुप आनण घगिकोपि येर्े जगस्त होते. 

 

५.७  महगिगष्ट्रगतील घिकचिग व्यवस्र्गपि 

 

पयगाविण व वि मंत्रगलय, िवी ददल्ली यगंिी दद. २५.०९.२००० िोजी प्रनसद्ध केलेल्यग अनधसूचिेिुसगि घिकचिग 

व्यवस्र्गपि नियम, २०१६ मध्ये िर्िपगनलकग घिकचिग )व्यवस्र्गपि व हगतगळणी( नियम, २००० अनस्तत्त्वगत आलग 

आह.े 

 

सि २०१९ मध्ये िगज्यगतील घिकचिग निर्माती व नवल्हवेगि लगवण्यगची यगदी पुढील भगर्गत सगदि केली आह.े कोष्टक 

५.५४ मध्ये कचिग तयगि किण्यगसगठी जबगबदगि असलेल्यग िगज्यगतील स्र्गनिक संस्र्ग व िगवणी मंडळगची एकूण 

संख्यग दशानवली आह.े कोष्टक ५.५५ यग स्र्गनिक संस्र्गमधूि निमगाण होणग-यग घिकच-यगच े प्रमगण दशानवते, ति 

कोष्टक ५.५६ उतपन्न कच-यगविील प्रक्रीयग )%( दशानवतगत. 

 

कोष्टक ५.५४. स्र्गनिक स्विगज्य ससं्र्गचंी एकूण सखं्यग: - ३८७ आनण नजल्हग मडंळ – ०७ 

१. महगिर्िपगनलकग २७ 

२. ‘अ’ वर्ा िर्िपरिषद १८ 

३. ‘ब’ वर्ा िर्िपरिषद ७० 

४. ‘क’ वर्ा िर्ि परिषद १४८ 

५. िर्ि पंचगयत १२४ 

६. नजल्हग मंडळ ०७ 

 

कोष्टक ५.५५. िगज्यगतील २०१९ -२० मधील घिकचिग निर्माती 

स्र्गनिक संस्र्ग यएूलबीची 

संख्यग 
संख्यग )मेररक िि / ददवस( िके्कवगिी )%( 

महगिर्िपगनलकग २७ १९०५०.११ ८३.०२ 

अ वर्ा िर्िपगनलकग १८ १०२८ ४.४८ 

ब वर्ा िर्िपगनलकग ७० १२६७.९२ ५.५३ 

सी वर्ा िर्िपगनलकग १४८ १०५१.९६ ४.५८ 

िर्िपंचगयती १२४ ४५०.७६६ १.९६ 
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एकूण ३८७ २२८४८.७५६  

नजल्हग मंडळ ०७ ९६.५ ०.४२ 

एकूण ३९४ २२९४५.२५६ १०० 

 

कोष्टक ५.५६. िगज्यगतील २०१९ -२० मधील घिकचिग प्रक्रीयचे ेसगंनख्यकीक नवश्लेषण 

स्र्गनिक संस्र्ग यएूलबीची 

संख्यग 
संख्यग )मेररक िि / ददवस( िके्कवगिी )%( 

महगिर्िपगनलकग 
२७ १३४८८.४७२५ ८४.११ 

अ वर्ा िर्िपगनलकग १८ ५८८.५ ३.६७ 

ब वर्ा िर्िपगनलकग ७० ९२५.२२५ ५.७७ 

सी वर्ा िर्िपगनलकग १४८ ७२७.०७ ४.५३ 

िर्िपंचगयती १२४ २६४.९ १.६५ 

एकूण ३८७ १५९९४.१६७५  

नजल्हग मंडळ ०७ ४३.१ ०.२७ 

एकूण ३९४ १६०३७.२६७५ १००% 

 

५.७.१ िर्िपगनलकग घिकचिग व्यवस्र्गपिगच ेसगंनख्यकीय तपनशलगसह नवश्लेषण )नवभगर्निहगय( 

 

सि २०१९ मध्ये महगिगष्ट्रगतील सवा नवभगर्गत तयगि झगलेल्यग आनण प्रक्रीयग केलेल्यग िर्िपगनलकग घिकच-यगच्यग 

नवनवध प्रकगिगंच्यग प्रमगणगंचग सनवस्ति अहवगल कोष्टक ५.५७ मध्ये दणे्यगत आलग आह.े 

 

कोष्टक ५.५७ िर्िपगनलकग घिकच-यगचे क्षेत्रनिहगय सगनंख्यकीय नवश्लेषण )निर्माती व प्रक्रीयग( 

अ. क्र.   नवभगर् िर्िपगनलकग घिकच-

यगची निर्माती )एमिी( 

िर्िपगनलकग घिकच-

यगची प्रक्रीयग )एमिी(  

प्रक्रीयग )%( 

१. औिंर्गबगद १७४४.०६ ११८५.८५ ६७.९९ 

२. िगनशक १९१६.८९ १३९७.८९ ७२.९३ 

३. िगर्पूि १३८७.४४ ४५५.७६ ३२.८५ 

४. पुणे ३८११.४८ ३३३५.८९ ८७.५२ 

५. चंद्रपूि ४४६.७६ ३०४.११ ६८.०७ 

६. अमिगवती ९१०.०७ ३१९.६० ३५.११ 

७. कोल्हगपूि ७९१.८९६ ५५१.९२ ६९.६९ 

८. िगयर्ड ५६२.८२ ४४३.८२ ७८.८५ 

९. ठगणे २१७२.०२ १५६३.८२ ७१.९९ 

१०. कल्यगण १६८३.३२ ३०९ १८.३५ 

११. िवी मुंबई ७६१ ६२६.५० ८२.३२ 

१२. मुंबई ६६६१ ५५०० ८२.५७ 

एकूण २२८४८.७६ १५९९४.१७ ७०.०१ 

 

५.७.२.  महगिर्िपगनलकग घिकचिग निर्माती आनण प्रक्रीयेच े४ वषगंपगसिू कल नवश्लेषण 

 

सि २०१६-१७, २०१७-१८ , २०१८ आनण २०१९  यग वषगातील सवा नवभगर्गंतील महगिर्िपगनलकग घिकचिग 

निर्माती आनण प्रक्रीयगंच्यग कल नवश्लेषण किण्यगसगठी ४ वषगंच्यग कगलगवधीत महगिर्िपगनलकग घिकच-यगच्यग 

निर्माती आनण प्रक्रीयगंच्यग कलरांचग अभ्यगस आनण तुलिग किण्यगसगठी केल ेर्ेले आह.े आकृती ५.१३. आनण ५.१४. सवा 

क्षेत्रगंमध्ये महगिर्िपगनलकग घिकच-यगची सिगसिी निर्माती आनण प्रक्रीयग ४ वषगंच्यग कगलगवधीत आलेखगंमध्ये  

दशानवण्यगत आले आह.े 
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आकृती ५.१३ गेल्या ४ वर्ाातील घनकचरा ननर्मातीचा महाराष्ट्रातील कल 

 

आकृती ५.१३ मधूि ह ेददसूि येते की महगिर्िपगनलकग घिकच-यगची निर्माती िगज्यगतील सवा भगर्गत ४ वषगात वगढते 

कल दशावते.  औिंर्गबगद, िगनशक व ठगणे यग नवभगर्गंत सि २०१६ -१७ पगसूिच्यग महगिर्िपगनलकग घिकच-यगच्यग 

निर्मातीत सवगानधक उल्लेखिीय वगढ ददसूि आली. तर्गनप ह े लक्षगत घ्यगवे लगर्ेल की मुंबई, अमिगवती, चंद्रपूि, 

कल्यगण, िगर्पूि, िगयर्ड आनण िगनशक यग भगर्गंत मगर्ील वषी म्हणजेच २०१८ च्यग तुलिेत कचिग निर्माती कमी 

झगली आह.े औिंर्गबगद, कोल्हगपूि, िवी मुंबई पुण ेआनण ठगणे यग उवारित क्षेत्रगत, यग चगि वषगात महगिर्िपगनलकग 

घिकच-यगची निर्माती कमी प्रमगणगत वगढली आह.े 

 

५.७.३.  महगिर्िपगनलकग घिकचिग प्रक्रीयचे े४ वषगंपगसिू कल नवश्लेषण 

 

महगिगष्ट्र िगज्यगत मगर्ील ४ वषगात महगिर्िपगनलकग घिकच-यगच्यग  प्रक्रीयगच्यग कल नवश्लेषणगवरूि असे ददसूि आले 

आह ेकी, महगिर्िपगनलकग घिकच-यगच्यग  प्रक्रीयेचे प्रमगण अतयंत उच्च फिकगि ेवगढल ेआह.े २०१८ च्यग तुलिेत िवी 

मुंबई व िगयर्ड यग नवभगर्गत प्रक्रीयग केलेल्यग महगिर्िपगनलकग घिकच-यगच ेप्रमगण मगर्ील वषगाच्यग तुलिेत ककंनचत 

कमी आह.े 

 

कोल्हगपूि, िगर्पूि, िवी मुंबई, िगयर्ड आनण ठगणे यग महगिर्िपगनलकग क्षेत्रांमध्र्े घनकचऱ्र्रवर प्रक्रीयग करण्र्रचे 

प्रमरण पगठोपगठच्यग वषगंमध्ये वगढत चगलले आह.े 

 

आकृती ५.१४ वरूि प्रक्रीयग केलेल्यग महगिर्िपगनलकग घिकच-यगच्यग प्रमगणगतील सवगात लक्षणीय वगढ मुंबई, पुणे 

आनण ठगणे येर्े दशानवली आह ेआनण विील आकडेवगिीमध्येही ते स्पष्ट आह.े 
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आकृती ५.१४ गेल्या ४ वर्ाातील घनकचरा व्यवस्थापणेचा महाराष्ट्रातील कल 

 

५.८. वषा २०१९-२० मध्य ेघगतक घिकचिग निर्माती 

 

कोष्टक ५.५८. वषा २०१९ - २०  मध्य ेएकूण घगतक घिकच-यगविील निमीतीचग  तपशील 

घगतक कचिग यगदी 

  नजल्ह्यगचे िगव लँनडदफलबेल पुिवगापियोग्य जगळण्यगयोग्य सदपुयोर् प्रमगण. एकूण 

१ १३७ अहमदिर्ि २९४४.९३ ३६५५०. ४७ २१६८. ५७ ११२४४. ८६ ५२९०८. ८३ 

२ २८ अकोलग ६४०. ६९ १८३. ०० २७५. ३० ३९०. ५८ १४८९. ५७ 

३ ४९ अमिगवती ९७१९. ४६ ९९. ९२ ५४. ५४ २१८. ४५ १००९२. ३७ 

४ ३४३ औिंर्गबगद ३९३२४. ०३ २९७७३. ६४ १७४०९. ०५ ७४७९५. ७० १६१३०२. ४२ 

५ १३ बीड ५९. ४० ८६६. ६० ११७.५८ ३५. ९० १०७९. ४८ 

६ २५ भंडगिग २०६१. ८९ ६०५८. ५४ १०५. ९६ १९०. ४९ ८४१६. ८७ 

७ १५ बुलढगणग २०५७. ९५ २२. ३० २०८. ५६ २६८. ९२ २५५७. ७३ 

८ ८० चंद्रपूि ७११. ८५ १८५६. ९९ १६६७. ७६ १८९३०२. ९४ १९३५३९. ५३ 

९ ३५ धुळे ४९२८. ३७ ३६७३. ८६ ५६२. ४४ ३९३. ९० ९५५८. ५७ 

१० २ र्डनचिोली ०.०० २. ०० ०. ०० ०. ०० २. ०० 

११ ४ र्ोंददयग -- ४०३. ०५ २००. ०० १२. ०० ६१५. ०५ 

१२ ५ नहरं्ोली ०.०० १. ५० ५१. ०० ८. ०० ६०. ५० 

१३ ९९ जळर्गव ४९७५. २१ ३३६८. ६८ २१५६. ०८ ६८९६८.९८ ७९४६८. ९४ 

१४ २६ जगलिग १८४८३. ३२ ११८. ७८ ७४६७. १६ १७. २० २६०८६. ४६ 

१५ २५६ कोल्हगपूि ३६३६८. ४३ ३७३७. ०१ ५४८०. ८५ २३८९.५१ ४७९७५. ७९ 

१६ १९ लगतूि ६६५. १२ १३. ३६ ८९४. ९३ ५.८४ १५७९. २४ 

१७ ४५६ मुंबई ३८५८६. ३७ ११२९८१. ३१ १४१७२. ३८ 

 

११०६१. ७३ 

 

१७६८०१. ७९ 

 १८ मुंबई उपिर्िी 

१९ २९८ िगर्पूि १७००५.१७ २१४२८. ४४ ६२५९. ६० ८५४४. २२ ५३२३७. ४२ 

२० १७ िगंदडे ११८.३४ १३२. ८४ १०. ११ ८६. ४० ३४७. ६८ 

२१ १४ िंदिुबगि ६१.८२ ६. ४३ १०९१. ५० १००. ८० १२६०. ५५ 

२२ ३९८ िगनशक १४४७९.६५ १९५८६. ९८ १२१०६. १५ २४३१५. ६८ ७०४८८. ४६ 

२३ १६ उस्मगिगबगद २४७.७१ ३२. २६ ११३०. ८० ८. ७० १४१९. ४६ 

२४ ७२३ पगलघि ८५७८५.२४ ७३१९०. १० १४६३५. ०६ ३९८४६६. ९६ ५७२०७७. ३७ 

२५ ६ पिभणी ०.०० ४. ७० २४.०८ ०. ०० २८. ७७ 

२६ १३३६ पुणे ८१४२३.४३ ६९३३४. ३५ ७२३०२. २४ १६०५४८. ६८ ३८३६०८. ७० 
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२७ ६७५ िगयर्ड १९४९५३.८१ ३५४२३५. ७० ६६७२५. ३१ ६५९०१. ५० ६८१८१६. ३३ 

२८ १०६ ित्नगनर्िी २९१९८.०४ ७३८५. ३२ ३०६३. ८५ ५२८१५. ७७ ९२४६२. ९८ 

२९ ८८ सगंर्ली ४१५१.३२ ५९३३. ०० १९४१०. ६८ ६०८. २७ ३०१०३. २७ 

३० १७१ सगतगिग ४५८६.५८ ५८०५. ५० २५९९. ३१ २६६०. ८६ १५६५२. २५ 

३१ २ नसंधुदरु्ा ०.०० १०१०. ०० ०. ५० ०. ०० १०१०. ५० 

३२ १६१ सोलगपूि ५३०९.८८ २२५७. ७० २०७१. ६९ १४०. ३१ ९७७९. ५८ 

३३ १५९८ ठगणे १११५६७.३४ ६६२३६. १४ ४५१४८. ९४ ८९३७२. ७२ ३१२३२५. १४ 

३४ २७ वधगा १९४४.०२ २६४७. ६६ १८४. ६० ९८. ४० ४८७४. ६९ 

३५ १ वगनशम ६.०० ७. ३० ०. ०० ०. ०० १३. ३० 

३६ २८ यवतमगळ २५१४.७८ ४४३. ७१ ४६. २७ १३. ०० ३०१७. ७६ 

 ७२५७  ७१४८८०.१२ ८२९३८९. १३ २९९८०२. ८४ ११६२९८७. २५  ३००७०५९. ३४ 

 

५.८.१. सरमरणर्क धोकगदगयक कचिग प्रक्रीयग, सगठवण आनण नवल्हवेगि सुनवधचेी नस्र्ती 

 

महगिगष्ट्र िगज्यगत ४ सगमगनयक घगतक कचिग प्रक्रीयग, सगठवण आनण नवल्हवेगि सुनवधग उपलब्लध आनण यशस्वीरितयग 

कगयाित आहते. मुंबई कचिग व्यवस्र्गपि )एमडब्लल्यूएम(, तळोजग आनण रगन्स ठगणे कचिग व्यवस्र्गपि संघििग 

)िीिीसीडब्लल्यूएमए(, महगप े यग दोि सुनवधग िवी मुंबई णवर्रगरअांतगात महगिगष्ट्र एनन्व्हिो पॉवि नलनमिेड 

)एमईपीएल(, िगंजणर्गव ही पुण े नवभगर्गंतर्ात आह ेआनण महगिगष्ट्र एनन्व्हिो प्रोिेक्शि नल. )एमईपीएल(, बुिीबोिी 

औद्योनर्क क्षेत्र िगर्पूि नवभगर्गंतर्ात आह.े सध्यग ७२५७ उद्योर् यग ४ सुनवधगंच े सदस्य आहते आनण त्र्रांच्र्र 

धोकगदगयक कचऱ्र्रची नवल्हवेगि लगवत आहते.  

 

कोष्टक ५.५९. सगमगनयक घगतक कचिग प्रक्रीयग, सगठवण आनण नवल्हवेगि सुनवधगचं्यग वयैनिक क्षमतचेग सगिगशं. 

 

सुनवधेचे िगव म.े मुबंई कचिग 

व्यवस्र्गपि नलनमिेड, 

प्लॉि क्रमगंक पी -३२, 

एमआयडीसी, तळोजग 

म.े रगन्स ठगण े कचिग 

व्यवस्र्गपि सघं, 

पी -१२८, नशल-

महगप े िोड, एल अडँ 

िी इन्फोिेक नल. च्यग 

पुढे. 

म.े महगिगष्ट्र 

एनन्व्हिो पॉवि 

नल., िगजंिर्गव 

 

म.े नवदभा एनन्व्हिो 

प्रोिेक्शि नल., 

)मेससा एसपीव्ही 

शिीकुमगि एम. 

संचतेी नल., 

बुिीबोिी( 

 

सुनवधेची 

क्षमतग 

एसएलएफ - 

१,२०,००० मेररक िि / 

वषा 

एसएलएफ - 

२१,६०० मेररक िि / 

वषा 

एसएलएफ – 

६०,०००  मेररक 

िि / वषा 

एसएलएफ – 

६०,००० मेररक िि 

/ वषा 

१. आयएिसी – १.५ 

िीपीएच. 

आयएिसी - सुनवधग 

िगही 

 

 

आयएिसी – ३.० 

िीपीएच 

 

 

आयएिसी – ३.०  

िीपीएच 

२. आयएिसी- १.५ 

िीपीएच 

(अतुलिीय घगतक 

कचिग तळोजगलग 

पगठनवलग( 

 

कोष्टक ५.६०. सि २०१९-२० मध्य ेनवल्हवेगि लगवलले्यग जगर्गंवि घगतक कच-यगचग सगिगशं. 

खुली जगर्ग 
एसएलएफ  

)एमिी / ए( 

आयएिसी * 

)एमिी / ए( 

एकूण  

)एमिी / ए( 

एमडब्लल्यूएमएल, तळोजग १८०२४४ ३०२८४ २१०५२८ 

िीिीसीडब्लल्यूएमए, महगपे २२६९५.३२ --- २२६९५.३२ 

एमईपीएल, िगंजणर्गव, पुण े ८६४३८.१३ २१३२७.२४ १०७७६५.३७ 

व्हीईपीएल, बुिीबोिी, िगर्पूि १७५१०.३६ २६९०.५८ २०२००.९४ 

एकूण ३०६८८७.८१ ५४३०१.८१ ३६११८९.६३ 

 

घगतक कचिग तयगि किणगिे ७,२५७ उद्योर् आहते. घगतक कच-यगच्यग प्रक्रीयेसगठी एसएलएफ, आयएिसी आनण 

ऑिसगइि हगयड्रोक्लेव्ह सगिख्यग नवनवध पद्धती वगपिल्यग जगतगत. ३,०६,८८७.८१ मेररक िि / वषा घगतक कच-

यगवि  सगयंरिदफक लँडफील पद्धतीिे, ५४,३०१.८१ मेररक िि / वषा भनस्म किण पद्धतीि ेप्रक्रीयग केली जगते  
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२०१९-२० र्र वषरात महरररष्ट्र ररज्र्रमध्र्े घरतक व इतर कचरर पुनवरापर / वरपरण्र्रसरठी ४३९ अणधकृत सुणवधर 

आहते ज्र्रची एकूण अणधकृत क्षमतर १३८४९२५.६ मे.टन आह,े महरररष्ट्ररमध्र्े ६२८७२०.२८ मे.टन कचऱ्र्रचर 

पुनवरापर केलर गेलर. 

 

कोष्टक ५.६१. नजल्हगनिहगय अद्ययगवत मगहीती 

अनधकृततग - ३१ मगचा २०२० पयंत नजल्हगनिहगय अद्ययगवत 

अिु. क्र. नजल्हग युनिट्सची संख्यग 

१ अहमदिर्ि १३७ 

२ अकोलग २८ 

३ अमिगवती ४९ 

४ औिंर्गबगद ३४३ 

५ बीड १३ 

६ भंडगिग २५ 

७ बुलढगणग १५ 

८ चंद्रपूि ८० 

९ धुळे ३५ 

१० र्डनचिोली २ 

११ र्ोंददयग ४ 

१२ नहरं्ोली ५ 

१३ जळर्गव ९९ 

१४ जगलिग २६ 

१५ कोल्हगपूि २५६ 

१६ लगतूि १९ 

१७ मुंबई 

मुबंई उपिर्िी 

४५६ 

१८  

१९ िगर्पूि २९८ 

२० िगंदडे १७ 

२१ िंदिुबगि १४ 

२२ िगनशक ३९८ 

२३ उस्मगिगबगद १६ 

२४ पगलघि ७२३ 

२५ पिभणी ६ 

२६ पुणे १३३६ 

२७ िगयर्ड ६७५ 

२८ ित्नगनर्िी १०६ 

२९ सगंर्ली ८८ 

३० सगतगिग १७१ 

३१ नसंधुदरु्ा २ 

३२ सोलगपूि १६१ 

३३ ठगणे १५९८ 

३४ वधगा २७ 

३५ वगनशम १ 

३६ यवतमगळ २८ 

एकुण ७२५७ 
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५.८.२.५ वषरांवरील घरतक टरकरव ूकचऱ्र्रवर णवलहवेरट लरवण्र्रसरठी केललेे कल णवश्लेषण 

 

सि २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आनण २०१९-२० यग वषगात िगज्यगतील सवा नवल्हवेगि 

लगवण्यगत आलेल्यग घगतक कच-यगच्यग कलमगचे नवश्लषेण केले र्ेले आह.े आकृती ५.१५. नवल्हवेगि लगवणग-यग र्रगेवर 

पगच वषगंच्यग कगलगवधीत प्रगप्त झगलेलग सिगसिी घगतक कचिग हग आलेखगंमध्ये  दशानवतो. 

 

आकृती ५.१५. ५ वषरांवरील घरतक टरकरव ूकचऱ्र्रवर णवलहवेरट लरवण्र्रसरठी केलेल ेकल णवश्लषेण 

 

आकृती ५.१५ मधूि असे ददसुि यतेे की, एमडब्लल्यूएमएल, तळोजग येर्े घगतक कच-यगच ेप्रमगण २०१५-१६  यग वषगात 

सवगात कमी झगले, तयगिंति २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० आनण सि २०१६-१७ यग वषगा दिम्यगि सवगानधक 

प्रमगणगत घगतक कचिग प्रगप्त झगलग. िीिीसीडब्लल्यूएमएमध्ये, २०१५-१६, २०१६-१७ आनण २०१७-१८ यग वषगात यग 

जगरे्वि प्रगप्त झगलेल्यग धोकगदगयक कच-यगच ेप्रमगण जवळपगस समगि होते, वषा २०१८-१९ आनण २०१९-२० मध्ये 

र्ोडीशी वगढ झगली. डीएलएफसगठी िीिीसीडब्लल्यूएमए येर्े प्रगप्त झगलेलग एक वेळचग नडस्पोजेबल कचिग वषा २०१८-

१९ मध्ये १२०३३१ मे.िि आह.े   

 

एमईपीएल, िगंजणर्गव )पुण(े आनण एमईपीएल, बुिीबोिी )िगर्पूि( येर्े प्रगप्त झगलेल्यग धोकगदगयक कच-यगच ेप्रमगण 

यगपुढील वषगंमध्ये प्रगप्त झगलेल्यग प्रमगणगत ककंनचत वगढ झगल्यगिे तुलिेिे नस्र्ि आह.े 

 

५.९. जवै-वैद्यकीय कचिग 

 

५.९.१.  २०१६ च्यग जैव-वैद्यकीय कचिग व्यवस्र्गपि नियमगची अमंलबजगवणी 

 २८ मगचा २०१६  िोजी वि, पयगाविण व जलवगयू परि वताि मंत्रगलयगिे  २०१६ च्यग  जैव-वैद्यकीय कचिग 

व्यवस्र्गपि नियम अनधसूनचत केल ेआह.े 

 िवीि जैव-वैद्यकीय कचिग व्यवस्र्गपि नियम २०१६ िुसगि सवा रुग्णगलये, िर्संर् होम, दवगखगिे, दवगखगिे, 

पशुवैद्यकीय संस्र्ग, प्रगणी घिे, पॅर्ॉलॉनजकल प्रयोर्शगळग, ििपेढी, नक्लनिकल आस्र्गपिे, संशोधि ककंवग 

शैक्षनणक संस्र्ग, आिोग्य नशनबिे, वैद्यकीय ककंवग शस्त्रदक्रयग नशनबिे, लसीकिण यग नियमगंच्यग कगयाके्षत्रगत नशनबिे, 

ििदगि नशनबिे, शगळगंमध्ये प्रर्मोपचगि कक्ष, न्यगयवैद्यक प्रयोर्शगळग आनण संशोधि प्रयोर्शगळगंचग समगवेश 

आह.े 

 सवा णबगर खगि आिोग्य सेवग संस्र्गंिी म. प्र.नि. मंडळगकडूि एक वेळ जैव-वैद्यकीय कचिग प्रमगणपत्र प्रगप्त किणे 

अनिवगया आह.े 

 ‘ ईझ ऑफ डूइंर् नबनझिेस ’यग शगसकीय अनभयगिगंतर्ात आनण पगिदशाक कगिभगिगची खगत्री किण्यगसगठी 

घेतलेल्यग प्रयत्नगंमळेु यग कगयगालयगिे ऑिलगइि संमती व जैव-वैद्यकीय कचिग अनधकृततेसगठी एक णनर्मरवली 

नवकनसत केली आह.े अस्र्गयी प्रमगणीकिण क्रदलेलर्र वेळेत प्रदगि किणे हे आवश्यक कगर्दपते्र आनण शुल्कगसह 

ऑिलगइि अजा सगदि किणे यगवि अवलंबूि आह.े 
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 म. प्र.नि. मंडळगिे  िगज्यगमध्ये २०१६ च्यग जैव-वैद्यकीय कचिग व्यवस्र्गपि नियमगची अंमलबजगवणी केली आह.े 

सध्यग महगिगष्ट्र िगज्यगत ३० सगमगनयक कचिग प्रक्रीयग  आनण नवल्हवेगि लगवण्यगच्यग सुनवधग कगयाित आहते. 

 

५.९.२. जैव-वदै्यकीय कचिग प्रक्रीयग सुनवधगचंी नस्र्तीः 

 

)१( एकूण आिोग्य सेवग सुनवधग / व्यवसगय: ६३,६४२  

)२( बेडची एकूण संख्यग: २,८३,०४२ 

)३( अनधकृततेची नस्र्ती 

)अ)  अनधकृत पिवगिर्ीसगठी अजा केलेल्यग व्यगवसगयीकगंची एकूण संख्यग : २०,०९०  

)ब) अनधकृत पिवगिग णमळरलेलर्र व्यगवसगयीकगंची एकूण संख्यग: २१,६९७  

)क) अनधकृत पिवगिग णमळण्यगच्यग नवचगिगधीि असलेल्यग व्यगवसगयीकगंचे एकूण अजाः ९३४ 

)ड) एकूण अजा िगकगिल:े २४० 

)ई) अनधकृत परवरन्र्रसरठी अजा ि कितग व्यवसगय चगलू असलेले एकूण व्यगवसगयीकग : ४००८ 

)४( जैव-वैद्यकीय कचिग निर्माती 

)अ) अंर्रुणयुि रुग्णगलयगंद्वगिे तयगि केलेलग जैव-वैद्यकीय कचिग: ४९,१८३ दकलो / ददवस 

)ब)  नबर्ि खगि रुग्णगलयगंद्वगिे तयगि केलेलग जैव-वैद्यकीय कचिग: १२,८७२ दकलो / ददवस 

)क) इति कोणतेही: २०० दकलो / ददवस 

)५( जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग आनण नवल्हवेगि लगवणे 

)अ( बंदी करूि जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग आनण आिोग्य सेवग सुनवधग द्वगिे नवल्हवेगि लगवणे 

)अ) बंददवगि प्रक्रीयग आनण नवल्हवेगि सुनवधग असलेल्यग आिोग्य सेवग सुनवधगंची संख्यग: १७६ 

)ब( बंददवगि सुनवधगंद्वगिे प्रक्रीयग केलेलग आनण नवल्हवेगि लगवलेले एकूण जैव-वैद्यकीय कचिग: ५६८ दकलो / 

ददवस 

)ब( सगमगईक जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग सुनवधगंद्वगिे जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग आनण नवल्हवेगि लगवणे 

)अ) कगयाित असलेल्यग  सगमगईक जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग सुनवधगंची संख्यग: ३१ 

)ब) बगंधकगम चगलू असलेल्यग जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग  सुनवधगंची संख्यग: १ 

)क) सगमगईक जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग  सुनवधगंद्वगिे एकूण जैव-वैद्यकीय कचिग प्रक्रीयग : ६१,६८५.१८ दकलो 

/ ददवस 

)ड) अनधकृत पुिवगापिद्वगिे नवल्हवेगि लगवलग जगणगिग एकूण जैव-वैद्यकीय कचिगः ८,६७८.७५ दकलो / ददवस. 

 

५.१०.  इलके्रॉनिक कचिग 

 

इलेक्रॉनिक कचिग ककंवग ई-कच-यगमध्ये िगकूि ददलेल्यग नवद्युत ककंवग इलेक्रॉनिक उपकिणगंचग समगवेश होतो. 

वगपिलेले इलेक्रॉनिक्स जे पुिवगापि, पुिर्वाक्रय, तगिण, पुिवगापिगसगठी ककंवग नवल्हवेगि लगवण्यगसगिखे ठिलेल ेआहते 

तयगंचगही समगवेश ई-कच-यगमध्ये होतेग. नवकसिशील दशेगंमध्ये ई-कच-यगची अिौपचगरिक प्रदक्रयग केल्यगस मगिवी 

आिोग्यगवि होणगिे दषु्परिणगम आनण पयगाविणीय प्रदषूण होऊ शकते. इलेक्रॉनिक स्कॅ्रप घिक जस ेकी सीपीयूमध्ये 

नशसे, कॅडनमयम, बेिेनलयम ककंवग ब्रोनमिेिेड ज्वगलग प्रणतरोधक हयगसगिखे संभगव्य हगनिकगिक घिक असतगत. ई-कच-

यगच्यग पुिवगापि आनण नवल्हवेगिीमुळे नवकनसत दशेगंतील कगमर्गि आनण समगजगच्यग आिोग्यगस महत्त्वपूणा धोकग 

संभवू शकतो आनण पुिवगापि कितगिग असुिनक्षततग िगळण्यगसगठी आनण लँडदफल्स व भनस्म किण यंत्रणेच्यग िगखेमधूि 

होणग-यग  जड धगतू सगिख्यग सगनहतयगची र्ळती िगळण्यगसगठी मोठी कगळजी घेतली पगनहजे. 

 

ई-कचिग )व्यवस्र्गपि व हगतगळणी( नियम, २०१६ ची अमंलबजगवणी 

 

 २३ मगचा २०१६ िोजी ई-कचिग )व्यवस्र्गपि( नियम, अनधसूनचत झगलग आनण १ ऑक्िोबि २०१६ पगसूि 

अंमलगत आणलग रे्लग. 

 िव्यगिे सुधगरित नियमगंची उपयुितग उतपगदक, नवके्रते, पुिर्व ातिणकते यंत्र आनण उतपगदक जबगबदगिी संस्र्ग 

)पीआिओ( यगपयंत णवस्तरठरत केली रे्ली आह.े 

 वैर्णक्तकठरत्र्र ककंवग संघििेिे संकलि कें द्र स्र्गनपत किण्यगची जबगबदगिी उतपगदकगंची आह.े 

 एकगनधक एस.पी.सी.मधूि उतपगदकगंिग अनधकृततग नमळनवणे आतग प्रचणलत िगही. कें द्रीय प्रदषूण णनर्ांत्ण 

मंडळगकडुि उतपगदकगंसगठी एक नवस्तगरित उतपगदक जबगबदगिी )ईपीआि( अनधकृततगंची पद्धत सगदि केली र्ेली 

आह.े 

 ईपीआिअंतर्ात संकलिगसगठी ध्येय आधगरित दषृ्टीकोि अंमलगत आणलग र्ेलग आह.े 
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 अनधकृततग व िोंदणीऐवजी केवळ अनधकृततग दऊेि पिवगिग्यगंचे सिलीकिण 

 ई-कच-यगचे संकलि करूि अनधकृत र्रगेवर पुिवगापि किण्यगसगठी िेण्यगच्यग सोयीची जबगबदगिी उतपगदकगंवि 

निनित केली आह े

 णविेते आनण पुिर्व ातिणकतयगावि जबगबदगिी निनित केली आह े

 ई-कचिग णवघटन आनण पुिवगापि किण्यगच्यग सुनवधगंसगठी औद्योनर्क जगर्ग ठिवूि दणेे ही िगज्य उद्योर् 

नवभगर्गची  जबगबदगिी आह.े 

 नवघिि  आनण पुिवगापिगसगठी कगमर्गिगंची ओळख व िोंदणी ही कगमर्गि नवभगर्गची  जबगबदगिी आह.े वगर्षाक 

तपगसणी  आनण कगमर्गिगंची सुिनक्ष ततग आनण आिोग्य यगची कगळजी घेणे ही दखेील नवभगर्गची जबगबदगिी आह े

 यग नियमगंच्यग प्रभगवी अंमलबजगवणीसगठी आणण वि, पयगाविण व जलवगयू पठरवतान मंत्रगलयगमध्ये वगर्षाक 

अहवगल सगदि किण्यगसगठी िगज्य सिकगि एकगनतमक योजिग तयगि किेल. 

 ई-कच-यगच्यग वगहतुकीसगठी तपनश लसूची  प्रणगलीची संकल्पिग सगदि किण्यगत आली आह.े 

 दगनयतवगसगठीच्यग तितुदींची संकल्पिग सगदि किण्यगत आली आह े

 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे श्री. आि. के. र्र्ा यगंच्यग अध्यक्षतेखगली ई-कच-यगच ेनवघिि /पुिवगापि/पुिर्व ातिण 

किण्यगसगठी अनधकृततेच्यग अिुदगि / िूतिीकिणगसगठी नमळगलेल्यग अजगंची तपगसणी किण्यगसगठी तगंनत्रक सनमती 

र्ठीत केली आह.े 

 

ई-कचिग )व्यवस्र्गपि व हगतगळणी( नियम, २०१६ अंतर्ात नवघिि कते/पुिवगापिकते/ संघििकते / नि मगाते हयगंिी 

जगिी केलेल्यग अनधकृततगंचग तपशील कोष्टक ५.६० मध्ये क्रदलर आह.े 

 

कोष्टक ५.६२. महगिगष्ट्र िगज्यगतील ई-कचिग निर्माती आणण पिुवगापिगची नस्र्ती 

ई-कचिग नििगकिण आनण पुिवगापि क्षमतचेी सद्य नस्र्ती 

ई-कचिग नििगकिणकते  ९० 

८५८००.५ एमिीए ई-कचिग पुिवगापिकते ०९ 

एकूण ९९ 

 

५.११ प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि 

 

 आर्र्ाक वषा २०१९-२० सगठी शहिी स्र्गनिक संस्र्ग कडूि नमळगलेल्यग मगनहतीिुसगि प्लगनस्िक कचिग निर्माती 

४,४३,७२४ िीपीए आह,े र्ोळग केले आह े ३,४७,६८१ िीपीए आनण २,७३,५८९ िीपीए एवढी नवल्हवेगि 

लगवली आह.े वगपिण्यगच्यग मुख्य पद्धतींसगठी प्लगनस्िक कचऱ्यगचग वगपि खगली ददलेलग आह.े 

अ. पठरणरमकररक नसलेल ेइंधि )आिडीएफ(  - १,०८,७०० िि 

ब.  सहप्रदक्रयग     - १५,८५७ िि 

क. धगन्य तयगि किणे     - १७,९८१ िि 

ड. पगयिोनलनसस     - ५,५७९ िि 

ई. िस्ते बगंधकगम     - ५,५१५ िि 

फ. लँडदफनलंर् सुनवधग    - २३,४८२ िि  

 प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि नियम, २०१६ अंतर्ात महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगसह ६६ प्लॅनस्िक कचर् यगच्यग 

पुिवगापिकतयगंची िोंद झगली आह ेआनण तयगत ३१ मगचा २०२० पयंतची दरुुस्ती केली आह.े िोंदणीकृत प्लगनस्िक 

कचिग पुिवगापि किणगर् यगंची यगदी म. प्र. नि. मंडळगच्यग संकेतस्र्ळगवि नियनमतपणे प्रकगनशत आनण अद्रवत 

केली जगते. 

 प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि नियम, २०१६ च्यग नियम १६ मध्ये प्रतयेक िगज्यगत प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि 

नियम, २०१६ च्यग प्रभगवी अंमलबजगवणीसगठी िगज्यस्तिीय सल्लगर्गि सनमती स्र्गपि किणे आवश्यक आह.े 

तयगिुसगि, प्रधगि सनचव यगंच्यग अध्यक्षतेखगली ददिगंक ४ जगिेवगिी २०१७ िोजी शरसन णनणार् िर्िनवकगस 

नवभगर् -२, महगिगष्ट्र शगसि प्लॅनस्िक २०१३ / )२८४/ २०१३( प्रमरणे महगिगष्ट्र शगसिगिे िगज्यस्तिीय सल्लगर्गि 

सनमती र्ठीत केली आह.े 

 महगिगष्ट्र प्लगनस्िक व र्मोकोल उतपगदिगंची प्रभगवी अंमलबजगवणी )उतपगदि, उपयोर्, नवक्री, वगहतूक, 

हगतगळणी व सगठवण( अनधसूचिग, २०१८ च्यग परिणगमी िगज्यगतील शहिी स्र्गनिक संस्र्गंमध्ये आर्र्ाक वषा 

२०१७-१८ मधील ५.०१ लगख िि ते आर्र्ाक वषा २०१८-१९ मधील ४.०९ लगख िि अशी प्लगनस्िक कचिग 

उतपगदिगत सुमगिे १८% घि झगली आह.े 
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 इति िगज्यगतील प्रदषूण नियंत्रण मंडळगच्यग अनधकगऱ्यगंिी जसे की तगनमळिगडू, मध्य प्रदशे, केिळ, नबहगि इ. 

महगिगष्ट्रगतील प्लगनस्िक बंदी आनण तयगची अंमलबजगवणी यगबद्दल म. प्र. नि. मंडळगशी चचगा केली आह.े यगपैकी 

कगही िगज्यगंिी महगिगष्ट्रगतील प्लगनस्िक आनण र्मोकोल अनधसूचिग, २०१८ च्यग समगि धतीवि प्लगनस्िक 

बंदीसगठी स्वतःच्यग अनधसूचिग जगिी केल्यग आहते. 

 महगिगष्ट्र प्लॅनस्िक आनण र्मोकोल प्रोडक्ट्स )उतपगदि, उपयोर्, नवक्री, वगहतूक, हगतगळणी व सगठवण( 

अनधसूचिग, २०१८ चे परिणगम म्हणूि “नवस्तगरित उतपगदकगची जबगबदगिी )ईपीआि(” संकल्पिेची प्रभगवी 

अंमलबजगवणी पगनहली जगते. प्रख्यगत ब्रँड मगलक आनण प्लगनस्िक उतपगदकगंकडूि उपभोिग प्लॅनस्िक कचिग 

व्यवस्र्गपिगसगठी सुमगिे ४५० ईपीआि कृती योजिग ईपीआि अंतर्ात प्रगप्त झगल्यग आहते. 

 ईपीआिसगठी निकष / मगपदडंगंची यगदी आनण सगदि केलेल्यग ईपीआि योजिगंची चौकशी किण्यगसगठी मंडळगिे 

ईपीआि चौकशी सनमती दखेील र्ठीत केली आह.े पयगाविण नवभगर्गच्यग निदशेगिुसगि पुढील निणायगसगठी 

पयगाविण खगतयगकडे ईपीआि योजिग सगदि केल्यग आहते. 

 उतपगदक जबगबदगिी संस्र्ग )पीआिओ( मगफा त प्लॅनस्िक उद्योर् / ब्रँड मगलक ईपीआि योजिग लगरू् ककंवग योजिग 

आखत आहते. 

 लक्ष्य सगध्य किण्यगसगठी, प्लगनस्िक उतपगदकगंिी उतपगदक जबगबदगिी संघििग )पीआिओ( सह किगि केले आहते, 

जसे जेम िीसगयकलि, आयपीसीए, शिी प्लॅनस्िक, िेप्रग एनन्विॉन्मेंिल सॉल्यूशन्स प्रग. नल., संपूणा अर्ा 

एनन्विॉन्मेंिल सोल्युशन्स प्रग. नल. र्र सांस्थरांबरोबर  कररर केले आहते. 

 महगिगष्ट्रगत ६ मोठे पीआिओ आहते आनण महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगलग सगदि केलेल्यग अहवगलगिुसगि, 

आर्र्ाक वषा २०१९-२० दिम्यगि यग पीआिओद्वगिे जवळपगस ४९,७०९ मेररक िि प्लॅनस्िक कचर् यगचे संकलि 

आनण प्रदक्रयग किणे आह.े तयगपैकी सुमगिे १५,९०७ िि कचिग सह-प्रदक्रयेसगठी नसमेंि प्रकल्पगंिग पगठनवण्यगत 

आलग आह.े 

 यगनशवगय मंडळगिे  महगिगष्ट्र िगज्यगत प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि ईपीआिसगठी ऑिलगईि व्यगसपीठ नवकनसत 

किण्यगसगठी पुढगकगि घेतलग आह.े िेनसिी िेिवका  प्रग. नल. प्लगनस्िक ईपीआि दखेिेखीसगठी नडनजिल 

व्यगसपीठगसगठी म. प्र. नि. मंडळग बिोबि कगम कित आह.े पुणे महगिर्िपगनलकग क्षेत्रगत तयगंिी प्रगयोनर्क ततवगवि 

प्रकल्प सुरू केलग आह ेज्यगत स्वच्ि आनण आयिीसी प्रमुख ब्रँडचे मगलक आहते. ईपीआि अंमलबजगवणी प्रदक्रयेत 

तयगंची भूनमकग पगि पगडण्यगसगठी उतपगदक / ब्रँड मगलक, पीआिओ, नियगमक संस्र्ग )म. प्र. नि. मंडळ( यगसह सवा 

भगर्धगिक व्यगसपीठगवि असतील. 

 

५.१२ बगधंकगम आनण नवघििशील कचिग  

 

२०१९-२० यग आर्र्ाक वषगासगठी ३९४ स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थर, कॅन्टोन्मेंट बोडा(नजल्हग मंडळ( पैकी ३८४ स्थरणनक 

स्वररज्र् सांस्थर िे नमुनर ३ मधील वगर्षाक अहवगल सगदि केलग. यग स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थर द्वगिे एकूण ४७०४५६८. 

६८ मेररक िि / ए सी अँड डी कचिग तयगि होतो. एकूण ४७०४५६८. ६८ मेररक िि / ए कचिग प्रदक्रयग / पुिवगापि 

यग स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थर द्वगिे केलग जगतो.  लँडदफनलंर्द्वगिे प्रदक्रयग ि कितग )शेविचग पयगाय( ककंवग कमी पडीक 

क्षेत्रगतील सी अँड डीच्यग कच-यगच्यग नवल्हवेगिीचे प्रमगण ४६६०५६४.९७ मे. िि / ए आह.े सी आनण डी कचिग 

सुिनक्षतपणे सगठवण्यगसगठी यग स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थेमध्र्े ५३३ सुनवधग आहते. यग स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थदे्वगिे यग 

नियमगंच े पगलि ि केल्यगबद्दल दडंगतमक कगिवगई किण्यगसगठी २३३ िर्िपगनलकग दडंगनधकगिी नियुि केले आहते 

आनण यग नियमगंतर्ात ५२६ खिले दगखल किण्यगत आले. 

 

स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थर, कॅन्टोन्मेंट बोडा चग सी आनण डी  कचरर गोषवररर ( वसे्ि अ बॅ्लस्रॅक्ि( 

 

 

स्थरणनक स्वररज्र् 

सांस्थर, (यएूलबी( 

मरेीक िि  मध्य े

सपंणूा वषाभि तयगि 

झगललेग एकूण सी 

आनण डी कचिग 

)मरेीक िि( 

 

प्रदक्रयग / पिुवगापि 

केलले्यग  एकूण सी 

आनण डी कचिग 

)मरेीक िि( 

प्रदक्रयग ि कितग 

लडँदफनलरं्द्वगिे 

)शवेिचग पयगाय( ककंवग 

सखल क्षते्र भरूि  

नवल्हवेगि लगवललेग सी 

आनण डी कचिग 

सी अडँ डी 

कचिग 

सगठवणकुीसग

ठी सनुवधगचंी 

सखं्यग 

यग नियमगचं े

पगलि ि 

केल्यगबद्दल 

दडंगतमक कगिवगई 

किण्यगसगठी 

नियिु 

िर्िपगनलकग 

दडंगनधकगिी. 

दडंगतमक 

कगिवगईची

च्यग  

िोंदीची 

सखं्यग  

महगिर्िपगनलकग ४६५११५२.३७ ३४९९९.२५ ४६१६१५३.१२ ८० १५ १३७ 

"अ" वर्ा 

िर्िपरिषद 
१०५२३ ५४३.७५ ९९७९.२४ ४१ १५ 

 

९३ 

“ब” वर्ा २०३४७.६७ १०३२.८८ १९३१४.७८ ९३ ४५ ४८ 
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बगंधकगम आनण नवघििशील कचऱ्यगच्यग प्रदक्रयेसगठी कगयाित आनण प्रस्तगनवत प्लगंि दशानवणगिग कोष्टक खगलील प्रमगणे 

आह.े 

 

कोष्टक ५.६३. बगंधकगम आनण नवघििशील कचऱ्यगवि प्रदक्रयग किण्यगसगठी कगयाित प्लगिं दशानवणगिग तिग. 

 

अिकु्रमगकं महगिर्िपगनलकेचे िगव यंत्रसचं क्षमतग )िीपीडी( सद्यनस्र्ती 

१ ठगणे महगिर्िपगनलकग ३०० कगयाित 

२ नपंपिी नचंचवड महगिर्िपगनलकग २०० कगमगचग आदशे जगिी प्रस्तगनवत 

योजिग 

३ िवी मुंबई महगिर्िपगनलकग १५० प्रस्तगनवत योजिग 

४ बृहन्मुंबई महगिर्िपगनलकग १२०० इ- निनवदग 

प्रस्तगनवत योजिग 

५ पुणे महगिर्िपगनलकग २०० प्रस्तगनवत योजिग 

 

५.१२. म. प्र. नि. मडंळगच्यग प्रयोर्शगळगचंी कगमनर्िी 

 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगि े िवी मुंबई येर्े मध्यवती प्रयोर्शगळग आनण पुणे, िगनशक, औिंर्गबगद, िगर्पूि, 

नचपळूण, ठगणे आनण चंद्रपूि येर्े सगत प्रगदनेशक प्रयोर्शगळेची स्र्गपिग केली आह.े जल )प्रदषूण प्रनत बंध व नि यंत्रण( 

अनधनियम १९७४ आनण हवग )प्रदषूण प्रनत बंध व नि यंत्रण( अनधनियम १९८१ च्यग कलम १७ चे उपकलम २ अंतर्ात   

स्र्गपि केल्यग आहते / मगन्यतग ददली आह.े यग प्रयोर्शगळगंिग पयगाविण, वि व हवगमगि बदल मंत्रगलय )एमओईएफ व 

सीसी(, ई )पी( अनधनियम, १९८६ अंतर्ात भगित सिकगि, ददल्ली यगंिी मगन्यतग ददलेली असुि तयग सुसज्ज आहते व 

२०१४ पगसूि आयएसओ ९००१: २०१५ आनण ओएचएसएएस १८००१: २००७ व्दगिे प्रमगनणत आहते. 

  

म. प्र. नि. मंडळगच्यग सवा प्रयोर्शगळग जल आनण हवग अनधनियम, आनण पयगाविण )संिक्षण( अनधनियम, १९८६ 

अन्वय ेपरिभगनषत केल्यगप्रमगणे आनण तयगि केलेल्यग नियमगिुसगि ' मंडळगच्यग प्रयोर्शगळग' म्हणूि कगम कितगत आनण 

तयगद्वगिे जल, हवग व घगतक कचिग, िर्िपगनलकग घिकचिग आनण जैव वैदयकीय कच-यगच्यग नवश्लेषणगकरितग संबंनधत 

कगयाके्षत्रगतील िमुिे र्ोळग किण्यगसगठी अनधकृत अनधकग-यगंिी संकनलत केलेल्यग िमुन्यगंचे नवश्लेषण किण्यगसगठी आनण 

पुढील कगयावगहीसगठी संबंनधत अनधकग-यगंिग अहवगल सुपूदा  केले जगतगत.प्रगदनेशक प्रयोर्शगळग चंद्रपूिमध्ये केवळ 

हवेच्यग िमुन्यगंचे नवश्लेषण किण्यगची सुनवधग आह.े  

 

म. प्र. नि. मंडळगच्यग प्रयोर्शगळगंमध्ये अतयगधुनिक यंत्रे व उपकिणे सुसज्ज आहते उदग. यु. व्ही. स्पेक्रोफोिोमीिि, र्ॅस 

क्रोमॅिोग्रगफ )जीसी(, मगस स्पेक्रोफोिोमीिि, ॲिोनम क अब्लझेगपाशि स्पेक्रोफोिोमीिि )एएएस(, आयि क्रोमॅिोग्रगफी 

)आयसी(, इंडनक्िव कपल प्लगझ्मग )आयसीपी(, अ ॅडसॉिबेबल ऑरे्निक हलॅगइड ऍिगलगइजि )एओएक्स(, 

सीएचएिएस ऍिगलगइजि आनण इति. सि २०१९-२० मधील मंडळगच्यग प्रयोर्शगळगंच्यग कगंनर्िीचे नवश्लेषण कोष्टक  

५.६४ मध्ये दगखवल्यगप्रमगणे आह ेआनण आकृती ५.१६, ५.१७ आनण ५.१८ मध्ये आलेखगद्वगिे प्रस्तुत केले आह.े   

 

िर्िपरिषद 

“क” वर्ा 

िर्िपरिषद 
११७३०.४५ १५३३.५२ १०१९६.९२ १९० ९५ 

 

१७१ 

िर्िपंचगयती १०७२५.१९ ५८९०.२८ ४८३४.९० १२८ ६२ ७७ 

नजल्हग मंडळ  ९० ४ ८६ १ १ ० 

एकूण ४७०४५६८.६८ ४४००३.७०५३ ४६६०५६४.९७ ५३३ २३३ ५२६ 
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कोष्टक ५.६४ . म. प्र. नि. मडंळगच्यग प्रयोर्शगळगचं्यग कगमनर्िीच ेनवश्लषेण )२०१९-२०). 

अ. 

क्र. 
प्रयोर्शगळग 

नवश्लषेण केलले्यग  िमुन्यगंची एकूण 

संख्यग 

एकूण 

नवश्लषेण केलले्यग  मगपदडंगचंी एकूण 

संख्यग 

एकूण  

जल हवग 
घगतक 

कचिग 

कोळ

सग 
जल हवग 

घगत

क 

कच

िग 

कोळ

सग 

१ 

मध्यवती 

प्रयोर्शगळग, 

महगपे, िवी 

मुंबई 

७४५० १८८७ ४२ १० ९३८९ ९०६३७ १०८२३ ३२४ २० १०१८०४ 

२ 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, 

िगर्पूि 

२१८६ ८१४ १७ १७ ३०३४ ३०८९४ १८८६ १६७ ३४ ३२९८१ 

३ 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, 

पुणे 

४७३५ ८१२ १८ ० ५५६५ १०९५४२ २०२५ १४८ ० १११७१५ 

४ 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, 

िगनशक 

१२६६ १२०० २ ० २४६८ १९५२८ ५९४३ २० ० २५४९१ 

५ 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, 

औिंर्गबगद 

१६७६ ७११ २१ ० २४०८ १९१४४ ३६८६ १५९ ० २२९८९ 

६ 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, 

नचपळूण 

२७५१ ९४७ १६ ० ३७१४ ३५२०२ २२७६ १६ ० ३७४९४ 

७ 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, 

ठगणे 

३९४ १०१९ ० ० १९१३ ६२९८ ५२५२ ० ० ११५५० 

८ 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग, 

चंद्रपूि 

० ११२६ ० ० ११२६ ० २८२२ ० ० २८२२ 

एकूण २०४५८ ८५१६ ११६ २७ २९६१७ ३११२४५ ३४७१३ ८३४ ५४ ३४६८४६ 

 

आकृती ५.१६ प्रतयेक म.प्र.नि. मडंळ प्रयोर्शगळेमध्य ेनवशलशेीत केलले ेएकूण जल िमुि े)२०१९-२०( 

वषा २०१९-२० मध्ये चंद्रपूि प्रयोर्शगळेत पगण्यगचे िमिुे नवश्लेषण केललेे िव्हते 
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आकृती ५.१७ प्रतयेक म.प्र.नि. मडंळ प्रयोर्शगळेमध्य ेनवशलशेीत केलले ेएकूण हवचे ेिमिु े)२०१९-२०( 

 

 

 आकृती ५.१६ प्रतयेक म.प्र.नि. मडंळ प्रयोर्शगळेमध्य ेनवशलशेीत केलले ेएकूण घगतक कचऱ्यगच ेिमुि े)२०१९-२०( 

ठगणे व चंद्रपिू प्रयोर्शगळेत सि २०१९-२० दिम्यगि कोणतयगही धोकगदगयक कगचगऱ्यगच्यग िमुन्यगचे नवश्लेषण केले र्ेले िगही 
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६. प्रगदनेशक पयगाविणीय समस्यग आनण सबंनंधत प्रदशेगत अवलनंबण्यगत आलले ेनियतं्रणगच ेउपगय 

 

महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये वेर्वरे्ळ्यग प्रदशेगिंग भडेसगवत असलले्यग पयगाविणीय समस्यग आनण मांडळरच्र्र 

अमंलबजगवणीविील नियंत्रण उपगयगचं ेवणाि खगली केल ेआह.े 

 

६.१. अमिगवती   

 

६.१.१. हवग मदु्द े

 

अमिगवती महगिर्िपगनलकेची लोकसंख्यग ६.४८ लगख असूि ती “डी” वर्ा महगिर्िपगनलकेच्यग अंतर्ात र्ेते. ३ 

एिएएमपी दखेिेख स्र्गिक िर्िपगनलकग क्षेत्रगं मध्ये िगजकमल चौक, अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय परिसि आनण 

एमआयडीसी अमिगवती येर्े कगयाित आहते. शगसकीय अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय, अमिगवती ही यग स्र्गिकगंच्यग 

संचगलिगसगठी िेमलेली संस्र्ग आह.े यग स्र्गिकगंच्यग नवश्लेषण परिणगमगंवरूि असे ददसूि आले आह ेकी, आिएसपीएम 

मगपदडं नवशेषत: उन्हरळ्र्रत आणण णहवरळ्र्रत नवनहत मयगादग ओलगंडत आह.े अमिगवती शहि एिसीएपी अतंर्ात 

आह.े शहिगतील कॉंदक्रिच्यग िस्तयगंच्यग बगंधकगम कगिणगस्तव आिएसपीएम मगपदडं जगस्त आढळूि आलग आह.े  

 

वगयू प्रदषूण कमी किण्यगसगठी सवा खबिदगिीच्यग उपगययोजिग किण्यगच्यग सूचिग मंडळगिे यगपूवीच अमिगवती 

महगिर्िपगनलकग यगंिग ददल्यग आहते. अमिगवती येर्ील सीएएक्यूएमएसच्यग जगर्ेची ओळख पिली आह ेव खगलील 

संस्र्गंकडूि स्र्गपिेसगठी संमती प्रगप्त झगली आह:े - 

 

१. शगसकीय अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय, अमिगवती 

२. नवभगर्ीय आयुि कगयगालय, अमिगवती 

३. नसपिग अनभयगंनत्रकी महगनवद्यगलय, अमिगवती 

४. भगितीय महगनवद्यगलय, अमिगवती 

 

६.१.१.१.  कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

म. प्र. नि. मंडळगिे आयआयिी मुंबई 

आनण िीिी मुंबई यगंिग 

महगिर्िपगनलकग क्षेत्रगतील वगयु 

र्ुणवत्तेच्यग संदभगात कृती आिगखडग 

तयगि किण्यगसगठी कगम पुणा 

किण्यगचे आदशे जगिी केले असूि 

कृती योजिग अंनतम िप्प्यगत आह.े 

म. प्र. नि. मंडळगि े महगिर्िपगनलकग 

अमिगवती यगंिग िर्िपगनलकेच्यग घि 

कचऱ्यगचे ज्वलि प्रनतबंनधत करूि वगयू 

प्रदषूण कमी किण्यगसगठी चे निदशे जगिी 

केले आहते. महगिर्िपगनलकग अमिगवती 

यगंिी एिसीएपीसंदभगात सुधगरित कृती 

योजिग २१/१२/२०१९ िोजी वेळेच्यग 

नतमगही प्रर्तीसह सगदि केली आह.े 

वगतगविणीय हवचे्यग र्ुणवते्तचे 

पिीक्षण किण्यगसगठी म. प्र. 

नि. मंडळगि े वगशीम येर्े ३ 

एिएएमपी स्र्गिक प्रस्तगनवत 

केल ेआहते. 

 

६.१.२. जल मदु्द े

 

यग प्रदशेगत जवळपगस १५ सगंडपगणी उतपगदक उद्योर् (५ कगपड प्रदक्रयग उद्योर्गंसह) आहते. यग उद्योर्गंमधील 

सगंडपगण्यगवि प्रदक्रयग किण्यगसगठी ५ द.ल.नल./दी. क्षमतेची संनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र ेप्रदगि केली आहते आनण 

संनियंनत्रत सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्रगं मधूि प्रक्रिर्र केलेले सगंडपगणी नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी एसएसएचईएचएस (मगती-

वगळू उच्च कगयाक्षमतग संकरित प्रणगली) लर सुमगिे १० एकर र्रगर क्रदली आह.े पगवसगळ्यगत पगवसगचे पगणी वगहूि 

जगण्यगबिोबिच सगंडपगणी पण अधूिमधूि वरहते अस े क्रदसुन आले आह.े एसएसएचईएचएसची जगर्ग सखल 

एमआयडीसी क्षेत्रगजवळ असल्यगिे, िगल्यगतूि सगंडपगण्यगसह पगवसगचे पगणी दखेील वगहते आनण पयगाविणीय समस्यग 

निमगाण होते. 

 

तसेच, कें . प्र. नि. मंडळगिे प्रदनूषत िदीच्यग प्रवगहगत पूणगा आनण पेढी िदीच्यग भगर्गंचग समगवेश केलग आह.े उदग. 

आसेर्गव पूणगा ते वगठोडग शुक्लेश्वि )अमिगवती नजल्हग सीमग भगर्( पयंतचग िदीचग प्रवगह आनण िगिगयणपूि ते 

भिकुली इर्पयंतचग िदीचग नवस्तगि. 
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६.१.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

म.प्र.नि.मंडळगिे एमआयडीसीच्यग अनधकगऱ्यगंिग वगिंवगि अशग प्रकगिच्यग घििग िगळण्यगसगठी खबिदगिीच्यग 

उपगययोजिग किण्यगचे निदशे ददल ेआहते. पूणगा, पेढी आनण पेिरं्र्ग िद्यगंच्यग प्रदनूषत पगण्यगची र्ुणवत्तग पुिसंचनयत 

किण्यगसगठी म.प्र. नि. मंडळगिे कृती आिगखडग कें .प्र.नि.मंडळगकडे सगदि केलग आह.े अकोलग महगिर्िपगनलकेिे ३७ 

)द.नल./दद.( क्षमतेसह दोि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  प्रस्तगनवत केल्यग आहते. ह्यग सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  नडसेंबि २०२० 

िोजी कगयगानन्वत केल्यग जगणगि आहते. 

 

अमिगवती व अकोलग नजल्ह्यगत पयगाविणगवि दखेिेख ठेवण्यगसगठी नवशेष कगया दलगची स्र्गपिग िदीच्यग पगण्यगच्यग 

र्ुणवत्तेशी संबंनधत नवशेष बगबींसगठी केली र्ेली आह.े 

 

६.१.३. घि कचिग मदु्द े

 

कोणतेही नवभगजि ि कितग प्रक्रिर्र व नवल्हवेगि लगवण्यगच्यग रठकगणी महगपगनलकेचग घिकचिग िगकलग जगतो 

तयगरठकगणी महगिर्िपगनलकेकडूि कचिग प्रदक्रयग किण्यगची कोणतीही सुनवधग उपलब्लध िगही. 

 

६.१.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

म. प्र. नि. मंडळगिे अकोलग व अमिगवती येर्ील िर्िपरिषदगंिग िर्िपगनलकग घिकचऱ्यगवि प्रदक्रयग सुनवधग उपलब्लध 

किण्यगच्यग सूचिग / निदशे ददले असूि तयगंिी ३ रठकगणी कचऱ्यगवि प्रदक्रयग किण्यगची सुनवधग सुरू केली आह ेउदग. 

सुकगली एमएसडब्लल्यू सगइि, अकोली बगयपगस आनण बडिेिग. 

 

६.२. औिंर्गबगद 

 

६.२.१. हवग मदु्द े

 

महगिगष्ट्र िगज्यगतील १७ शहिगंपैकी औिंर्गबगद, लगतूि आनण जगलिग शहिगंिग कें . प्र. नि. मंडळगिे अव्यगवसगनयक शहि 

म्हणूि घोनषत केल ेआह.े औिंर्गबगद शहि, एमआयडीसी वगळूज, एमआयडीसी नचकलठगणग, एमआयडीसी िेल्वे स्िेशि 

आनण पैठण िोड युनिि सीईपीआय क्षेत्रगत येतगत. 

 

धगतूच्यग वीिग तयगि किण्यगत १२ स्िील युनिट्स कगयाित आहते, सौम्य स्िीलच्यग भंर्गिगतूि धगतूची वीि बिवतगिग 

प्रगमुख्यगिे भट्टीमध्ये कच्चग मगल भितगिग आनण भट्टीमधूि नवतळलेलग धगतू उतिवतगिग हवेतील उतसजाि होते. मुख्य 

औद्योनर्क प्रदषूण बॉयलिमधील इंधि ज्वलिगमुळे होते आनण धूळ प्रदषूण दर्ड क्रशि युनिट्स आनण पगिंपगरिक वीि 

उतपगदिगच्यग कगिणगमुळे होत.े 

 

औद्योनर्क उपक्रम आनण व्यगवसगनयक उपक्रम यगमुळे होणगिे शहिी वगयू प्रदषूण, वगहिे आनण बगंधकगम उपक्रम ह ेयग 

परिसिगतील वगयू प्रदषूणगचे अन्य स्रोत आहते.  

 

६.२.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

उद्योर्गंमधील प्रदषूण िोखण्यगसगठी 

१८/१०/२०१९ िोजी मुख्यगलयगत 

सदस्य सनचवगंच्यग अध्यक्षतेखगली 

उद्योर् प्रनतनिधीसह बैठक 

आयोनजत केली र्ेली आनण 

नवद्यमगि एपीसीएसच्यग 

उन्नतीसगठी निदशे जगिी केले र्ेले.  

 

म. प्र. नि. मंडळ एमआयडीसी 

जगलिग क्षेत्रगत डस्ि कलेक्िि, बॅर् 

एिसीएपीच्यग कृती 

आिगखड्यगिुसगि 

महगपगनलकेिे नसद्धगर्ा 

र्गडािजवळ कगिंजे 

बसवले आहते.  

दवेनर्िी महगनवद्यगलय व 

म. प्र. नि. मंडळ, 

औिंर्गबगद, लगतूि येर्े २ 

सीएएक्युएमएस 

प्रस्तगवगतील आहते, 

औद्योनर्क क्षेत्रगत नवद्यमगि प्रदषूण नियंत्रण 

प्रणगलीची सुधगिीत श्रेणी,  

हवग (प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण) अनधनियम, 

१९८१ च्यग तितुदीिुसगि सवा उद्योर्गंिग अिी व 

शतींिुसगि मंजूिी ददलेली आह,े 

जवळजवळ सवा प्रमुख उद्योर्गंिी एपीसी प्रणगली 

उपलब्लध करुि ददली आह े जस े की डस्ि कलेक्िि, 

बॅर् दफल्िि, वेि स्क्रबि आनण ईएसपी इ. आनण 

वगतगविणगतील हवेचे उतसजाि कमी किण्यगसगठी 

ऍग्रो बेस / एलपीजी इंधि वगपरुि हठरत इंधि 
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दफल्िि आनण वेि स्क्रबि आनण 

ईएसपी यंत्रणेची पुिेशी क्षमतग 

पुिवण्यगसगठी उद्योर्गंसह सतत 

पगठपुिगवग किीत आह.े दर्ड क्रशि 

आनण हॉि नमक्स उपक्रमगंमुळे 

प्रदषूणगवि दक्षतग ठेवली जगते. 

बसवेश्वि चौक आनण 

िगजीव र्गंधी चौकगत 

महगपगनलकेिे कगिंजे 

बसनवले आहते, १ 

सीएएक्युएमएस 

प्रस्तगनवत आह.े 

तंत्रज्ञगि दखेील स्वीकगिले आह,े बहुतेक दर्ड क्रशि 

युनिट्सिी पगणी नसंचि प्रणगली,  कंपि र्रळी 

(कव्हर व्हरर्ब्रेटटांग स्िीन) आणण ठटन शीटद्वररे 

वरहक (कन्व्हरे्र) बेलट्स, वगिग तोडणगिी नभंत, 

धगतूचग िस्तग आनण मोठ्यग प्रमगणगत वृक्षगिोपण 

प्रदरन केले आह.े 

 

६.२.२. जल मदु्द े

 

वगळूज औद्योनर्क क्षेत्रगत भूजलगमध्ये दनूषततग ददसूि येते. 

र्ोदगविी िदी डी/एस पैठण ते शगहर्ड पयंत (औिंर्गबगद नजल्हग, मगंजिग िदी लगतूि ते िगंदडे िस्त ेपूल, र्गव भगिकेडग 

(लगतूि नजल्हग), र्ंर्गखडे येर्ील र्ोदगविी िदी, नजल्हग पिभणी, बीड येर्ील नबंदसुिग िदी व िगंदडे येर्ील र्ोदगविी 

िदी सीपीसीबीिे र्ंभीिपणे प्रदनूषत म्हणूि ओळखल्यग आहते. 

 

६.२.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती 

योजिग 

दीघाकगलीि कृती योजिग 

िीिी, सीजीडब्लल्यूए आनण म. प्र. नि. मंडळगिे 

वगळूज क्षेत्रगच्यग भूजल र्ुणवते्तचे सनवस्ति 

सवेक्षण केले आह े आनण म. प्र. नि. मंडळगिे 

मंडळीय स्तिगवि सनमती स्र्गपि केली आह.े 

िील क्षेत्रगतील क्रोनमयम कगढण्यगबगबत 

प्रगर्नमक अभ्यगस व चगचणी घेण्यगत आली 

आह.े नजल्हग स्तिगवि पगठपुिगवग किण्यगसगठी 

िगस्क फोसा कनमिीची स्र्गपिग किण्यगत आली 

आनण कगयाकगिणी व अंमलबजगवणीसगठी 

नियनमत बैठक आयोनजत केल्यग जगतगत. 

 

र्णेश आनण दरु्गा उतसवग दिम्यगि स्र्गनिक 

स्विगज्य सांस्थरांनर मूतींच्यग नवसजािगसगठी 

कृनत्रम तलगव दणे्यगचग आग्रह धिलग तसेच 

पयगाविणपूिक र्णपती मूतींच्यग वगपिगस 

चगलिग दणे्यगसगठी यग कगयगालयगमगफा त 

जिजगर्ृती कगयाक्रम आयोनजत केले जगतगत. 

िगंदडे वगघळग 

महगिर्िपगनलकेिे 

र्ोदगविी िदीत ३४ 

िगल्यगतूि सोडल्यग 

जगणगऱ्यग 

सगंडपगण्यगमुळे िदीचे 

प्रदषूण होते यग 

सगंडपगण्यगवि प्रदक्रयग 

किण्यगसगठी १० 

द.ल.नल./दी. 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र 

चग प्रस्तगव सगदि केलग 

आह े आनण सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र चे कगम 

नडसेंबि २०२१ पयंत 

पूणा होईल अशी 

अपेक्षग वतावली आह.े 

पैठणसगठी ३ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  

प्रस्तगनवत आहते, 

३२ द.ल.नल./दी. आनण ४० द.ल.नल./दी. 

क्षमतग असलेल्यग २ सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  

लगतुि महगिर्िपगनलकेद्वगिग प्रस्तगनवत 

आहते, 

बीड येर्े ३५ द.ल.नल./दी. सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र प्रर्तीपर्गवि आहते आनण 

सगंडपगणी प्रदक्रयेसगठी र्ंर्गलखेड येर्े ५ 

द.ल.नल./दी. सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  

प्रस्तगनवत आहते. 

 

िगंदडे वगघगळग महगिर्िपगनलकेिे ३ 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  क्षमतग पुिनवली आह े

- 

बोंदि- ८७ द.ल.नल./दी., 

एनलचपूि- ३० द.ल.नल./दी. आनण 

सगंर्वी - १५ द.ल.नल./दी. 

औिंर्गबगद महगिर्िपगनलकेिे ५ सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  उपलब्लध करुि ददल्यग आहते 

ज्यगची एकूण क्षमतग २११ द.ल.नल./दी. 

आह.े 

 

६.२.३. घि कचिग मदु्द े

 

औिंर्गबगद शहि वर्ळतग इति कोणतयगही िर्िपरिषद / िर्िपंचगयती (जगलिग, लगतूि, िगंदडे, पिभणी) येर् ेप्रदक्रयग 

आनण नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी कोणतीही वैज्ञगनिक कगयापद्धती िगही. 

 

६.२.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

िगंदडे वगघळग महगिर्िपगनलकेिे म.े आि अँड बी इन्फ्रग प्रोजके्ि प्रग. नल. द्वगिग िर्िपगनलकग घि कचिग र्ोळग 

किण्यगसगठी आनण िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगचे  नवभगजि व वगहतुकीसगठी दगिो दगिी सेवग उपलब्लध करुि ददली आह.े  

िगंदडे वगघगळग महगिर्िपगनलकग जैव - खगण १ लगख घि नमिि िर्िपगनलकग घि कचिग (वगिसग कचिग) आह.े इति 
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सवा यूएलबीलग वैज्ञगनिक प्रदक्रयग सुनवधग उपलब्लध करूि दणे्यगच्यग सूचिग मंडळगि े ददल्यग आहते आनण तयगिुसगि 

बहुतेक स्र्गनिक स्विगज्य संस्र्ेिे डीपीआि तयगि करूि मंजूि केल े आहते आनण लवकिच स्र्गपिेचे कगम सुरू केले 

जगईल. 

 

६.२.४. ध्विी मुद्दे 

 

श्री र्णेश आनण दरु्गा पूजग सणगंमध्ये डीजेचग वगपि केल्यगमुळे ध्विी प्रदषूण होते. ददवगळीच्यग उतसवगत फिगक्यगंमुळे 

आवगज आनण हवेची समस्यग णनमराण होते. वगहिगंमुळे ध्विी प्रदषूण होते. 

 

६.२.४.१.  कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

शहिगतील मुख्य भगर्गत जगर्रूकतग 

कगयाक्रम, ध्विी दखेिेख मांडळरची 

कगयगालये चगलनवत आहते,आवश्यक 

असल्यगस तयगंच्यग नविंतीिुसगि ध्विी 

दखेिेख पोनलस नवभगर्गसह केले 

जगते.. 

सणगंच्यग वेळी म. प्र. नि. मंडळ 

वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेखही 

किते. 

पयगाविणपूिक र्णेश आनण दरु्गा 

उतसव, ददवगळी आनण होळी 

इतयगदींसगठी स्र्गनिक संस्र्गंिग 

मगर्ादशाक सूचिग दणे्यगत आल्यग. 

 

परिसिगत जिजगर्ृती मोहीम व 

कगयाक्रम आयोनजत केले जगतगत. 

िीव्ही आनण िेनडओवि जगनहिगत 

प्रस्तगनवत आह.े मंडळ ददवगळी 

सणगच्यग वेळी ध्विी पगतळीवि 

नियंत्रण ठेवण्यगसगठी डीआयएसएच 

आनण पोनलस नवभगर्गतील सदस्य 

असलले्यग सनमतीमगफा त उच्च डीबी 

फिगके नियंनत्रत किण्यगसगठी दखेिेख 

ठेवत आह.े 

 

 

६.३. कोल्हगपिू  

 

६.३.१. हवग मदु्द े

 

एिसीएपीिुसगि कोल्हगपूि व सगंर्ली ही शहिे प्रगप्ती िसलेली शहिे म्हणूि ओळखली र्ेली आहते.  

वगयू प्रदषूणगस कगिणीभूत असलेल्यग बहुतेक सगखि आनण इति उद्योर्गंमध्ये बरॅ्स एक इंधि म्हणूि वगपि ले जगते. 

नसंधुदरु्ा नजल्ह्यगत वगयू प्रदषूणगच्यग तक्रगिी दर्डखगिग व दर्ड क्रशिमुळे आहते. 

 

६.३.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

कोल्हगपूि आनण सगंर्ली शहिगत िगष्ट्रीय हवग र्ुणवत्तग 

सनियंत्रण उपक्रमगंतर्ात (एिएएमपी) हवग र्ुणवत्तेचे 

पिीक्षण केले जगते. 

 

कोल्हगपूि शहिगसगठी हवग प्रदषूण नियंत्रण कृती आिगखडग 

िीिीकडूि तयगि केलग जगत आह.े 

 

वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग व स्िॅकचे नियनमत नििीक्षण 

केले जगते. 

 

स्त्रोत आनण तगतपुितयग उतसजािगवि नियंत्रण ठेवण्यगसगठी 

उद्योर्गंिग पयगाप्त एपीसी बसनवण्यगच्यग सूचिग दणे्यगत 

आल्यग आहते. 

सभोवतगलच्यग हवेमध्ये 

व्हीओसीचे नििीक्षण किणे 

आनण नचपळूण क्षेत्रगतील 

व्हीओसी पगतळीसगठी योग्य 

नियंत्रण उपगयगंची तितूद 

प्रस्तगनवत किणे आवश्यक 

आह.े 

 

तयगिुसगि उद्योर्गंिग 

नचपळूण भगर्गत योग्य 

एपीसी बसनवण्यगचे निदशे 

ददले जगतील. 

कोल्हगपूि शहिगतील ३ 

वेर्वेर्ळ्यग रठकगणी 

सतत वगतगविणीय हवग 

र्ुणवत्तग दखेिेख स्र्गिकग 

(सीएएक्यूएमएस) ची 

स्र्गपिग. 

 

६.३.२. जल मदु्द े

 

१. पंचरं्र्ग िदी व वनशष्ठ िदी दलविगणे र्गव ते खेिडी प्रगधगन्यगिे - व्ही, के. प्र. नि. मंडळ अंतर्ात “दशेगतील सवगानधक 

प्रदनूषत िदी”म्हणुि श्रेणीबद्ध आह.े 
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२.  ित्नगनर्िी िर्िपगनलकेिे प्रदक्रयग ि केलेल्यग सगंडपगण्यगची नवल्हवेगि लगवल्यगमुळे आनण जेट्टीवि मच्िीमगिगंिी 

कचऱ्यगची नवल्हवेगि लगवल्यगमुळे मीिकिवगडग (दफनशंर् हगबाि) येर् ेसगर्िी जल प्रदषूण झगले आह े. 

 

६.३.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

सीईटीपी आणण औद्ोणगक कचरर परणी 

णनर्माती करणरऱ्र्र र्ुणनट्सची वरढलेली दक्षतर 

 

िगले प्रणगली पूणा किण्यगसगठी व िवीि 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  बसनवण्यगसगठी 

स्र्गनिक संस्र्गंकडे नियनमत पगठपुिगवग. 

 

पंचरं्र्ग िदीच्यग पुिरुज्जीविगसगठी कृती 

आिगखडग मंडळगिे तयगि केलग आह.े 

 

शगसिगिे िदी कृती आिगखडग घोनषत केलग 

आह े / कृष्णग िदी व तीच्यग उपिद्यगंच्यग 

प्रदनूषत पगण्यगच्यग र्ुणवत्तेत सुधगिणग 

किण्यगसगठी; यग प्रकल्पगची अमंलबजगवणी 

प्रर्तीपर्गवि आह.े 

नवनवध भगर्धगिकगंिी 

पंचरं्र्ग िदीच्यग 

पुनरर्ीवनरसरठी मंडळगि े

तयगि केलेल्यग कृती 

आिगखड्यगत प्रस्तगनवत 

केलेल्यग अल्प मुदतीच्यग 

कृती योजिेची 

अंमलबजगवणी. 

 

तयगि केलेल्यग कृती 

आिगखड्यगिुसगि अल्प 

मुदतीच्यग कृती योजिेची 

अंमलबजगवणी. 

नवनवध भगर्धगिकगंिी पंचरं्र्ग 

िदीच्यग पुिरुज्जीविगसगठी मंडळगिे 

तयगि केलेल्यग कृती आिगखड्यगत 

प्रस्तगनवत केलेल्यग दीघाकगलीि कृती 

योजिेची अंमलबजगवणी. 

 

तयगि केलेल्यग कृती आिगखड्यगिुसगि 

दीघा मुदतीच्यग कृती योजिेची 

अंमलबजगवणी. 

 

मगििीय िगष्ट्रीय हरित लवगदच्यग 

आदशेगिुसगि नवशेष पयगाविण 

संनििीक्षण कगया दल स्र्गपि केले र्ेले 

आह.े 

 

६.३.३. घि कचिग मदु्द े

 

१. कगयाके्षत्रगतील सवा स्र्गनिक संस्र्गंकडूि घिकचऱ्यगची अवैज्ञगनिक नवल्हवेगि लगवणे 

२. िर्िपगनलकग / िर्िपंचगयत यगंिी वैज्ञगनिक प्रदक्रयग सुनवधग उपलब्लध करुि ददलेल्यग िगहीत 

३.  सगंर्ली, नमिज व कुपवगड शहि महगिर्िपगनलकग क्षेत्रगतूि तयगि झगलेल्यग घिकचऱ्यगच्यग कगही भगर्गची खुल्यग 

डनम्पंर् यगडावि अवैज्ञगनिक पद्धतीिे नवल्हवेगि लगवली जगते. 

 

६.३.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती 

योजिग 

कोल्हगपूि महगिर्िपगनलकेिे १८० िि / ददवस 

क्षमतेचग घिकचिग प्रदक्रयग प्रकल्प स्र्गनपत केलग 

आह े आनण कचऱ्यगचे रूपगंति आिडीएफमध्ये केले 

आह.े २ बगयोर्ॅस संयंत्र सेंद्रीय ओल्यग कचऱ्यगच्यग 

उपचगिगसगठी स्र्गनपत केले आहते. 

 

महगिर्िपगनलकग आनण िगर्िपरिषदगंच्यग एकूण 

अर्ासंकल्पगच्यग २५% जगर्ग पयगाविण सुनवधगंच्यग 

तितुदीसगठी स्वतंत्रपणे िगखीव ठेवली आह.े 

 

स्र्गनिक संस्र्गंिग जगर्ग ओळखण्यगसगठी व 

घिकचिग प्रदक्रयग सुनवधग स्र्गनपत किण्यगसगठी 

कृती आिगखडग तयगि किण्यगचे निदशे दणे्यगत आले 

आहते. 

सवा स्र्गनिक संस्र्ग वैज्ञगनिक 

िर्िपगनलकग कचिग संकलि, 

नवभगजि आनण वैज्ञगनिक प्रदक्रयग 

सुनवधग प्रदगि कितगत. 

 

स्र्गनिक संस्र्गंद्वगिे कृती योजिेची 

अंमलबजगवणी 

 

िद्यगंच्यग कगठगविील र्गवे िद्यगंच्यग 

कगठगवि कचिग िगकतगत नजल्हग 

परिषद अनधकगऱ्यगंच्यग मदतीिे 

घिकचिग व्यवस्र्गपि प्रकल्प 

नवकनसत किण्यगचग 'इको नव्हलेज 

डेव्हलपमेंि' म्हणूि निदशे दणे्यगत 

आलग आह.े 

सवा स्र्गनिक संस्र्ग 

वैज्ञगनिक िर्िपगनलकग 

कचिग संकलि, 

नवभगजि आनण 

वैज्ञगनिक प्रदक्रयग 

सुनवधग प्रदगि कितगत 

आनण तयग नियनमतपणे 

चगलनवल्यग जगतगत. 

 

स्र्गनिक संस्र्गंद्वगिे 

कृती योजिेची 

अंमलबजगवणी 
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६.३.४. ध्विी मुद्दे 

 

धगर्माक कगयाक्रम म्हणजे ध्विी प्रदषूण होण्यगचे प्रसंर्. 

 

६.३.४.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

सगंर्ली, नमिज आनण कुपवड शहि महगिर्िपगनलकग, सगंर्ली शहिगतील ध्विी प्रदषूणगवि नियंत्रण ठेवण्यगसगठी कृती 

आिगखडग तयगि किण्यगच्यग प्रदक्रयेत आह.े  

सण-उतसवगच्यग वेळी ध्विी प्रदषूण िोखण्यगसगठी पोनलस नवभगर् व महगिर्िपगनलके कडूि प्रभगवी पगवले उचलली 

जगत आहते. 

 

६. ४. िवी मुंबई  

 

६. ४.१. हवग मुद्दे 

 

िवी मुंबईच्यग िीिीसी एमआयडीसीच्यग सगंडपगणी वगहूि िेणगऱ्यग पगईपलगईिमधूि सगंडपगणी बगहिे वगहूि र्ेल्यगिे 

कोपि खैिणे भगर्गतील सेक्िि ११ मधुि दगुांधीच्र्र तिररी आल्यग आहते. 

 

६. ४.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

इिलेि संग्रह संकलि क्षेत्रगतूि दगुांधी 

उपद्रव नियंनत्रत किण्यगसगठी 

सीईिीपीलग निदशे जगिी केल,े 

तयगिुसगि सीईिीपीिे ओपि इिलेि 

कलेक्शि िँकमध्ये कवच घगतलग आह े

आनण वगस कमी किण्यगसगठी ओले 

स्क्रबि वगपरूि धूळ कगढण्यगची 

प्रणगली प्रदगि केली आह.े 

खगडीमधील नडस्चगजा पॉईंिपयंत 

सगंडपगणी वगहूि िेणगऱ्यग जुन्यग 

पगइपलगइि बदलण्यगसगठी 

एमआयडीसी प्रगनधकिणगस निदशे 

जगिी. तयगिुसगि एमआयडीसीिे 

जुन्यग पगइपलगइि बदलण्यगचग कृती 

आिगखडग सगदि केलग असूि कगम 

प्रर्तीपर्गवि आह.े 

सीईिीपी तळोजगचग नवस्तगि व 

नवद्यमगि सीईिीपीच्यग श्रेणीत 

सुधगिणग किण्यगची प्रदक्रयग चगलू 

आह.े 

 

६.४.२. जल मदु्द े

 

१. कगही रठकगणी सगंडपगणी वगहूि िेणगिी पगईपलगईि अपघगतगिे तुिल्यगमुळे सगंडपगणी बगहिे येत आहे. 

२. एमआयडीसीिे पुिनवल्यग र्ेलेल्यग सगंडपगणी वगहूि जगणग-यग पगइपलगइिवि चेंबि र्रर्रून वरहत असलर्रने 

आलोक िगल्यगत सगंडपगण्यगचग निचिग होत आह,े  सीईिीपी व झोपडपट्टी भगर्गतूि प्रदक्रयग ि केलेल्यग घिर्ुती 

सगंडपगण्यगचग निचिग इ.,  

३. जेव्हीएस नवश्लेषण अहवगल सीईिीपीच्यग आउिलेि मगिकगंिुसगि िगहीत. 

 

६.४.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

 एमआयडीसी, खैिणे परिसिगतील इिलेि सीईिीपी संग्रह संपगजवळ (घरण सरठवणूक) पगवसगच्यग पगण्यगचग सगठग 

िगळण्यगसगठी पगइपलगइिची दखेभगल व आवश्यक उपगययोजिग किण्यगबगबत एमआयडीसीलग निदशे जगिी. 

 एमआयडीसीमध्ये असलेल्यग झोपडपट्टी क्षेत्रगतूि तयगि होणग-यग घिर्ुती सगंडपगण्यगच्यग उपचगिगसगठी सगंडपगणी 

सनियंत्रण कें द्र ददले जगईल. 

 सीईिीपी तळोजगचग नवस्तगि व नवद्यमगि सीईिीपीच्यग श्रेणीसुधगिणेची प्रदक्रयग चगलू आह.े 

 

६.४.३. घि कचिग मदु्द े

 

स्र्गनिक संस्र्ग व िीिीसी औद्योनर्क के्षत्रगतील नवनवध उद्योर्गंमधूि निमगाण होणगिग महगिर्िपगनलकग घिकचिग 

ककंवग घगतक कचिग नवल्हवेगि लगवण्यगबगबत कोणतीही अडचण िगही. एिएमएमसीिे आधीच तुभे येर्े 

महगिर्िपगनलकग घिकचऱ्यगची नवल्हवेगि सुनवधग नवकनसत केली आह े जी आधीपगसूिच कगयाित आह.े तयगंिी 
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समस्यगंचग अभ्यगस किण्यगसगठी आनण योग्य उपगययोजिग सुचनवण्यगसगठी मे. िीिीची नियुिी केली होती. तयगिुसगि 

एिएमएमसीिे पूणा वगढीव लेचेि प्रदक्रयग कें द्र )Leachate Treatment Plant( बसनवले होते. कचिग ते कंपोस्ि व 

आिडीएफ कें द्र दखेील बसनवले. म.े िीिीसीडब्लल्यूएमएिे िीिीसी औद्योनर्क क्षेत्रगमधील उद्योर्गंमधूि निमगाण होणगऱ्यग 

घगतक कचऱ्यगची वैज्ञगनिक नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी जगर्ग स्र्गनपत केली आह.े  

 

६.४.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

उिण िर्िपरिषदिेे िर्िपगनलकेच्यग कचऱ्यगवि प्रदक्रयग आनण नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी खुली जगर्ग प्रस्तगनवत केली 

आह.े 

 

६.५. िगर्पिू 

 

६.५.१. हवग मदु्द े

 

१) कोिगडी औनष्णक उजगा प्रकल्प, खगपिखेडग औनष्णक उजगा संयंत्रगतील जुन्यग संयंत्रगतूि मोठयग प्रमगणगत उतसजाि. 

२) शहिगतील वगहि प्रदषूण. 

 

६.५.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

 मिपगिे एिईईआिआय कडूि कृती आिगखडग तयगि केलग आह े जो सीपीसीबीिे मंजूि केलग आह े जो नवनवध 

भगर्धगिकगंच्यग सहकगयगािे िगबनवलग जगईल. 

 आढगवग बैठक वेळोवेळी घेण्यगत आल्यग. 

 एफजीडी, वरस्तणवक वेळ ररख णवश्लेषक (Real time ash analyser) इ. च्यग अंमलबजगवणी संबंधी एमओईएफ 

आनण सीसी अनधसूचिगंच्यग पूतातेसगठी औनष्णक उजगा संयंत्रगस सशता संमती दणे्यगत आली आह.े 

 प्रदषूण किणगऱ्यग उद्योर्गंिग स्वच्ि इंधिगवि स्र्लगंतरित किण्यगस प्रोतसगनहत केले.  

 

६.५.२. जल मदु्द े

 

१) अंबगझिी तलगवगमध्ये मगसे मगिीच्यग घििग घडल्यग. 

२) िदीच्यग प्रदषूणगचग नवस्तगि किणे 

 

६.५.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी 

कृती योजिग 

दीघाकगलीि कृती योजिग 

प्रदनूषत िदीच्यग क्षेत्रगप्रमगणे िदीच्यग पगण्यगचग सगठग 

किण्यगसगठी िजीकच्यग स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थ े मधूि 

सगंडपगणी निर्मातीसगठी प्रदक्रयग सुनवधग उपलब्लध करुि 

दणे्यगसगठी म. प्र. नि. मंडळगिे जल (प्रदषूण प्रनतबंध व 

नियंत्रण) अनधनियम, १९७४ च्यग ए ३३ च्यग अंतर्ात 

निदशे जगिी केले आहते. सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  

बसनवण्यगसगठी िर्िपरिषदगंिी वचिबद्ध पत्र सगदि केल े

आह.े 

कगही िगही उप प्रगदनेशक कगयगालय िगर्पूि -१- 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  

बसनवण्यगचग प्रस्तगव स्थरणनक 

स्वररज्र् सांस्थे कडूि िगर्पूि 

नजल्ह्यगत प्रदनूषत स्िगचा अंतर्ात 

सगदि केलग जगतो. 

 

६.५.३. घि कचिग मदु्द े

 

१)िर्िपगनलकग घिकचऱ्यगची नवल्हवेगि लगवणे. 
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६.५.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती  

 

 िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगच्यग नियमगंची कगिेकोिपणे अंमलबजगवणी किण्यगसगठी मंडळगि े िगर्पूि 

महगिर्िपगनलकग प्रगनधकिणगलग पयगाविण कगयद्यगच्यग कलमगंिुसगि ३१/०७/२०२० च्यग पत्रगद्वगिे निदशे जगिी 

केले आहते. 

 महगपगनलकेच्यग घिकचिग व प्रदक्रयग व्यवस्र्गपिगच्यग अंमलबजगवणीसगठी मिपगकडे कंत्रगिी ततवगवि संस्र्ग 

करर्ाित आहते. 

 

६.६. िगयर्ड 

 

६.६.१. हवग मदु्द े

 

प्रगदनेशक कगयगालय िगयर्डच्यग कगयाके्षत्रगत मुख्य एमआयडीसी उदग. पगतगलरं्र्ग, िोहग, नवलेभर्ड, महगडसह पिवेल, 

खोपोली व खगलगपूि औद्योनर्क वसगहत इतयगदी आनण बऱ्यगच वेळग यग भगर्गत तीव्र वगयू प्रदषूणगबगबत तक्रगिी आल्यग 

आहते. 

 

६.६.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती 

योजिग 

दीघाकगलीि कृती योजिग 

म. प्र. नि. मंडळगि े प्रदषूण 

किणगऱ्यग आनण दोषी 

उद्योर्गंनवरूद्ध कगिवगई सुरू केली 

आह े आनण तयग सुधगिण्यगसगठी 

पगठपुिगवग किीत आह.े 

कगही िगही खगिघि आनण महगड एमआयडीसी येर्े २ सीएएक्यूएम 

स्िेशि स्र्गनपत किण्यगचे प्रस्तगनवत आह.े 

नवद्यमगि एपीसी प्रणगलीची सुधगरितश्रेणी ६ मनहन्यगंत 

पूणा केली जगईल. 

पिवेल तहसीललग नविभट्टीचे युनिि स्र्लगंतिीत 

किण्यगसगठी आधीच कळनवण्यगत आले आह.े 

 

६.६.२. जल मदु्द े

 

िर्िपरिषदगमंधील प्रदक्रयग ि केलेल ेसगडंपगणी िदीत सोडल ेजगत आह.े 

सध्यग आिआयए सीईिीपी म्हणूि अधावि प्रदक्रयग केलेल्यग सगंडपगणी दखेील िद्यगंमध्ये सोडले जगत आहते; िोहग नह 

मगन्यतग ि नमळगलेली सीईिीपी आह.े 

 

६.६.२.१ कृती योजिगचंी चगल ूनस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

दि सोमवगिी सीईिीपीचे पिीक्षण 

किणे नियोनजत आह.े 

आिआयए सीईिीपी, रोयरच्र्र 

सुधगरित श्रेणीसह ओ एंड एम मधील 

सुधगिणग. 

ईिीपीमध्ये सुधगिणग. मे. िोहग 

डगयचेम, एमआयडीसी िोहग 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र तसेच 

लवकिगत लवकि संपूणा ड्रेिेज िेिवका  

चगलू किण्यगसगठी स्र्गनिक संस्र्गंशी 

सतत पगठपुिगवग किणे. 

सीईिीपी असलेल्यग दोषी उद्योर्गंवि 

सतत दखेिेख ठेवणे. 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र बसनवणे आनण 

संमतीच्यग शतीिुसगि प्रदक्रयग केलेल्यग 

सगंडपगण्यगचे प्रमगण सगध्य किणे 

आनण प्रदक्रयग केलेल्यग सगंडपगण्यगचग 

पुिवगापि किणे. 

 

 

६.६.३. घि कचिग मदु्द े

िर्िपरिषद व ५ िर्िपचंगयती वैज्ञगनिक िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगवि क्रिर्र व प्रदक्रयग किीत िगहीत. 

 

६.६.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

म. प्र. नि. मंडळगिे िर्ि परिषदगंिग िर्िपगनलकग घि कचिग नियम, योग्य पृर्क्किण सह वेळेत संपूणा 
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िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगच्यग 

व्यवस्र्गपिेसगठी डीपीआि तयगि 

किण्यगचे निदशे ददले आहते. 

२०१६ िुसगि प्रर्तीपर्गवि 

घिकचऱ्यगची नवल्हवेगि 

लगवण्यगसगठी स्र्गनिक संस्र्गंकडे 

सगततयगिे पगठपुिगवग किीत आह.े 

िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगवि प्रदक्रयग 

प्रदगि किणे. 

 

६.७. पणु े

 

६.७.१. हवग मदेु्द 

 

उप प्रगदनेशक कगयगालय सगतगिगच्यग कगयाके्षत्रगत तक्रगिी आहते;िर्िपगनलकग घि कचिग डनम्पंर् सगइिवि, डोंगररळ 

र्रगरत आग लरगण्र्रच्र्र घटनर. शहिी भगर्गत वगहिगंचे प्रदषूण. समूह क्षेत्रगत दर्डी क्रशिमुळे वगयू प्रदषूण, 

एमआयडीसी सगतगिग येर्े फगउंड्रीच्यग कगमकगजगमुळे वगस येत आह.े 

 

सोलगपिू नजल्हग- 

१. उप प्रगदनेशक कगयगालय सोलगपूिच्यग कगयाक्षेत्रगत - सोलगपूि शहि ह े वगयू प्रदषूणगचे प्रमुख स्त्रोत मगिले जगते. 

नवकगसगतूि वगहिगंमध्ये वगढ झगली आह ेआनण िस्तयगंची अपुिी परिनस्र्ती ही शहिगतील वगयू प्रदषूणगचे प्रमुख स्रोत 

आह.े 

२. सोलगपुिगत वगयू प्रदषूणगची समस्यग परिसिगतील अिेक सगखि व िगसगयनिक उद्योर् बगॅस  इंधि म्हणूि वगपित 

आहते. 

 

६.७.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

वगयू प्रदषूण कमी किण्यगसगठी 

सोलगपूि महगिर्िपगनलकग, सोलगपूि 

आनण िीिी यगंच्यग संयुि नवद्यमगिे 

म. प्र. नि. मंडळगिे नवशेष कगया केले 

आह.े 

पुढील कृती व आवश्यक 

कगयावगहीसगठी हवग कृती आिगखडग 

तयगि करुि शगसिगलग सगदि केलग 

आह.े 

सोलगपूि महगिर्िपगनलकेिे िस्तयगंची 

दखेभगल, िर्िपगनलकेच्यग 

घिकचऱ्यगची सगफसफगई, घिकचिग 

उघड्यगवि जगळण्यगस बंदी आणणे 

आदी अल्पकगलीि उपगययोजिग 

केल्यग आहते. 

सोलगपूि शहिगचग हवग कृती 

आिगखडग तयगि करूि पुढील 

मगन्यतग व आवश्यक कगयावगहीसगठी 

शगसिगलग सगदि केलग आह.े 

औद्योनर्क नवकगसगचग नवचगि कितग 

सीएएक्यूएमएस- एमआयडीसी 

अनधकगि्यगंशी सल्लगमसलत करूि 

प्रतयेक एमआयडीसीमध्ये सतत 

वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख 

कें द्र ेबसनवली जगतील. 

 

६.७.२. जल मदु्द े

 

प्रदक्रयग ि केलेले घिर्ुती सगंडपगणी पविग, इंद्रगयणी आनण भीमग िद्यगंमध्ये सोडले जगते आनण तयगमुळे वेर्वेर्ळ्यग 

रठकगणची िदीच्यग पगण्यगची र्ुणवत्तग खगलगवत जगते. 

  

६.७.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

यग कगयगालयगच्यग कगयाक्षेत्रगत १७-

श्रेणीतील उद्योर्गंिग तयगंच्यग ईिीपी 

आउिलेट्सवि ऑिलगईि सतत 

सगंडपगणी र्ुणवत्तग दखेिेख प्रणगली 

प्रदगि केली जगते 

जी  म. प्र. नि. मंडळ आनण कें . प्र. 

नि. मंडळ यगंच्यग सव्हािशी जोडलेली 

आह.े 

पीसीएमसीिे नवनवध एसिीनपंपैकी ४ 

सवा स्र्गनिक संस्र्गंशी सतत 

पगठपुिगवग किणे, जेणेकरूि 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  तसेच ड्रेिेजचे 

संपूणा जगळे लवकिगत लवकि सुरू 

किगवे आनण घिर्ुती सगंडपगणी आनण 

नवद्यमगि सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र च्यग 

पूणा क्षमतेिे कगया किण्यगसगठी 

अल्पगवधी उपगययोजिगंची अपेक्षग 

केली पगनहजे.   

यग सवा स्र्गनिक संस्र्गंमध्ये 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  असणे 

आवश्यक आह े जेणेकरूि प्रदक्रयग 

केलेल्यग सगंडपगण्यगची मगिके 

कठोिपणे सगध्य कितग येतील आनण 

प्रदक्रयग केलेल्यग सगंडपगण्यगचग 

पुिवगापि कितग येईल. 

 

चगकण एमआयडीसीच्यग िप्प्यगिुसगि 
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च्यग प्रस्तगनवत योजिग नवनवध 

रठकगणी सगदि केल्यग आहते, १) 

पीसीएमसी तगर्वडे र्गव सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  -१० द.ल./ददि. 

२) पीसीएमसी नचलखली सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र -१२ द.ल./ददि. ३) 

पीसीएमसी भोपखेल सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र -५ द.ल./ददि. ४) 

पीसीएमसी नपंपळ निलख सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  -१५ द.ल./ददि. 

उप प्रगदनेशक कगयगालय सोलगपूि 

कगयाके्षत्र: - भीमग िदीची जल 

र्ुणवत्तग सुधगिण्यगसगठी िमगनम 

चंद्रभगर्ग अनभयगि प्रकल्प सिकगििे 

जगहीि केलग असूि तयग प्रकल्पगची 

अंमलबजगवणी प्रर्तीपर्गवि आह.े 

सगंडपगणी व्यवस्र्गपिगच्यग चगंर्ल्यग 

पद्धतींचग अवलंब किण्यगसगठी आनण 

पुिेश्यग क्षमतगंचग सगंडपगणी प्रदक्रयग 

कें द्र  दणे्यगसगठी सोलगपूि स्र्गनिक 

संस्र्गंमगफा त आवश्यक तो पगठपुिगवग 

किण्यगत आलग आह.े 

 

तयगि झगलेल्यग िगर्िी घि कचऱ्यगचे 

वैज्ञगनिक संकलि, नवभगजि, प्रदक्रयग 

आनण नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी 

आवश्यक पगठपुिगवग घेण्यगत आलग 

आह,े जेणेकरूि नलचेि निर्माती 

िगळतग येईल ते पगवसगच्यग पगण्यगत 

नमसळणगि िगही आनण नवनवध 

भगर्गत जल प्रदषूण होणगि िगही. 

एमआयडीसी सीईिीपी स्र्गनपत 

किेल जेणेकरूि जगस्तीत जगस्त 

औद्योनर्क / घिर्ुती सगंडपगणी 

वैज्ञगनिक पद्धतीिे कगढूि िगकतग 

येतील. 

 

सोलगपूि नजल्ह्यगतील िद्यगंच्यग 

कगठगवि असलेल्यग सवा स्र्गनिक 

संस्र्गंिग तयगंच्यग शहिगंमधूि निमगाण 

होणगऱ्यग सगंडपगण्यगवि प्रदक्रयग आनण 

नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र ची पुिेशी क्षमतग 

बसनवण्यगचे निदशे दणे्यगत आले 

आहते. 

 

६.७.३. घि कचिग मदु्द े

 

नरगरी घिकचिग संकलि, नवभगजि आनण तयगची वैज्ञगनिक नवल्हवेगि हग यग भगर्गतील मोठग अडर्ळग आह.े १००% 

घिकचऱ्यगवि महगिर्िपगनलकग आनण इति स्र्गनिक संस्र्ग वैज्ञगनिक प्रदक्रयग किीत िगहीत. िर्िपगनलकग घिकचिग 

डनम्पंर् सगइिमुळे दरु्ंधी, जल प्रदषूण, संबंनधत त्रगस होतो 

 

६.७.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

पीएमसीकडे उरुळी दवेगची येर्े िर्िपगनलकग 

घिकचिग डनम्पंर् ग्रगऊंड आह े नजर्े तयगि 

झगलेलग िर्िपगनलकग घिकचिग अधावि 

िगकलग जगतो आनण पीएमसी क्षेत्रगतील 

एकूण ४८ िर्िपगनलकग घिकचिग प्रदक्रयग 

प्रकल्प नवनवध रठकगणी कगयाित आहते. 

 

कचिग पेिनवणे तवरित र्गंबनवण्यगचे निदशे 

िर्िपरिषदलेग ददले आहते. 

तसेच स्र्गनिक संस्र्गंिग आर्ीच्यग घििेस 

ततकगळ हजि िगहण्यगस व दगुांधी कमी 

किण्यगसगठी सेंदद्रय दरु्ंधीिगशकगची 

फवगिणी किण्यगचे निदशे ददले. 

 

घिकचऱ्यगवि प्रदक्रयग व नवल्हवेगि 

लगवण्यगसगठी मंडळगिे स्र्गनिक स्विगज्य 

संस्र्गंिग सशता अनधकगि ददले आहते. 

उप प्रगदनेशक कगयगालय 

सोलगपूिमध्ये ५००० 

लोकसंख्यग असलेल्यग 

खेड्यगंची िोिी यगदी तयगि 

किण्यगचे कगम सुरू आह े

आनण नजल्ह्यगत वगहणगऱ्यग 

िद्यगंच्यग कगठगविील र्गवे 

नजल्हग परिषद 

अनधकगऱ्यगंच्यग मदतीिे 

घिकचिग व्यवस्र्गपि प्रकल्प 

नवकनसत किण्यगसगठी 

पिवडणगिे अिेक प्रकल्प 

नवकनसत कित आहते.   

 

इको नव्हलेज डेव्हलपमेंि 

दनृष्टकोिगतूिही हग एक मुद्दग 

मगिलग जगतो. 

 

पीएमसीिे नमश्र कचऱ्यगविप्रदक्रयग 

किण्यगसगठी १० िवीि प्रकल्प 

प्रस्तगनवत केले आहते. यग िवीि 

प्रकल्पगमध्ये कचऱ्यगचे प्रमगण १६०० 

मे. िि / ददवस असेल. 

 

पीसीएमसीिे १००० एमिीडी क्षमतग 

असलेल्यग कचिग ते ऊजगा प्रकल्पगचग 

प्रस्तगव सगदि केलग आह,े मंडळगच्यग 

कगयगालयगमगफा त स्र्गपिेस मगन्यतग 

दखेील दणे्यगत आली आह े आनण 

संपूणापणे कचिग ते ऊजगाचे कगम सुरू 

झगले आह.े 

 

पीसीएमसीच्यग सी आनण डी कचिग 

व्यवस्र्गपि प्रकल्पगच्यग स्र्गपिेस 

मंडळगिे संमती ददली असूि सुनवधेचे 

कगम सुरू केले जगईल. 
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६.८. चदं्रपिू 

 

६.८.१. हवग मदु्द े

 

कें . प्र. नि. मंडळ, िवी ददल्ली यगंिी सि २००९ मध्ये चंद्रपूि ह ेर्ंभीि प्रदनूषत क्षेत्र म्हणूि घोनषत केले. तयगिंति 

सीईपीआयच्यग योग्य अंमलबजगवणीद्वगिे योग्य एपीसी तितुदी दऊेि संख्यग कमी केली. 

चंद्रपूि शहि क्षमतग िसलेल्यग शहिगंच्यग अंतर्ात सूचीबद्ध आह.े 

महगमगर्गा जवळील कोळसग खगणी, कोळसग सगठग, वगहतूक व व्यगपगि (लोनडंर् व अिलोनडंर्) ची दक्रयग वगयु 

प्रदषूणगची समस्यग निमगाण किते.  

 

६.८.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ूकृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती 

योजिग 

म. प्र. नि. मंडळ व्यगपक सवेक्षण 

आनण हवग िमुन्यगंची तपगसणी 

किीत आह.े 

तसेच नवनवध कोळसग वखगिगंिग बंद 

किण्यगचे निदशे ददले. 

वगहतुकीमुळे व इति कगमगंमुळे 

होणगिे वगयू प्रदषूण कमी 

किण्यगसगठी डगंबिी िस्त,े हवग 

िमुिग यंत्र उपलब्लध किण्यगसगठी व 

स्र्गनपत किण्यगसगठी, पुिेसे पगणी 

नसंचि उपलब्लध करुि दणे्यगचे निदशे 

भगर्धगिकगंिग दणे्यगत आले. 

हवग प्रदषूणगच्यग डेिगमध्ये प्रवेश किण्यगसगठी 

वेर्वेर्ळ्यग रठकगणी सीएएक्यूएमएस आनण 

मॅन्युअल एएक्यूएमएस सॅम्पनलंर् स्िेशि प्रदगि 

किणे. 

कोळसग वगहतुकीची बंद पध्दत पुिवण्यगसगठी 

भगर्धगिकगंिग मगर्ादशाि केले आनण ते 

पगळण्यगसगठी एक पगळत ठेवणगिग संघ तयगि केलग. 

डब्लल्यूसीएल अनधकगऱ्यगंिी कगिवगई पूणा केली. 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  पयंत भूनमर्त र्िगि लगईि 

उपलब्लध करूि दणे्यगचे प्रस्तगव जेणेकरुि १००% 

मलनिस्सगिण प्रदक्रयग होईल व एिई व जिपत 

िदीत जगदगचग नवसर्ा र्गंबू शकेल. 

 

वगहतूक व्यवस्र्ग 

सुधगिली जगईल. 

१००% बंद कोळसग 

वगहतूक व्यवस्र्ग 

िगबनवली जगईल. 

प्रगदनेशक कगयगालय, 

चंद्रपूि यगंच्यग 

कगयाके्षत्रगत प्रतयेक 

नजल्ह्यगसगठी नजल्हग 

पयगाविण योजिग लगर्ू 

किणे. 

 

 

६.८.२. जल मदु्द े

 

चंद्रपूि महगिर्िपगनलकेकडूि १००% मलनिस्सगिण प्रदक्रयग केली जगत िगही कगिण तेर्े भूनमर्त र्िगि मगर्गाची तितूद 

िगही. 

डब्लल्यू.सी.एल.कडूि जगस्तीत जगस्त खगण पगण्यगचग नवसर्ा कोणतेही प्रदक्रयग ि कितग जवळच्यग िद्यगंमध्ये होत आह.े 

 

६.८.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती 

योजिग 

दीघाकगलीि कृती योजिग 

मगििीय नजल्हगनधकगिी चंद्रपूि यगंच्यग अध्यक्षतेखगली 

म. प्र. नि. मंडळगिे नजल्हगस्तिीय सनमती र्ठीत केली 

आह े व जवळच्यग िद्यगंमध्ये प्रदक्रयग ि केलेल्यग  

सगंडपगण्यगचग नवसर्ा करू िये असे निदशे भगर्धगिकगंिग 

ददले आहते. तयगचे पगलि किण्यगसगठी चंद्रपूि 

महगिर्िपगनलकेिे कृती आिगखडग सगदि केलग होतग. 

तयगचे पगलि किण्यगसगठी चंद्रपूि महगिर्िपगनलकेिे कृती 

आिगखडग सगदि केलग होतग. ददशगनिदशे जगिी केले र्ेले 

आनण बँक र्ॅिंिी जप्त किण्यगत आल्यग आनण डब्लल्यूसीएल 

अनधकगऱ्यगंिग खगणीतील पगण्यगच्यग प्रदक्रयेसगठी 

व्यवनस्र्त िगकी उपलब्लध करुि दणे्यगसगठी आनण 

नसंचिगच्यग उद्देशगिे खगणीच्यग पगण्यगचग पुन्हग वगपि 

किण्यगचे निदशे ददले. 

१) िद्यगंजवळील 

जल प्रदषूण किणगिे 

उद्योर् / उपक्रमगंचे 

सवेक्षण व िमुिग. 

२) सुरुवगतीलग, 

र्ेि िद्यगंमध्ये 

सगंडपगण्यगचग नवसर्ा 

र्गंबनवण्यगसगठी 

तगतपुिते अडर्ळे 

सुचनवण्यगत यगवेत.   

१००% सगंडपगणी शुद्धीकिण 

आनण एिई व जिपत िदीत 

जगदग नवसर्ा र्गंबनवण्यगसगठी 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  पयंत 

भूनमर्त र्िगि लगईि उपलब्लध 

करुि दणेे. 

 

प्रगदनेशक कगयगालय, चंद्रपूि 

यगंच्यग कगयाक्षेत्रगत प्रतयेक 

नजल्ह्यगसगठी नजल्हग पयगाविण 

योजिग िगबनवणे. 
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६.८.३.  घि कचिग मदु्द े

 

१) िर्िपगनलकग घि कचिग नियम, २०१६ िुसगि प्रदक्रयग सुनवधेची तितूद िगही. 

 

६.८.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

१. मगििीय नजल्हगनधकगिी यगंच्यग अध्यक्षतेखगली नजल्हगस्तिीय सनमतीची स्र्गपिग. स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थरनर 

एमएसडब्लर्ू अणधकृत मरन्र्तर.  

२. प्रगर्नमक स्त्रोत नवभगर्णी सवा स्थरणनक स्वररज्र् सांस्थरनर लगरू् किण्यगसगठी निदनेशत आह.े 

३.िर्िपगनलकग घि कचिग नियम, २०१६ िुसगि िर्िपगनलकग घि कचिग स्र्ळगलग अंनतम रूप दणे्यगचे निदशे. 

 

६.८.४. ध्विी मुद्दे 

 

१)लगइफ व्हइेकल्स (ईएलव्ही) च्यग हगतगळणी, प्रदक्रयग आनण पुिवगापिगतूि ध्विी प्रदषूण. 

२) जुन्यग वगहिगंमुळे आनण बगंधकगमगंसगिख्यग अवजड कगमगंमुळे होणगिे ध्विी प्रदषूण. 

 

६.८.४.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

१) “लगइफ व्हइेकल्स 

(ईएलव्ही) च्यग 

हगतगळणी, प्रदक्रयग आनण 

पुिवगापिगसगठी 

पयगाविणगकरितग उपयुि 

सुनवधगंसगठी सीपीसीबी 

मगर्ादशाक सूचिगंची 

अंमलबजगवणी. 

प्रगदनेशक परिवहि खगतयगकडूि 

अडगळीस आलेली, खररब झरलेली 

वरहने, प्रदक्रयग आनण 

पुिवगापिगसगठी पयगाविणनवषयक 

ध्विी सुनवधगंच्यग पूतातेच्यग 

आकडेवगिीचे आकलि किण्यगसगठी 

प्रगदनेशक परिवहि नवभगर्गकडे 

मरणहतीची मरगणी केली. 

सीपीसीबीिे एसपीसीबीलग भंर्गि व्यगपगऱ्यगंिग 

संमती दणे्यगचे निदशे ददले. तसेच अडगळीस, 

खररब झरलेलर्र वगहिगची समगप्ती, प्रदक्रयग आनण 

पुिवगापिगसगठी पयगाविणनवषयक चगंर्ल्यग सुनवधग 

ददल्यग. प्रगदनेशक कगयगालय, चंद्रपूि यगंच्यग 

कगयाके्षत्रगत प्रतयेक नजल्ह्यगसगठी नजल्हग पयगाविण 

योजिग िगबनवल्यग. 

 

६.९. कल्यगण 

 

६.९.१. हवग मदु्द े  

 

पीएच -१ आनण पीएच -२ एमआयडीसी डोंनबवली क्षेत्रगत निवगसी आनण औद्योनर्क क्षेत्रग दिम्यगि कोणतगही बफि 

झोि िगही. सुमगिे ८२ कगपड उद्योर् इंधि म्हणूि कोळसग वगपित आहते आनण तयग परिसिगतील हवग प्रदषूणगस 

हगतभगि लगवत आहते. नहवगळ्यगत दमि हवगमगिगमुळे वगयू प्रदषूणगबगबत तक्रगिी प्रगप्त होतगत. तसेच यग कगयगालयगत 

वगयू उतसजािगसंदभगात तक्रगिी प्रगप्त झगल्यग आहते 

 

६.९.१.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

बहुतेक उद्योर्गंिी डस्ि कलेक्िि आनण वेि स्क्रबि 

तयगिंति स्िॅक अशी हवग प्रदषूण नियंत्रण प्रणगली पुिेशी 

उपलब्लध करुि ददली आह.े हवग दखेिेख ठेवूि उद्योर्गंवि 

दक्षतग ठेवली जगते. मंडळ पीएिजी सगिख्यग स्वि 

इंधिचग अवलंब किण्यगसगठी उद्योर्गबद्दल नवचगि 

किते. 

एमआयडीसी क्षेत्रगतील 

िस्तग सुधगिण्यगची 

आवश्यकतग आह.े 

कोळशगपगसूि पीएिजीकडे 

नस्वच-ओव्हि फ्युएल िमुन्यगची 

नवश्लेषण प्रदक्रयग सुरु आह.े 
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६.९.२. जल मदु्द े

 

१. ईिीपीची तितूद ि कितग बेकगयदशेीि जीिवॉश युनिट्स कगयाित होती आनण प्रदक्रयग ि कितग वगहणगऱ्यग िगल्यगत 

सगंडपगणी सोडले जगत होते जे पुढे खगडीलग नमळते. 

२. निचऱ्यगची व्यवस्र्ग िसल्यगमुळे कल्यगण डोंनबवली महगिर्िपगनलकग क्षमतेिुसगि तयगंचे सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  

चगलनवत आह.े 

३. भूनमर्त र्िगि िेिवका च्यग अपूणा कगमगमुळे, कल्यगण - डोंनबवली परिसिगत अध्यगा प्रमगणगत घिर्ुती सगंडपगण्यगची 

िगल्यगत नवल्हवेगि लगवली जगत ेज्यगमुळे जल प्रदषूणगची समस्यग निमगाण होते. 

४. एमआयडीसी क्षेत्रगतील सगंडपगणी वगहूि िेणगऱ्यग पगइपलगइि / चेंबसाची मोडतोड झगल्यगमुळे ककंवग र्ळतीमुळे 

जल प्रदषूण होते. 

५. एमआयडीसी क्षेत्रगत अज्ञगत िँकिची अवैध नवल्हवेगि लगवण्यगमुळे हवग प्रदषूण आनण जल प्रदषूण होते. 

 

 

६.९.२.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

मंडळगिे जीिवॉशच्यग सवा 

युनििलग भेि ददली असूि बंद 

किण्यगचे निदशे यगपूवीच 

दणे्यगत आले आहते. मोडतोड / 

र्ळती एमआयडीसी तसेच 

महगिर्िपगनलकग अनधकग-

यगंिग कळनवली जगते आनण 

युद्धपगतळीवि सुधगरित केली 

जगते. 

महगिर्िपगनलकेचग सगंडपगणी 

प्रदक्रयग प्रकल्प नडसेंबि -२०२० 

मध्ये पूणा होईल. एमआयडीसी 

क्षेत्रगत सगंडपगणी वगहूि िेणगिी 

पगइपलगइि नियनमतपणे स्वच्ि 

आनण सुनस्र्तीत ठेवणे आवश्यक 

आह.े 

कल्यगण डोंनबवली महगिर्िपगनलकग भुयगिी 

र्िगि व्यवस्र्ग अमृत योजिेंतर्ात ३० 

द.ल./ददि ते ५७ द.ल./ददि पयंत सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र  प्रदगि किेल जी नडसेंबि -२०२० 

पयंत पूणा होईल. 

प्रदक्रयग केलेल्यग सगंडपगण्यगची अंनतम नवल्हवेगि 

एिआयओ िुसगि ७.५ दकमी खगडीत सोडलग 

जगईल आनण मगचा -२०२२ पयंत पूणा केलग 

जगईल. 

 

६.९.३. घि कचिग मदु्द े

 

कल्यगण डोंनबवली महगिर्िपगनलकेत सध्यग आधगिवगडी डनम्पंर् ग्रगऊंडवि बहुतेक कचिग िगकलग जगतो. 

एमआयडीसीच्यग निवगसी क्षेत्रगत तयगि होणगिग घिकचिग तगतडीिे भूखंडगत सगठनवलग जगतो. 

 

६.९.३.१. कृती योजिगचंी चगलू नस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

उंबडे, बवे आनण मगंडग येर्े 

िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगची  

वैज्ञगनिक नवल्हवेगि लगवण्यगसगठी 

केडीएमसीलग अनधकृत मगन्यतग 

नमळगली असूि तयगमध्ये ६५० मे.िि 

िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगची  

नवल्हवेगि लगवली जगत आह.े कल्यगण 

डोंनबवली महगिर्िपगनलकेलग १३ 

नवनवध वगड्यगंवि अनधकृत मगन्यतग 

नमळगली आह े जी ३१.०१.२०२२ 

पयंत वैध आहते. 

उंबडे स्र्ळ अंशतः चगलनवले जगत 

आह े जे संपूणापणे चगलनवले जगण े

आवश्यक आह.े 

आधगिवगडी डनम्पंर् ग्रगऊंडमध्ये 

िर्िपगनलकग घि कचिग पगठनवलग 

जगणगि िगही. परिचगलि पूणा वगढ 

किण्यगसगठी उंबिडे िर्िपगनलकग घि 

कचिग स्र्ळ. परिचगलि पूणा वगढ 

किण्यगसगठी उंबिडे िर्िपगनलकग घि 

कचिग स्र्ळ. लवकिगत लवकि १३ 

बगयो नमर्ेनिझेशि चगलू असणे 

आवश्यक आह.े 

बवे, िगज ूिर्ि आनण कचोि र्गव येर्े 

नमर्ेनिझेशि प्लगंिचे संचगलि यग 

प्रकिणगचग म.प्र.नि. मंडळ पगठपुिगवग 

किीत आह.े 

लवकिगत लवकि १३ बगयो 

नमर्ेनिझेशि चगलू असणे आवश्यक 

आह.े 

बवे, िगज ूिर्ि आनण कचोि र्गव येर्े 

नमर्ेनिझेशि प्लगंिचे संचगलि यग 

प्रकिणगचग म.प्र.नि. मंडळ पगठपुिगवग 

किीत आह.े 

यगसंदभगात मंडळगिे कगयद्यगच्यग 

न्यगयगलयगत प्रनतज्ञगपत्र दगखल केले 

आह.े आधगिवगडी येर्ील अिनधकृत 

स्र्ळे कगलबद्ध पद्धतीिे जवळ असणे 

आवश्यक आह.े 
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६.१०. िगनशक 

 

६.१०.१. हवग मुद्दे   

 

सीईपीआय निदशेगंिुसगि िगनशक परिसि र्ंभीििीतयग प्रदनूषत असल्यगचे जगहीि केले आह.े वगयू र्ुणवत्तेमुळे िगनशक 

आनण जळर्गव शहिगंिग प्रगप्ती िसलेली शहिे म्हणिू घोनषत केले र्ेले आह.े 

 

६.१०.१.१. कृती योजिगचंी चगल ूनस्र्ती 

 

६.१०.२. जल मुद्दे 

 

बहुतेक शहिी स्र्गनिक संस्र्ग िर्िपरिषद व िर्ि पंचगयतीत सगंडपगण्यगचे जगळे व प्रक्रिर्ेची सुनवधग िगही व यगमुळे 

सगंडपगणी िदीत सोडले जगते व र्ोदगविी िदीचे प्रदषूण होते. 

 

६.१०.२.१. कृती योजिगचंी चगल ूनस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

िगनशक महगिर्िपगनलकेिे र्ोदगविी 

िदीच्यग कगठगवि ९ सगंडपगणी 

प्रदक्रयग कें द्र उपलब्लध करुि ददले होत.े 

यग वषगात आणखी एक र्ंर्गपूि 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  कगयगानन्वत 

किण्यगत आले असूि आणखी एक 

युनिि लवकिच कगयगानन्वत होईल. 

सध्यग िगनशक महगिर्िपगनलकेत 

िव्यगिे जोडल्यग र्ेलेल्यग र्गवगंसगठी 

भूनमर्त र्िगिगचे जगळे िगही. तयगंिी 

यग र्गवगंसगठी पगईपलगईि िगकणे सुरू 

केले आह,े ड्रेिेज िेिवका  सुिक्षग २१० 

दकलोमीिि आह.े 

िगलग जल प्रदक्रयग 

फगयिोिमेडीएशिद्वगिे प्रस्तगनवत आह े

िवीि मगिके नमळनवण्यगसगठी 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र च्यग उन्नतीचग 

प्रस्तगव आह.े 

िर्ि परिषद, िर्ि पंचगयतीसगिख्यग 

इति स्र्गनिक स्विगज्य संस्र्गंसगठी 

सगंडपगणी प्रदक्रयग कें द्र  बगंधणे. 

 

 

६.१०.३. घि कचिग मुद्दे 

 

बऱ्यगच स्र्गनिक संस्र्गंमध्ये घि कचऱ्यगवि प्रदक्रयग किण्यगच्यग सुनवधग िगहीत. स्र्गनिक संस्र्गंकडूि िर्िपगनलकग घि 

कचिग निर्मातीची अवैज्ञगनिक नवल्हवेगि लगवणे. 

 

 

 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती 

योजिग 

दीघाकगलीि कृती 

योजिग 

१. िगनशक शहिगसगठी हवग र्ुणवत्तग सुधगि कृती योजिग 

तयगि केली र्ेली आह.े एमओईएफ िगनशक शहिगसगठी 'क्लीि 

एअि प्रोजेक्ि' (सीएपी) अंतर्ात िगनशकची योजिग तयगि 

किीत आह.े 

केिीएचएम कॉलेज िगनशक येर्े १ सीएक्यूएमएस व खगलील 

४ मॅन्युअल स्िेशि येर्े दखेिेख ठेवली जगते  

- जुिी मिपग इमगित, मुख्य िस्तग िगनशक.  

- आििीओ कगयगालय जुि,े शिणपूि िोड.  

- व्हीआयपी इंडस्रीज नल. एमआयडीसी सगतपूि. आनण  

- उद्योर् भवि, आयिीआय नसग्नल, िगनशक. लोकसंख्येच्यग 

निकषगिुसगि सीएक्यूएमएस ची ४ स्र्गिे ओळखली जगतगत. 

स्र्गपिेचे कगम १ वषगाच्यग आत पूणा होईल. 

जळर्गव, धुळे आनण िर्ि शहिगसगठी प्रतयेकी १ 

सीएएक्यूएमएस स्र्गिक प्रस्तगनवत आह.े 

हवग कृती योजिेिुसगि 

संबंनधत 

भगर्धगिकगंकडूि 

यगची अंमलबजगवणी 

केली जगईल. 

ह े कगयगालय सतत 

पगठपुिगवग किीत आह े

ककंवग उद्योर्गंिग 

सूचिग बजगवलेल्यग 

एपीसी प्रणगली 

कगयाित िगहीत. ही 

सतत प्रदक्रयग असते. 

 

वगयू प्रदषूण कमी 

किण्यगसगठी 

उद्योर्गंिग बॉयलि 

आनण आधुनिक 

तंत्रज्ञगिगसगठी  हठरत 

इंधि वगपिण्यगची 

सूचिग दणे्यगत आली 

आह.े वगहिगसगठी 

नहिव्यग इंधिचग वगपि 

आनण सगवाजनिक 

वगहतुकीसगठी ई 

वगहिगंचग वगपि. 

िस्तयगंची र्ुणवत्तग व 

िहदगिी सुधगिणे. 
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६.१०.३.१.  कृती योजिगचंी चगल ूनस्र्ती 

 

चगल ू कृती योजिग मध्यगवधी कृती योजिग दीघाकगलीि कृती योजिग 

कंपोनस्िंर्, बगयो मेर्ेनिझेशि, आनण 

आिडीएफ प्लगंिसगिख्यग प्रदक्रयग 

सुनवधग महगिर्िपगनलकेिे पुिनवल्यग 

आहते. 

प्लगनस्िक अनधसूचिग २०१८ च्यग 

अंमलबजगवणीमुळे, प्लगनस्िक 

कचि्यगमध्ये ३५% कपगत झगली 

आह.े िर्िपगनलकग घि कचिग प्रदक्रयग 

स्र्ळगवि दरु्ंधी नियंत्रण सुरू केले 

आह.े लेर्सी कचिग प्रदक्रयग दखेील 

सुरू झगली. 

िर्िपगनलकग घि कचिग नियम 

२०१८ च्यग अंतर्ात 

प्रगनधकिणगसंबंधी अजा किण्यगसगठी 

म.प्र.नि. मंडळ सवा स्र्गनिक संस्र्गचग 

पगठपुिगवग किीत आह.े घिकचिग 

र्ोळग किणे व तयगंचे नवभगजि किणे. 

िर्िपगनलकग घि कचऱ्यगवि शगस्त्रीय 

प्रदक्रयेसगठी आनण नवल्हवेगि 

लगवण्यगसगठी स्र्ळगची नििंति 

दखेिेख आनण तपगसणी किणे. 

स्र्गनिक संस्र्गंकडूि घिकचिग 

प्रदक्रयग सुनवधगंची तितूद किणे व 

तेच कगया किणे. 
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७. पयगाविणीय अभ्यगस आनण सवके्षण 

 

७.१. र्णेशोतसव २०१९ मधील ध्विी मगपि 

 

संपूणा महगिगष्ट्र िगज्यगतील २७ महगिर्िपगनलकगंअंतर्ात  येणग-यग १३२ रठकगणी सभोवतगलच्यग ध्विी मगपिगचे कगम 

र्णेशोतसव कगळगत केल ेर्ेले. र्णेशोतसव दिम्यगि निमगाण होणग-यग आवगजगचग नवचगि करूि ५ ददवस ध्विी मगपि 

किण्यगत आले. क्रदनरांक २,३,६,८ आनण १२ सप्िेंबि, २०१९ िोजी सकगळी ६ ते १२ यग वेळेत ६ तगस ध्विी नििीक्षण 

केल ेर्ेले. ध्विी पगतळीचे वगपरुि वेर्वगि प्रनतसगद मोडमध्ये ठेवलेले कॅनलबे्रिेड सगउंड लेव्हल मीिि )िगइप I) वगपरुि 

ध्विी मगपि किण्यगत आले. संपूणा महगिगष्ट्रगतील वेर्वेर्ळ्यग महगिर्िपगनलकगंमध्ये ध्विी दखेिेख किण्यगच्यग 

रठकगणगंची संख्यग कोष्टक ७.१ मध्ये प्रदगि केली आह.े 

 

कोष्टक ७.१. र्णेशोतसव २०१९ दिम्यगि महगिगष्ट्रगतील ध्विी मगपि स्र्गि.े 

नवभगर् स्र्गिगचंी संख्यग 

अमिगवती ६ 

औिंर्गबगद १४ 

चंद्रपूि ३ 

कल्यगण ९ 

कोल्हगपूि ६ 

मुंबई २५ 

िगर्पूि ५ 

िगनशक १७ 

िवी मुंबई ५ 

पुणे २५ 

ठगणे १४ 

िगयर्ड ३ 

एकूण १३२ 

 

आकृती ७.१ पगसूि ह ेलक्षगत येते की २ सप्िेंबि २०१९ िोजी िोंदवलेली उच्चतम ध्विी पगतळी ८०.६६ डीबी )ए(  

िवी मुंबई येर् ेहोती. ३ सप्िेंबि २०१९ िोजी, ध्विी मगपिगच्यग दसु-यग ददवशी  िवी मुंबई येर्े सवगात उच्च ध्विी 

पगतळी ८०.४८ डीबी )ए( िोंदवली र्ेली. ६ सप्िेंबि २०१९ िोजी, िगयर्ड येर्े सवगानधक सिगसिी ध्विी पगतळी 

८०.६३ डीबी )ए( िोंदनवली र्ेली. ८ सप्िेंबि २०१९ िोजी, ८०.०८ डीबी )ए( ही सवगानधक ध्विी पगतळी होती जी 

पुण्यगत िोंदनवली र्ेली. र्णेशोतसवगच्यग वेळी ध्विी मगपिगच्यग शेविच्यग ददवशी, म्हणजेच १२ सप्िेंबि २०१९ िोजी, 

सवगानधक ध्विी पगतळी ८५.७६ डीबी )ए( होती आनण ती चंद्रपूि येर्े िोंदनवली र्ेली. 

आकृती ७.१  महगिगष्ट्रगत वेर्वरे्ळ्यग रठकगणी र्णशेोतसव २०१९ दिम्यगि िोंदवलले्यग ध्विी पगतळ्यग 
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२ सप्िेंबि िोजी र्णेशोतसवगच्यग कगळगत ध्विी मगपिगच्यग पनहलग ददवशी िोंदनवण्यगत आलेली सवगात खगलची ध्विी 

पगतळी ठगणे येर्े ६९.२३ डीबी )ए( होती.  ३ सप्िेंबि िोजी ध्विी मगपिगचग हग दसुिग ददवस होतग, सवगात कमी ध्विी 

पगतळी ६८.६३ डीबी चंद्रपूि येर्े होती. ६ सप्िेंबि िोजी ६९.४० डीबी (ए) ही अमिगवती येर्े सवगात कमी ध्विी 

पगतळी िोंदवली र्ेली. ८ सप्िेंबि २०१९ िोजी ६९.०२ डीबी )ए( िवी मुंबई येर्े िोंदनवण्यगत आलेली सवगात कमी 

ध्विी पगतळी होती. १२ सप्िेंबि २०१९ िोजी, ७०.०० डीबी )ए( ही अमिगवती येर्े सवगात कमी ध्विी पगतळी 

िोंदवली र्ेली. 

 

७.१.१ निष्कषा र्णशेोतसव २०१९ मधील ध्विी मगपि 

 

यगवषी र्णेशोतसवगच्यग कगलगवधीत महगिगष्ट्रगतील १३२ रठकगणी २७ महगिर्िपगनलकगंकडूि ५ ददवसगंच्यग 

कगलगवधीसगठी म्हणजेच क्रदनरांक २, ३, ६, ८ आनण १२ सप्िेंबि २०१९ िोजी ६ वगजतग संध्यगकगळी ६ ते १२ यग 

वेळेत निवगसी, व्यगवसगनयक आनण शगंततग क्षेत्रगचग समगवेश असलेल्यग प्रतयेक जगरे्सगठी जवळजवळ सवा भगर्गतील 

आवगजगच्यग पगतळीत उल्लेखिीय घि झगल्यगचे ददसूि आले. 

 

र्ेल्यग कगही वषगात कोल्हगपूि, सगतगिग, मुंबई, िवी मुंबई, ठगणे, औिंर्गबगद आनण अमिगवती अशग शहिगंमध्ये 

आवगजगची पगतळी कमी होत असल्यगचे ददसूि आले. तर्गनप, िगर्पूि, जळर्गवसगिख्यग कगही शहिगंमध्ये आवगजगच्यग 

पगतळीत वगढतग कल ददसूि आलग आह.े पुणे आनण िगनशकसगिख्यग इति शहिगंमध्येही आवगजगच्यग पगतळीत 

तुलिगतमकदषृ्यग नििंति कल ददसूि आलग आह.े सगयंकगळी ६ ते िगत्री १० आनण िगत्री १० ते  दपुगिी १२ यग 

कगलगवधीत सवा रठकगणी ध्विी पगतळीवि लक्षणीय फिक ददसूि आलग आह े आनण यगनशवगय पुण्यगसगिख्यग कगही 

शहिगंमध्येही दििोज नवशेषत: र्णेशोतसवगच्र्र शेवटच्र्र क्रदवशी ध्विी पगतळीत लक्षणीय फिक ददसूि आलग आह.े ह े

उतसव उपक्रम क्षेत्रीय नििीक्षणगशी जुळत आहते. 

 

भोवतगलची ध्विी दखेिेख आयोनजत केली र्ेली आह ेआनण म्हणूिच नििीक्षण केलेल्यग आवगजगची पगतळी ही नवनवध 

शहिी स्त्रोतगंसगिख्यग िहदगिी, घिर्ुती कगम े आनण बगंधकगम उपक्रमगंचग उतसव संबंनधत आवगजगबिोबि एकनत्रत 

परिणगम होतो. जिी सणगच्यग उतसवगचे योर्दगि महत्त्वपूणा असले तिी दि तगसगच्यग आवगजगच्यग पगतळीविील 

नभन्नतेमध्ये ह े ददसूि येते, पिंतु तयगतील िेमके योर्दगि सध्यगच्यग अभ्यगसगच्यग कगयाके्षत्रगत आलेले िगही. तर्गनप, 

एकंदि कमी होत चगललेलग कल आह ेज्यगचे श्रेय नवनवध िगज्य सिकगिच्यग संस्र्ेद्वगिे केलेल्यग जिजगरृ्ती उपक्रमगंिग 

आनण ध्विी नियमगंच्यग सुधगरित अंमलबजगवणीस ददले जगऊ शकते. 

 

सभोवतगलच्यग आवगजगची पगतळी ध्विी नियम, २००० िुसगि निदनेशत केलेल्यग मगिदडंगंपेक्षग जगस्त आह े आनण 

म्हणूिच ध्विी प्रदषूणगबद्दल अनधक जगर्रूकतग निमगाण किण्यगसगठी प्रयत्न सुरू ठेवणे आनण दीघा मुदतीच्यग आधगिगवि 

नवनवध उपक्रमगंच्यग मगध्यमगतूि आवगजगची पगतळी कमी किण्यगसगठी प्रभगवी पगवले उचलणे आवश्यक आह.े 

अभ्यगसगमध्ये अशग प्रकगिच्यग पुढगकगिगंच्यग नििंति र्िजेलग अनधक प्रगधगन्य ददले र्ेले आह.े 

 

उतसवगमुळे होणगऱ्यग वगतगविणीय प्रदषूणगबगबत जगर्रूकतग असूिही, उतसव कगळगत हवग, जल आनण ध्विी प्रदषूणगत 

वगढ होते. महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, पोनलस कगयगालय इतयगदी अनधकगऱ्यगंिी धगर्माक प्रर्गंिग इजग ि पोहोचवतग 

जगस्तीत जगस्त वगढ होणगऱ्यग प्रदषूणगवि नियंत्रण ठेवण्यगसगठी घेतलेले प्रयत्न खिोखि कौतुकगस्पद आहते. 

 

७.२. ददवगळी २०१९ दिम्यगिच ेध्विी नििीक्षण 

 

ददवगळी सणगच्यग वेळी : २६ ऑक्िोबि २०१९ िोजी ददवगळीपूवी आनण ददवगळी सणगच्यग दिम्यगि. २७ ऑक्िोबि 

२०१९ (लक्ष्मी-पूजि( आनण २९ ऑक्िोबि २०१९ (भगऊबीज( िोजी वगतगविणगतील ध्विी पगतळीचे आकलि 

किण्यगसगठी म.प्र.नि. मंडळगिे तीि ददवसगंच्यग कगलगवधीसगठी संपूणा महगिगष्ट्रगत १५८ रठकगणी ध्विी पगतळीचे 

मूल्यगंकि किण्यगसगठी पुढगकगि घेतलग आह.े शहिगच्यग नवनवध भगर्गत ध्विी पगतळीच े वेर्वेर्ळे भू-उपयोर् आनण 

वेर्वेर्ळे जमीि वगपिण्यगबगबतचे फिक निनित किणे आनण वैज्ञगनिक ध्विी पगतळीच्यग आकडेवगिीच्यग 

उपलब्लधतेद्वगिे ध्विी प्रदषूणगबद्दल जिजगरृ्ती किणे ह ेयग प्रकल्पगचे मुख्य उद्दीष्ट होत.े 

 

ध्विी पगतळीचे वेर्वगि बदलणगिे स्वरूप आनण ‘ए’ दफल्िि वगपरुि वेर्वगि प्रनतसगद मोडमध्ये ठेवलेले कॅनलब्रेिेड 

सगउंड लेव्हल मीिि )िगइप I) वगपरुि ध्विी मगपि किण्यगत आले. संपूणा महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये वेर्वेर्ळ्यग 

महगिर्िपगनलकगंमधील ध्विी मगपि किण्यगच्यग रठकगणगंची संख्यग कोष्टक ७.२ मध्ये प्रदगि केली आह.े 
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कोष्टक ७.२. ददवगळी २०१९ दिम्यगि महगिगष्ट्रगतील ध्विी मगपि स्र्गि.े 

 

नवभगर् स्र्गिगचंी संख्यग 

अमिगवती ६ 

औिंर्गबगद १४ 

चंद्रपूि ३ 

कल्यगण ९ 

कोल्हगपूि १० 

मुंबई ४५ 

िगर्पूि १० 

िगनशक १७ 

िवी मुंबई ९ 

पुणे २१ 

िगयर्ड ३ 

ठगणे ११ 

एकूण १५८ 

 

आकृती ७.२. महगिगष्ट्रगतील नवनवध रठकगणी  ददवगळी २०१९ दिम्यगि िोंदवलेल्यग ध्विी पगतळ्यग 

 

आकृती ७.२ वरूि असे ददसूि  येते की, २६ ऑक्िोबि िोजी ददवसगच्यग दिम्यगि कोल्हगपुिगत सवगानधक ७७.९ डीबी 

(ए) इतकग आवगज िोंदनवलग र्ेलग. २७ ऑक्िोबि िोजी ददवसगच्यग दिम्यगि पुण्यगत सवगानधक ८०.३ डीबी (ए) च्यग 

ध्विी पगतळीची िोंद झगली. २९ ऑक्िोबि िोजी कोल्हगपुिगत सवगानधक ७७.९ डीबीए ध्विी पगतळी िोंदनवली र्ेली. 

कल्यगण, पुणे आनण कोल्हगपूि येर्े २६, २७ आनण २९ ऑक्िोबि िोजी िगत्रीच्यग वेळी ६४.२ डीबी (ए), ७१.०  डीबी 

(ए) आनण ६७.२ डीबी (ए) मधील सवगानधक पगतळी िोंदनवली र्ेली. 

 

औिंर्गबगद येर्े ६१.६ डीबी (ए), ६३.३ डीबी (ए) आनण ६३.५ डीबी (ए) मधील सवगात कमी ध्विी पगतळी अिुक्रमे 

२६, २७ आनण २९ ऑक्िोबि िोजी िोंदनवण्यगत आली. औिंर्गबगद येर्े २६, २७ आनण २९ ऑक्िोबि िोजी िगत्रीच्यग 

वेळी अिुक्रमे ५४.१ डीबी (ए), ५२.७ डीबी (ए) आनण ५०.२ डीबी (ए) मधील सवगात कमी ध्विी पगतळी िोंदवली 

र्ेली. 

 



             
 

82 
 

७.२.१. निष्कषा- ददवगळी २०१९ दिम्यगि ध्विी नििीक्षण 

 

यगवषी ददवगळी उतसवगत ३ ददवसगंच्यग कगलगवधीसगठी महगिगष्ट्रगतील २७ महगिर्िपगनलकगंकडूि १५८ रठकगणे 

म्हणजेच २६ (ददवगळीपूवी), २७ (लक्ष्मीपूजि) आनण २९(भगऊबीज) ऑक्िोबि २०१९ मध्ये २४ तगस निवगसी, 

व्यगवसगनयक आनण शगंततग क्षेत्रचे णनरीक्षण केले गेले. 

 

सध्यगच्यग अभ्यगसगिुसगि असग निष्कषा कगढलग र्ेलग आह े की कगही भगर्गत अधूिमधूि कगि बणहरे करणररे फिगके 

फोडले र्ेले होते.िगज्यभिगत आवगज पगतळीत लक्षणीय घि झगली आह ेपिंतु यगवषी मुंबई, ठगणे, उल्हगसिर्ि आनण 

कोल्हगपूि सगिख्यग शहिगत डेनसबलचे प्रमगण निनितच कमी होते. अस े ददसूि येते दक ध्विी प्रदषूणगच्यग प्रनतकूल 

परिणगमगबद्दल िगर्रिक जगर्रूक झगले आहते आनण तयगंिी आसपगसच्यग भगर्गत फिगके फोडणे प्रनतबंनधत केले आह.े 

 

तर्गनप, कगही शहिगंमध्ये ध्विी पगतळीत वगढ होण े ही नचंतेची बगब आह े आनण यग शहिगंमध्ये ध्विी प्रदषूणगच्यग 

घगतक परिणगमगंबद्दल सगमगनयक  जिजगरृ्ती किण्यगची आवश्यकतग आह.े शैक्षनणक संस्र्ग आनण नवशेषतः शगळग ह े

लक्ष्य क्षेत्र असगवेत. प्रभगवी वयगतील तरुण मुलगंिग फिगक्यगंसह खेळणे, उतसव, धगर्माक आनण सगमगनजक कगये, 

कौिंुबीक समगिंभ आनण उतसव इतयगदीविील उच्च आवगज उतपगदक उपकिणे आनण सगधिे यगंचग वगपि किण्यगस मिगई 

किगवी लगर्ेल ज्यगमुळे ध्विी प्रदषूण होते. ध्विीप्रदषूणगच धोकग आनण तयगपगसूि बचगव किण्यगसगठी मुलगंची भूनमकग 

यगवि प्रकगश िगकण्यगसगठी शगळगंमध्ये नवशेष चचगा व व्यगख्यगिे आयोनजत केल े जगऊ शकतगत. आपण फिगक्यगंचग 

वगपि पिगवृत्त केलग पगनहजे कगिण तयगंच्यग उतपगदिगत बगल कगमर्गि कगयाित आहते. 

 

आवश्यक सौम्य उपगय आनण कगयद्यगंचग कगिेकोिपणे उपयोर् केल्यगस ध्विी प्रदषूण निर्माती आनण उतसजािही िोखू 

शकते. 
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८. पयगाविणीय प्रनशक्षण 

 

कुठल्यगही नशक्षणगसगठी आनण नवकगसगसगठी प्रनशक्षण म्हणजे एक अनवभगज्य आनण अनवित सुरू असलेली प्रदक्रयग आह.े 

तंत्रज्ञगिगतील प्रर्ती आनण पयगाविणीय पैलंूमधील िवीि तितुदी, कगमगचग दजगा, संबंनधत क्षेत्रगतील जबगबदग-यग आनण 

पयगाविणगच्यग क्षेत्रगत सवगंर्ीण नवकगस ह्यग सर्ळ्यगची परिणीती मंडळगच्यग कमाचगिी आनण अनधकगऱ्यगंपैकी प्रतयेक 

जबगबदगि सदस्यगस ददल्यग जगणगऱ्यग प्रभगवी प्रनशक्षण कगयाक्रमगंमध्ये होते. 

 

तर्गनप, प्रदषूण नियंत्रण, घि आनण प्रनतबंध ह्यग नवनवध नवषयगंवि नििनििगळ्यग क्षमतगंचे प्रनशक्षणगचे कगयाक्रम 

आयोनजत किणे ह ेमंडळगच्यग प्रमुख कगयगंपैकी एक आह.े मंडळगचे कमाचगिी आनण अनधकगिी ह्यगंिग सवोच्च कगयाक्षमतेिे 

तयगंची कताव्ये बजगवगयलग सुसज्ज किण्यगसगठी पयगाविण संिक्षण व प्रदषूण नियंत्रण, अनधक स्वच्ि तंत्रज्ञगि, 

कचऱ्यगच्यग प्रमगणगत घि आणणे, आनण संबंनधत कगयद े आनण नियमगंमधील सुधगिणग अशग नवनवध नवषयगंतील 

प्रनशक्षण घेण्यगसगठी म. प्र. नि. मंडळ कमाचगिी व अनधकगऱ्यगंिग नियुि किते. 

 

२०१९-२० यग वषी म. प्र. नि. मंडळगिे ६२ प्रनशक्षणगचे कगयाक्रम आयोनजत करूि तगंनत्रक, वैज्ञगनिक आनण 

प्रशगसकीय क्षेत्रगंमधील प्रनशक्षण घेण्यगसगठी ९३९ अनधकगऱ्यगंिग नियुि केल े होत.े आयोनजत केलेल्यग प्रनशक्षण 

कगयाक्रमगअंतर्ात एकूण संख्येिे सहभगर्ी आनण एकूण शुल्क कोष्टक ८.१ मध्ये दशानवते. ह्यग वषी मंडळगच्यग कमाचगिी 

आनण अनधकगऱ्यगंची उपनस्र्ती असलेल्यग नवनवध प्रनशक्षण अभ्यगसक्रम / कगयाशगळग / परिसंवगद / व्यगख्यगिगंचग 

तपशील परिनशष्ट ५ मध्ये ददलेलग आह.े 

 

कोष्टक ८.१.  प्रनशक्षणगचग सगिगंश २०१९-२०२०  

 

एकूण प्रनशक्षण कगयाक्रम आयोनजत एकूण सहभगर्ी 

६२ ९३९ 
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९. णवत्त आणण लेखग 

 

जल )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( अनधनियम, १९७४ च्यग कलम ४० च्यग अिुसगि आनण जल )प्रदषूण प्रनतबंध व 

नियंत्रण( नियम १९८३ मधीलमगर्ादशाक ततवगंिुसगि महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगच े२०१९-२०२० ह्यग आर्र्ाक 

वषगाची वगर्षाक आर्र्ाक लेखग जमग आनण दयेक, उतपन्न आनण खचा आनण स्र्गवि मगलमत्तेच्यग पत्रकगंसह तगळेबंदगच्यग 

स्वरूपगत तयगि केली जगतगत. 

 

भगितगचे नियंत्रक व महगलेखग पिीक्षक )सी.ए.जी.( यगंिी वैधगनिक लेखगपिीक्षणगचे कगया सवाश्री दकतािे आनण पंनडत 

)एल एल पी (, चगिाडा अकगउंिंि ह्यगंिग सुपूदा केल ेआह.े आर्र्ाक वषा २०१९-२०२० चे अंनतम खगतयगंचे लेखगपिीक्षण 

सवाश्री दकतािे आनण पंनडत )एल एल पी (, चगिाडा अकगउंिंि ह्यगंिी केले आह.े 

 

मंजुिी आनण अवलंबिगसगठी म. प्र. नि. मडंळगसमोि प्रस्तुत केलेली लेखगपिीक्षण केलेली अंनतम खगती मंडळगच्यग 

मंजुिीिंति महगिगष्ट्र शगसिगच्यग पयगाविण नवभगर्गकडे आनण अकगउंि जििल - महगिगष्ट्र यगचं्यगकड े सुपूदा केली 

जगतील. 

 

२०१९-२०२० ह्यग वषगातील वगर्षाक जमग आनण दयेक खगती, उतपन्न आनण खचा खगती आनण तगळेबंदगचग सगिगंश ह्यग 

प्रकिणगत ददलग आह.े 

 

अ( मंडळगचे २०१९-२०२० वषगंमधील एकूण उतपन्न रुपय े४००.२१ कोिी आह.े 

१. संमती शुल्क      रु. २५५.६३ कोिी 

२. नवश्लेषण शुल्क                 रु.      ७.२७ कोिी 

३. र्ुंतवणुकीविील व्यगज     रु.  १२९.०३ कोिी 

४. इति उतपन्न      रु.      ८.२८ कोिी 

  

ब( मंडळगचे २०१९-२०२० वषगंमधील एकूण खचा रुपय े१०१.२७ कोिी आह.े 

१. पर्गि आनण सीपीएफ योर्दगि खचा   रु. ४५.४१ कोिी 

२. उपकि निधीतूि खचा     रु  ४.५७ कोिी 

३. उपकि निधी मधील प्रकल्पगंचग खचा   रु. ३७.६४ कोिी 

४. कगयगालयीि प्रशगसिगचग खचा आनण अवमूल्यि  रु. ४२.१६ कोिी 

 

क( यग वषगासगठी खचगापेक्षग अनधक उतपन्न   रु. २७०.४३ कोिी 

 

ड( भगंडवली खचा      रु. ३१.३१ कोिी 

 

इ( ३१.०३. २०२०िोजी मुदत ठेवींमधील र्ुंतवणूक  रु. २२०७.७१ कोिी. 

 

२०१९-२०२० यग वषगाच्यग लेखगंचग तपशील परिनशष्ट ६ मध्ये ददलेलग आह.े 
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१०. कगयदग व नियमगचंी अमंलबजगवणी 
 

जल )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( अनधनियम, १९७४, हवग )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( अनधनियम, १९८१, जल 

)प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( उपकि अनधनियम, १९८६ मधील कगही तितुदी अस ेनवनवध पयगाविणीय कगयद ेमहगिगष्ट्र 

प्रदषूण नियंत्रण मंडळ )म. प्र. नि. मंडळ( िगज्यगमध्ये लगर् ू किते. महगिगष्ट्र शगसिगच्यग पयगाविण नवभगर्गच्यग 

प्रशगसकीय नियंत्रणगच्यग अंतर्ात म. प्र. नि. मंडळ कगयाित आह.े म. प्र. नि. मंडळगि ेअंमलबजगवणी केलेल्यग नवनवध 

कगयद ेआनण नियमगंची सूची खगलीलप्रमगणे आह;े 

 

१. जल )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( अनधनियम, १९७४ 

२. हवग )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( अनधनियम, १९८१ 

३. महगिगष्ट्र जल )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( नियम, १९८३ 

४. महगिगष्ट्र हवग )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( नियम, १९८३ 

५. महगिगष्ट्र नवघििशील व अनवघििशील कचिग )नियंत्रण( अनधनियम, २००६  

६.पयगाविण )संिक्षण( अनधनियम, १९८६ आनण तयग अंतर्ात तयगि केलेल े नियम आनण सुधगिलेले नियम 

खगलीलप्रमगणे आहते: 

i) पयगाविण )संिक्षण( नियम, १९८६, सुधगिणग नियम, २०१६ 

ii) घगतक व इति िगकगऊ घिक )व्यवस्र्गपि व सीमगपगि संचलि( नियम, २०१६ 

iii) जैव-वैद्यकीय कचिग )व्यवस्र्गपि( नियम, २०१६ 

iv) घिकचिग )व्यवस्र्गपि( नियम, २०१६ 

v) बगंधकगम आनण नविगश कचिग )व्यवस्र्गपि( नियम, २०१६ 

vi) प्लगनस्िक कचिग )व्यवस्र्गपि( नियम, २०१६ 

vii) ई-कचिग )व्यवस्र्गपि( नियम, २०१६ 

viii) घगतक िसगयिगंचे उतपगदि, सगठवणूक व आयगत नियम, १९८९ 

ix) ध्विी प्रदषूण )नियमि आनण नियंत्रण( नियम, १९९९ 

x) बॅििीज )व्यवस्र्गपि व हगतगळणी( नियम, २००१ 

xi) पगणर्ळ जगर्ग )संवधाि व व्यवस्र्गपि( नियम, २०१० 

७.  अनधसूचिग: 

i) पयगाविण प्रभगव आकलि अनधसूचिग, २००६ 

ii) दकिगिी नियंत्रण क्षेत्र अनधसूचिग, २०११ 

iii) महगिगष्ट्र प्लगनस्िक व र्मगाकॉल अनवघििशील वस्तूंचे )उतपगदि, वगपि, नवक्री, वगहतूक, हगतगळणी, सगठवणूक( 

अनधसूचिग, २०१८ 

 

यग अनधनियम व नियमगंिसुगि पढुील खिल े सरुू किण्यगत आले आहते आनण तयगिसुगि वषा २०१९-२०२० सगठी 

दोषीनर नशक्षग निनित केली र्ेली आहे 

१. एनप्रल २०१९- मगचा – २०२० पयतं कगयदशेीि अमंलबजगवणीची नस्र्ती  

 

I) चरचणी न्र्रर्रलर्र समोि असलले्यग खिल्यगचंी नस्र्ती 

 

अ( कगयद्यगच ेिगव दगखल केलेल्यग 

प्रकिणगचंी संख्यग 

निकगली कगढलले्यग 

प्रकिणगचंी संख्यग 

प्रलंनबत 

प्रकिणगचंी संख्यग १. जल )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( 

अनधनियम, १९७४ 

३० -- ३० 

२. हवग )प्रदषूण प्रनतबंध व नियंत्रण( 

अनधनियम, १९८१ 

नििंक नििंक नििंक 

३. पयगाविण )संिक्षण( अनधनियम, 

१९८६ आनण तयग अंतर्ात तयगि 

केलेले नियम 

२२४ -- २२४ 

 

II) मुंबई / औिंर्गबगद / िगर्पिू यरे्े मुबंई बेंचवि न्यगनयक उच्च न्यगयगलयगत दगखल केलले्यग लखेी यगनचकग/जिनहत 

यगनचकगंची नस्र्ती 

 

अिकु्रमगकं 
दगखल केलेल्यग लखेी 

यगनचकग/जिनहत यगनचकग 

निकगली कगढलले्यग लखेी 

यगनचकग/जिनहत यगनचकग 

प्रलंनबत लेखी 

यगनचकग/जिनहत यगनचकग 

१. ७४ ६२ १२ 
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III) भगितीय सवोच्च न्यगयगलयगसमोि दगखल असलले्यग खिल्यगचंी नस्र्ती 

 

अिकु्रमगकं 
दगखल केलले्यग नवशेष लीव्ह 

अजगाची संख्यग 

निकगलगत कगढलले्यग नवशषे लीव्ह 

अजगाची संख्यग 

प्रलंनबत नवशेष लीव्ह अजगाची 

संख्यग 

१. २१ १ २० 

 

IV) िवी ददल्ली आनण पणु ेयरे् ेिगष्ट्रीय हरित लवरदरसमोर दगखल असलले्यग अपील/अजगाची नस्र्ती 

 

अिकु्रमगकं 
दगखल केलले्यग अपील/अजगाची 

संख्यग 

निकगलगत कगढलेल्यग अपील/अजगाची 

संख्यग 

प्रलंनबत अपील/अजगाची 

संख्यग 

१. ७४ १२ ६२ 

 

V)  एनप्रल, २०१९ त ेमगचा २०२० यग कगलगवधीत मगनहती अनधकगि अनधनियम २००५ अंतर्ात सगवाजनिक मगनहती 

अनधकगिी / अपीलीय प्रगनधकिणगसमोि दगखल केलले्यग अजगाची / अपीलची नस्र्ती 

 

अिकु्रमगकं तपशील 

दगखल केलेल्यग 

अपील/अजगाची 

संख्यग 

निकगलगत कगढलेल्यग 

अपील/अजगाची 

संख्यग 

प्रलंनबत अपील/अजगाची 

संख्यग 

१. अजा २० २० -- 

२. अपील ०५ ०५ -- 
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११. पयगाविण जिजगर्तृी व जिसपंका  उपक्रम 

 

शगश्वत नवकगसगसगठी समुदगय, व्यवसगय आनण सिकगिगंमध्ये पयगाविणीय जगर्रूकतग निमगाण किणे आवश्यक आह.े 

म्हणूि मंडळगव्दगिे महगिगष्ट्र िगज्यभि नवनवध पयगाविण जगर्रूकतग कगयाक्रमगंचे आयोजि केले जगते. सि २०१९– 

२०२० दिम्यगि पयगाविण जगर्ृतीबगबत खगलील कगयाक्रम मंडळगमगफा त घेण्यगत आले. 

 

मनहिग नवषय  तपशील 

जूि - २०१९ 

पयगाविण लघ ु नचत्रपि स्पधगा आनण लघ ु

नचत्रपि महोतसव: म.प्र.नि. मंडळ आनण 

पयगाविण दक्षतग मंच यगंच्यग संयुि 

नवद्यमगि े पयगाविण लघुनचत्रपि स्पधगा 

आनण पयगाविण लघनुचत्रपि महोतसव 

आयोनजत केलग. 

हौशी आनण व्यगवसगनयक र्िगत पयगाविणीय लघुनचत्रपि 

स्पधगा घेण्यगत आली. यग स्पधेत अंदगज े ५० लघुनचत्रपिगंची 

िोंदी प्रगप्त झगल ेहोते. यग स्पधेसगठी डॉ.अिमोल कोठगनडयग, 

डॉ. संजीव शेवडे, डॉ. पसी आवगिी, योरे्श सोमण आनण 

रुपगली तेलवणे यग पिीक्षकग होतयग. नवजेतयग स्पधाकगंिग ५ जूि 

२०१९ िोजी जगर्नतक पयगाविण ददि सोहळ्यगत र्ौिनवण्यगत 

आले. जगर्नतक पयगाविण ददिगनिनमतय तीि ददवसीय 

पयगाविण लघुनचत्रपि महोतसवगचे आयोजिही किण्यगत आले 

होत.े  

जूि - २०१९ 

जगर्नतक पयगाविण ददि उतसव: ५ जूि 

२०१९ िोजी जगर्नतक पयगाविण 

ददिगनिनमतय यशवंतिगव चव्हगण िगय 

संकुल, मुंबई येर्े मुख्य समगिंभ आयोनजत 

किण्यगत आलग होतग. मग. मुख्यमंत्री श्री. 

दवेेंद्र फडणवीस, पयगाविण मंत्री श्री. 

िगमदगस कदम, पयगाविण िगज्यमंत्री श्री. 

प्रवीण पोिे पगिील, पयगाविण प्रधगि 

सनचव श्री. अनिल नडग्र्ीकि व महगिगष्ट्र 

प्रदषूण नियंत्रण मंडळगच े सदस्य सनचव 

मग. श्री. ई. िवींद्रि दखेील यग समगिंभगस 

उपनस्र्त होते. 

यग सोहळयगत उद्योर्  , महगिर्िपगनलकग व िर्िपगनलकग व 

सी.ई.िी.पी. यगंच्यगकिीतग आयोनजत किण्यगत आलेल्यग 

वसुधंिग पुिस्कगि यग स्पधेचग पगरितोनषक नवतिण समगिंभ 

पगि पडलग.  यग वेळी मुख्य समगिंभगत पयगाविण नवषयक 

वसंुधिग लघुनचत्रपि स्पधेचग पगरितोनषक नवतिण समगिंभ 

पगि पडलग.  ही स्पधगा व्यगवसगयीक व हौशी यग दोि र्िगंसगठी 

घेण्यगत आली होती. यगवेळी फोिोर्ॉि २०१९ यगचग 

पगरितोषीक नवतिण समगिंभ पगि पडलग. यग कगयाक्रमगचे 

प्रगस्तगनवक महगिगष्ट्र प्रदषूण मंडळगच े सदस्य सनचव मग. श्री. 

ई. िनवंद्रि  यगंिी केले. यगवेळी  म.प्र.नि मंडळगचे मग. अध्यक्ष 

श्री. सुनधि श्रीवगस्तव , पयगाविण मंत्री मग. िग. िगमदगस कदम 

, युवगसेिग िेते श्री. आददतय ठगकिे  व िगज्यगचे मुख्यमंत्री  िग. 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस यगंिी आपले मिोर्त व्यि केले. यग वेळी  

पयगाविण दक्षतग मंच यग संस्र्ेच्यग सहकगयगािे तीि ददवसीय  

पयगाविणनवषयक लघुनचत्रपि महोतसवगचे आयोजि किण्यगत 

आले होते. यगलग मोठयग संख्येिे पयगाविण प्रेमीिी हजेिी 

लगवली होती. यग वेळी ददग्दशाक, निमगाते, पयगाविण तज्ञ व 

अभ्यगसक यगंची चचगासत्रे दखेील आयोनजत किण्यगत आली 

होती. 

 

 

 १. जगर्नतक पयगाविण ददिगनिनमतय वसुधगि पिुस्कगि नवतिण किण्यगत आले. 

जूि - २०१९ जगर्नतक पयगाविण ददिगचे औनचतय यगच निनमत्तगिे िगईम्स ऑफ इंनडयग, नमड डे, नि एि. ए., 
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सगधूि महगिगष्ट्र िगईम्स, लोकसत्तग, 

सकगळ, लोकमत, सगमिग, इंनडयि 

एक्सप्रेस यग वतामगिपत्रगच्यग मुंबई 

आवृत्तीतील पनहल्यग पगिगवि व आतील 

पगिगवि पयगाविणनवषयक जिजगर्ृतीचे 

सदि प्रनसद्ध किण्यगत आले होते. 

नहदंसु्र्गि िगईम्स, पुण्यिर्ि , पुढगिी, िवगकगळ, िवभगित व 

िगज्यगतील इति अग्रर्ण्य वतामगिपत्रगत जिजगरृ्तीचे सदि / 

संदशे प्रकगनशत किण्यगत आले होते. यग ददवसगच्यग निनमत्तगिे 

िगर्पुि, मुंबई आनण पुणे येर्ील बस स्र्गिकगंच्यग निवग-यगवि 

जिजगर्ृतीचे संदशे प्रनसद्ध किण्यगत आले होते. तयगचबिोबि 

मुंबई शहिगंतील बेस्ि बसेसवि जिजगर्ृतीचग संदशे प्रनसद्ध 

किण्यगत आलग होतग. तरुण भगित व समर्ा भगित , भगमलग 

फगऊंडेशि यगंच्यग सहयोर्गिे जिजगर्ृतीचे उपक्रम आयोनजत 

किण्यगत आले होते. तयगचबिोबि एम.िी. एि .एल यगंच्यग 

वतीिे ददल्यग जगणगऱ्यग सोळग लगख िेनलफोि नबलगवि 

जिजगर्ृतीचग संदशे प्रनसद्ध किण्यगत आलग होतग. 

तयगचबिोबि इंनडयग िुडे, कॉपोिेि इंनडयग, नबझिेस िुडे, 

एन्व्हगयिो फ्रें ड यग मगनसकगत जिजगर्ृतीचे संदशे प्रनसद्ध 

किण्यगत आले होते.  

जुल ै- २०१९ 

पयगाविणगची वगिी, पंढिीच्यग दगिी: 

आषगढी एकगदशीच्यग निनमत्तगिे आळंदी 

ते पंढिपूि यग पगयी वगिीच्यग निनमत्तगिे 

पयगाविण नवषयक जिजगरृ्तीच्यग 

अनभयगिगचे आयोजि किण्यगत आले होते  

ह े संदशे ग्रगमीण नवभगर्गत लोकनप्रय असलेल्यग लोककलग 

दकताि, भगरुड, पोवगडग यग लोककलगंच्यग मगध्यमगतूि ही 

जिजगर्ृती किण्यगत आली. यग पंधिग ददवसगंच्यग पगयी वगिीत 

संर्ीत िगिक अकगदमी पुिस्कगि नवजेतयग लोककलगवंत, 

श्रीमती चंदगबगई नतवगडी, प्रनसध्द शगनहि श्री. दवेगिंद मगळी, 

डॉ. नशवगजी वगघमगिे, शगहीि प्रसगद नवभुते आनण ह.भ.प श्री.  

ज्ञगिेश्वि महगिगज वगबळे यगंिी अिुक्रमे भगरुड, पोवगडग, 

दकताि यग मगध्यमगतूि जिजगर्ृती केली. यग वगिीचग शुभगिंभ 

पुणे येर् ेम.प्र.नि.मंडळगचे सदस्य सनचव मग. श्री. ई. िनवंद्रि,  

लोककलगंचे र्गढे अभ्यगसक डॉ.श्री.प्रकगश खगंडर्े यगंच्यग 

शुभहस्ते आयोनजत किण्यगत आलग होतग. ति यग वगिीचग 

समगिोप आषगढी एकगदशीच्यग पूवा संधेलग पंढिपूि मुक्कगमी 

मग. मुख्यमंत्री िगमदगि दवेेंद्र फडणवीस, सौ.अमृतग फडणवीस, 

सोलगपूिचे पगलकमंत्री मग.िग.श्री.नवजय दशेमुख, पगणी 

पुिवठग मंत्री, मग.िग.श्री.बबििगव लोणीकि, िगज्यमंत्री 

श्री.महगदवे जगिकि, मंडळगचे सदस्य सनचव मग. श्री. ई. 

िनवंद्रि व अन्य मगन्यविगंच्यग उपनस्र्तीत आयोनजत किण्यगत 

आलग होतग.  

जूि - २०१९ 

मुंबई महगिर्िपगनलकग शगळेतील 

नवद्यगर्थयगिंग कपड्यगंच्यग नपशव्यगच े

नविगमलू्य नवतिण 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे मनहलग आर्र्ाक नवकगस 

महगमंडळगलग आर्र्ाक अिूदगि दऊेि कगपडी नपशव्यग तयगि 

किण्यगत आल्यग. सदिहू कगपडी नपशव्यगंचे मोफत नवतिण 

िगज्यगतील शगसकीय नवद्यगलयगतील नवद्यगर्थयगंिग किण्यगत 

आले. यगचग शुभगिंभ कगयाक्रम मुंबई शहिगतील 

महगिर्िपगनलकग शगळेतील शगलेय नवद्यगर्थयगंिग कगपडी 

नपशव्यगंचे मोफत नवतिण सगंतगकु्रज येर्ील महगिर्िपगनलकग 

शगळेत आयोनजत किण्यगत आलग होतग. यग कगयाक्रमगलग मग. 

पयगाविण मंत्री िग. िगमदगसभगई कदम, युवगसेिग िेते मग. श्री. 

आददतयजी ठगकिे, मुंबईचे महगपौि श्री. नवश्विगर् महगडेश्वि, 

मंडळगचे सहगय्यक सनचव पुंडनलक नमिगशे, मंडळगचे जिसंपका  

अनधकगिी श्री. संजय भुस्कुिे उपनस्र्त होते.  
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१. जगर्नतक पयगाविण ददिगनिनमतय शगलेय मुलगंिग कगपडी नपशव्यगचंे नविगमूल्य नवतिण 

२. पयगाविण मंत्री मग. िगमदगस कदम, युवग सेिग िेते मग. आददतय ठगकिे, मुंबई महगपौि नवश्विगर् 

महगडेश्वि, एमएव्हीआयएम अध्यक्ष ज्योती ठगकिे, पुंडनलक नमिगशे आनण संजय भुस्कुिे मुंबई 

महगिर्िपगनलकग शगळगंमधील नवद्यगर्थयगंिग मोफत कपड्यगंच्यग नपशव्यग वगिप कितगिग, 

३. जगर्नतक पयगाविण ददिगनिनमतय प्लगनस्िक बंदीविील नशवधिुष्य पुस्तक प्रकगनशत झगले 

ऑर्स्ि- 

२०१९ 

इको फे्रन्डली दनहहडंी :  

इको फ्रें डली दनहहडंी उतसव २०१९ यग 

उपक्रमगचे आयोजि आयनडअल बुक 

कंपिी व मप्रनि मंडळ यगंच्यग संयुि 

नवद्यमगिे आयोनजत किण्यगत आले होत े 

यग उपक्रमगत बेस्ि परिवहि सेवेच्यग ओपि डेक बसमधूि 

मिगठी नचत्रपिसृष्टीतील िगमवंत कलगकगिगंिग घेऊि 

ध्विीप्रदषूण प्रनतबंधक जिजगर्ृती िॅलीचे आयोजि किण्यगत 

आले होते. यग िॅलीत िगमवंत नचत्रपि व रिव्ही कलगवंत 

उपनस्र्त होते. दही-हडंीच्यग आदल्यगददवशी पर्िगिय 

कलगवंतगसोबत दगदि, लगलबगर् यग परिसिगत यग िॅलीचे 

आयोजि किण्यगत आले होते. यग वेळी ध्विी प्रदषूणगमुळे 

होणगऱ्यग र्ंभीि परिणगमगबगबत पर्िगियगच्यग मगध्यमगतूि 

जिजगर्ृती किण्यगत आली. ति दहीहडंी ददवशी प्रनसध्द 

कलगवंत झी िीव्ही, स्िगि प्रवगह, कलसा मिगठी यग  

वगनहिीविील लोकनप्रय मगनलकगतील तरुण कलगवंत यगंच्यग 

उपनस्र्तीत पयगाविणस्नेही दहीहडंी सुरू किण्यगत आली. 

यगवेळी दगदि येर्ील िनबलदगस हगयस्कूलच्यग समोि ध्विी 

नविहीत इको फ्रें डली दहीहडंी नसिेिगियसृष्टीतील 

कलगकगिगंच्यग सहकगयगािे फोडण्यगत आली. यग कगयाक्रमगलग 

म. प्र. नि. मंडळगच ेजिसंपका  अनधकगिी उपनस्र्त होते. 



             
 

90 
 

 

 

 
१. पयगाविणपिुक दनहहडंी फोडतगिग र्ोपगळकगलग पर्क. 

२. पयगाविणपिुक दनहहडंी यग उपक्रमगत पर्िगिय सगदि कितगिग. 

सप्िेंबि -

२०१९ 

म.प्र.नि. मडंळ व ९२.७ नबर् एफ . एम 

आयोनजत नबर् ग्रीि र्णशेग उपक्रम  

 

९२.७ बीर् एफएम व म.प्र.नि. मंडळ यगंच्यग संयुि नवद्यमगिे 

नबर् ग्रीि र्णेशग यग उपक्रमगचे आयोजि मुंबई शहिगसगठी 

किण्यगत आले होते.  र्णेशोतसवगत एकूण १० ददवस मुंबई 

शहिगतील लगलबगर्चग िगजग येर्े एक नवशेष स्िुनडओ 

उभगिण्यगत आलग होतग.  यगवेळी मग.मुख्यमंत्री, मग.पयगाविण 

मंत्री. मग.पयगाविण िगज्यमंत्री, प्रनसध्द नसिे कलगवंत यगंचे 

जिजगर्ृतीचे संदशे प्रसगिीत किण्यगत आले होते. 

सप्िेंबि -

२०१९ 

पयगाविणपिुक र्णशे उतसव सगजिग 

किण्यगसगठी नवनवध जिजगर्ृती उपक्रम   

 

पयगाविणपुिक र्णेश उतसव सगजिग किण्यगसगठी मुंबई, 

िगर्पुि, पुणे यग शहिगतील बस स्र्गिकगंच्यग निवगिग येर्े  ति 

मुंबई नवमगितळ, मुंबई मेरो व मुंबई शहिगतील बेस्ि बसेसवि 

जिजगर्ृतीचे संदशे प्रनसद्ध किण्यगत आले. तयगचबिोबि मुंबई 

शहिगतील एम. िी. एि. एल नबलगवि जिजगर्ृतीचे संदशे 

प्रनसद्ध किण्यगत आले.  

सप्िेंबि -

२०१९ 

म.प्र.नि.मडंळ व लोकसत्तग आयोनजत 

पयगाविणपिुक घिर्ुती र्णपती स्पधगा  

 

मुंबई-पुणे, िगनशक, िगर्पूि, अहमदिर्ि आनण औिंर्गबगद यग 

लोकसत्तग दनैिकगंच्यग सहग नवभगर्स्तिगवि म.प्र.नि.मंडळ व 

लोकसत्तग यगंच्यग संयुि नवद्यमगि े पयगाविणपूिक घिर्ुती 

र्णेशोतसव स्पधगा घेण्यगत आली. यग स्पधेत तीि हजगिगहूि 

अनधक स्पधाकगंिी भगर् घेतलग होतग. 

सप्िेंबि -

२०१९ 

िगइम्स ग्रीि र्णेश कगयाक्रमगसगठी आर्र्ाक 

अिदुगि  

म.प्र.नि.मंडळ, पयगाविण नवभगर्, महगिगष्ट्र शगसि व िगईम्स 

ऑफ इंनडयग ग्रुप यगंच्यग सयुि नवद्यमगिे िगईम्स ग्रीि र्णेशग 

यग स्पधेचे आयोजि मुंबई व पुणे यग शहिगंसगठी  किण्यगत 

आले होते. मुंबईतील सगवाजनिक र्णेशोतसव मंडळ आनण 

हौनसंर् सोसगयिीत पयगाविणपूिक र्णेश स्पधगा आयोनजत 

किण्यगत आली होती. यग मोनहमेमध्ये मुंबईतील नवनवध मॉल्स 

आनण नसिेमग नर्एििमधील जगर्रूकतग, शगलेय मुलगंसगठी 

पयगाविणपूिक -र्णेशमूती कगयाशगळेचग समगवेश होतग. 

नर्िर्गव चौपगिी येर्े र्णेश मूती नवसजािगवेळी पयगाविणपूिक 

र्णेश िगजदतूगसगठी महगनवद्यगलयीि नवद्यगर्थयगंिी नवनवध 

उपक्रम व स्वच्ितग अनभयगि िगबनवल.े 

सप्िेंबि -

२०१९ 
पयगाविणस्नहेी र्णशे उतसव स्पधगा 

म.प्र.नि.मंडळ व एबीपी मगझग यग वृत्त वगनहिीच्यग वतीिे 

िगज्यगतील प्रमुख शहिगतील र्ृहनिमगाण सोसगयियगंमध्ये इको 

फ्रें डली र्णेशोतसव सगजिग केलग जगवग, यगकिीतग नवशेष 

जिजगर्ृतीपि अनभयगि आयोजीत केले होते. मुंबई, पुण,े 

िगनशक आनण िगर्पूि येर्ील र्ृहनिमगाण संस्र्गंमध्ये 

पयगाविणपूिक र्णेशोतसव सगजिग किण्यगत येणग-यग नवशेष 
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सदिगचे प्रसगिण किण्यगत आले. यगवेळी ए बी पी मगझग यग 

वगनहिीवरुि अधगा तगसगचग नवशेष कगयाक्रम आयोजीत 

किण्यगत आलग  होतग. यग उपक्रमगत एबीपी मगझग यग 

वगनहिीवरुि पयगाविण पूिक र्णेशोतसव सगजिग किणगऱ्यग 

र्ृहनिमगाण सोसगयियगंवि बगतमीपत्रगच्यग मगध्यमगतूि नवशेष 

कगयाक्रम सगदि किण्यगत येत होते. यगचबिोबि मिगठी 

दिुनचत्रवगनहिीविील लोकनप्रय कलगवतं अद्वतै दगदिकि व 

अनितग दगते यगंिी संपूणा िगज्यगत पयगाविणस्नेही घिर्ूती 

र्णेशोतसव सगजिग किगवग यगकिीतग आयोनजत केलेल्यग 

स्पधेची जगनहिगत प्रोमोजच्यग मगध्यमगतूि केली होती. 

सप्िेंबि -

२०१९ 

म. प्र. नि. मडंळ व लोकसत्तग आयोनजत 

र्णशे उतसव मतुी स्पधगा  

लोकसत्तग आयोनजत र्णेश उतसव मुती स्पधगा यग स्पधेत 

म.प्र.नि.मंडळ सहसंयोजक म्हणुि सहभगर्ी झगली होती.  यग 

स्पधेत सवोतकृष्ठ पयगाविणस्नेही र्णेश मुती यग नवभगर्गत 

नवशेष पगरितोनषक प्रदगि किण्यगत आले.  

सप्िेंबि -

२०१९ 

म.प्र.नि. मडंळ व दनैिक सगमिग 

आयोनजत पयगाविणपिुक सगवाजनिक 

र्णशे उतसव स्पधगा  

 

दनैिक सगमिग यग वृत्तपत्रगच्यग सहकगयगािे पयगाविणस्नेही 

सगवाजनिक र्णेशोतसव स्पधेचे आयोजि मुंबई, पुणे, 

औिंर्गबगद यग कें द्रगंवि आयोनजत किण्यगत आले होते. यग 

स्पधेत सहभगर्ी होण्यगसगठी सगवाजनिक र्णेश उतसव 

मंडळगंिग व्यगपक निवेदिगंच्यग मगध्यमगतूि आवगहि किण्यगत 

आले होते.  

सप्िेंबि -

२०१९ 

म.प्र.नि. मडंळ व डी. एि. ए आयोनजत 

पयगाविणपिुक सगवाजनिक र्णशे उतसव 

स्पधगा  

डीएिए व म.प्र.नि. मंडळगच्यगवतीिे पयगाविणस्नेही 

र्णेशोतसव सगजिग किण्यगसगठी र्ृहनिमगाण सोसगयिी, 

घिर्ुती  पयगाविणस्नेही स्पधेचे आयोजि किण्यगत आले होते. 

डीएिए च्यग यग उपक्रमगत म.प्र.नि.मंडळ सहसंयोजक म्हणूि 

सहभगर्ी झगले होते. यग उपक्रमगत नहदंी नचत्रपि सृनष्टतील 

िगमवंत कलगवंत सहभगर्ी झगले होत े

सप्िेंबि -

२०१९ 

आय . बी.  एि. लोकमत व म.प्र.नि. 

मडंळ आयोनजत पयगाविणपिुक 

सगवाजनिक र्णपती स्पधगा  

 

आय बी. एि. लोकमत व म.प्र.नि. मंडळ यगंच्यग संयुि 

नवद्यमगिे पयगाविणपुिक सगवाजनिक र्णेशोतसव स्पधेचे 

आयोजि किण्यगत आले होते. नवशेष प्रोमोजच्यग मगध्यमगतूि 

स्पधाकगंिग सहभगर्ी होण्यगसगठी आवगहि किण्यगत आले होते. 

यग उपक्रमगअंतर्ात चगि नवशेष भगर् यग वगनहिीवरूि प्रसगरित 

किण्यगत आले होते. 

सप्िेंबि -

२०१९ 

म.प्र.नि.मडंळ व झी २४ तगस आयोनजत 

पयगाविणपिुक घिर्ुती र्णपती स्पधगा  

म.प्र.नि.मंडळ व झी २४ तगस यगंच्यग संयुि नवद्यमगिे घिर्ुती 

इको फ्रें डली र्णेशोतसव स्पधगा २०१९ यग िगज्यस्तिीय स्पधेचे  

आयोजि किण्यगत आले होते. यग स्पधेलग उत्तम प्रनतसगद 

नमळगलग होतग. यग स्पधेत सहभगर्ी होण्यगसगठी नवशेष 

प्रोमोजच्यग मगध्यमगतूि जिजगरृ्ती किण्यगत आली होती.  यग 

स्पधेच्यग निनमत्तगिे पयगाविणपूिक घिर्ुती र्णेशउतसव 

सगजिग किणगऱ्यग िगमवंत व्यिी यगंच्यगवि उतसवगच्यग 

कगळगत न्युज कॅप्सुल प्रसगरित किण्यगत आल्यग होतयग. 

सप्िेंबि -

२०१९ 

सगम मिगठी व  म.प्र.नि.मडंळ आयोनजत 

शगलये नवद्यगर्ी व र्ृहनिमगाण सोसगयिी 

यगचं्यगकिीतग पयगाविणपिुक र्णपती 

स्पधगा  

 

सगम रिव्ही व म.प्र.नि.मंडळ पयगाविणपुिक र्णपती स्पधेचे 

आयोजि िगज्यगतील र्ृहनिमगाण सोसगयिी , शगलेय नवद्यगर्ी 

यगंच्यगकिीतग आयोनजत किण्यगत आले होते. यग स्पधेलग 

चगंर्लग प्रनतसगद नमळगलग होतग. यग स्पधेसगठी प्रगमोजच्यग 

मगध्यमगतूि स्पधेत सहभगर्ी होण्यगसगठी सगम िीव्ही यगंिी 

आवगहि केले होते. 

सप्िेंबि -

२०१९ 

जय महगिगष्ट्र व म.प्र.नि.मडंळ आयोनजत 

र्ृहनिमगाण सोसगयिी यगंच्यगकिीतग 

पयगाविणपिुक र्णशे उतसव स्पधगा  

 

जय महगिगष्ट्र व म.प्र.नि.मंडळ यगंच्यग संयुि नवद्यमगिे 

िगज्यगतील र्ृहनिमगाण सोसगयियगंकिीतग पयगाविणपुिक र्णेश 

उतसव स्पधेचे आयोजि किण्यगत आले होते. प्रोमगजच्यग 

मगध्यमगतूि यग स्पधेत सहभगर्ी होण्यगसगठी जय महगिगष्ट्र 

वगनहिीिे व्यगपक आवगहि केले होते.  
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सप्िेंबि -

२०१९ 

एकदग वगपरूि फेकूि दणे्यगत यणेगऱ्यग 

प्लगनस्िक बंदीबगबत जिजगर्ृती अनभयगि  

प्लगनस्िक बंदी अनधनियमगंतर्ात िगज्यशगसिगिे एकदग वगपरूि 

फेकूि दणे्यगत येणगऱ्यग प्लगनस्िकच्यग वस्तु उदग. प्लगनस्िक 

नपशव्यग, स्रॉ, कप, प्लगनस्िक प्लेिस् , र्मगाकोल प्लेिस् अशग 

वस्तुंच्यग वगपिगवि बंदी घगतली आह.े यगबगबत 

िगर्रिकगंच्यगत व्यगपक जिजगरृ्ती किण्यगसगठी महगिगष्ट्र 

प्रदषुण नियंत्रण मंडळ व पयगाविण नवभगर्गिे व्यगपक 

जिजगर्ृती मोनहमेचे आयोजि होर्डाग्ज् , पेरोल पंपगविील 

होर्डाग्ज्, िगज्य  परिवहि  महगमंडळगच्यग बसस्र्गिकगत 

होर्डंग्ज, एल . ई. डी. स्क्रीि , मुंबई शहिगंतील बेस्ि बसेस 

मुंबई, िगर्पूि आनण पुणे येर्ील बस स्िँड येर्े व्यगपक 

जिजगर्ृतीचे संदशे प्रनसद्ध केले होते. तयगचबिोबि दधुगच्यग 

वगपिलेल्यग नपशव्यगंमुळे होणगऱ्यग प्रदषूणगबगबत व्यगपक 

जिजगर्ृती किण्यगत आली. 

ऑक्िोबि  - 

२०१९ 

२ ऑक्िोबि र्गंधी जयतंी णनणमत्र् नसंर्ल 

यजु प्लगनस्िक बंदीबगबत ९२.७ नबर् एफ. 

एम, म.प्र.नि.मडंळ व प्रोजके्ि डॉि 

ओआिजी मुबंई यगचं्यग सयंुि नवद्यमगि े

जिजगर्ृती अनभयगि  

२ ऑक्िोबि २०१९, र्गंधी जयंती निनमतय नसंर्ल युज 

प्लगनस्िक विील बंदीबगबत ९२.७ नबर् एफ एम व 

म.प्र.नि.मंडळ आयोनजत प्लगनस्िक रिसगयक्लोर्ॉि यग 

उपक्रमगचे आयोजि किण्यगत आले होते. यग उपक्रमगत मुंबई 

प्रोजेक्ि डॉि ओ आि जी यग संस्र्ेच्यग सहकगयगािे िेनडओ 

वगनहिीवरुि मुंबई शहिगतील िगर्रिकगंिग घिगत उपलब्लध 

असलेले एकदग वगपरूि फेकूि दणे्यगत येणगिे प्लगनस्िक, 

प्लगनस्िक नपशव्यग दगि किण्यगबगबत आवगहि किण्यगत आले 

होते. मुंबई प्रोजेक्ि डॉि ओ आि जी यग संस्र्ेच्यग प्रनतनिधीिे 

ह े प्लगनस्िक घिगघिगतूि र्ोळग करूि तयगतुि शगळेतील 

मुलगंिग बेंचेंस, सगवाजनिक बनर्चगतील बेंचेंस अशग वस्तू तयगि 

केल्यग. यग उपक्रमगत मुंबई शहिगतील अंदगजे दीड लगख 

घिगतूि प्लगनस्िक िगकगऊ कचिग र्ोळग किण्यगत आलग.  

ऑक्िोबि  - 

२०१९ 

२ ऑक्िोबि र्गंधी जयतंी निनमतय नसंर्ल 

यजु प्लगनस्िकलग पयगायी असणगऱ्यग 

वस्तुंच ेप्रदशाि 

२ ऑक्िोबि र्गंधी जयंती निनमतय मंत्रगलयगच्यग नत्रमुती 

प्रगंर्णगत नसंर्ल युज प्लगनस्िकलग पयगायी असणगऱ्यग वस्तूंचे 

प्रदशाि आयोनजत किण्यगत आले होते. यग मध्ये कगपडी 

नपशव्यग, पयगाविणपुिक प्लेिस् व कप, कगर्दगचे स्रॉ, िगिळी 

व पोफळीच्यग झगडगंपगसूि तयगि केलेल्यग नवनवध वस्तू यगच्यग 

प्रदशािगचे आयोजि किण्यगत आले होते. यग प्रदशािगलग 

िगर्रिकगंिी भिघोस प्रनतसगद ददलग होतग. 

ऑक्िोबि  - 

२०१९ 

निसर्ा  व सगमगनजक पयगाविण प्रदषूण 

निवगिण मडंळ आयोनजत पयगाविण 

संमलेिगस आर्र्ाक अिुदगि 

 

निसर्ा व सगमगनजक पयगाविण प्रदषूण निवगिण मंडळ यगंिी  

पयगाविण संमेलिगचे आयोजि नचपळूण नज. ित्नगनर्िी येर्े 

आयोनजत किण्यगत आले होते. यग संमेलिगत पयगाविण 

नवषयक समस्यग, तयगचे स्र्गनिक पगतळीवि किण्यगत येणगिे 

नििगकिण, स्र्गनिक जैववैनवधतग, पक्षगंचे स्र्लगंति, सगर्िी 

जैव वैनवधतग यगवि तज्ञ मगर्ादशाकगंबिोबि चचगासत्र आयोनजत 

किण्यगत आले होते. तयगस  आर्र्ाक अिुदगि दणे्यगत आले. 

िोव्हेंबि - 

२०१९ 

प्रदषूणमिु ददवगळी जिजगर्ृती अनभयगि  

 

प्रदषूणमुि ददवगळी सगजिी केली जगवी यगकिीतग 

म.प्र.नि.मंडळ व पयगाविण नवभगर्गच्यग वतीिे व्यगपक 

जिजगर्ृती मोनहमेचे आयोजि किण्यगत आले होते. यगमध्ये 

मुंबई, िगर्पुि व पुणे येर्ील बस स्िँड, मुंबई शहिगतील 

नवमगितळ व मेरो िेल्वे यगंच्यगविील नडनजिल सगईि बोडा व 

होर्डाग्ज्, मुंबई शहिगतील बेस्ि बसेसवि पयगाविणपुिक 

ददवगळी सगजिी किण्यगसगठी जिजगरृ्ती संदशे प्रनसद्ध 

किण्यगत आले 

िोव्हेंबि - 

२०१९ 

इको फोक्स ् व म.प्र.नि. मडंळ आयोनजत 

िगज्यस्तिीय आंतिशगलेय िगिय स्पधगा  

 

इको फोक्स व मप्रनि मंडळ यगंच्यग संयुि नवद्यगमगि े

पयगाविणनवषयक ग्रीि नर्एिि फेस्िीवल तर्ग आंतिशगलेय 

िगियस्पधेचे आयोजि किण्यगत आले आह.े ही स्पधगा मुंबई, 



             
 

93 
 

पुणे, िगर्पूि, औिंर्गबगद, कोल्हगपूि व िगनशक येर्े आयोनजत 

किण्यगत आली होती. ही स्पधगा प्रगर्नमक फेिी व अंनतम फेिी 

यग दोि सत्रगत घेण्यगत आली होती. प्रगर्नमक फेिीकिीतग 

औिंर्गबगद नवभगर्गसगठी लगतूि, िगंदडे यग रठकगणी दनेखल 

प्रगर्नमक फेिी घेण्यगत आली होती.  यग स्पधेत ३०० पेक्षग 

जगस्त शगळगंिी भगर्  घेतलग होतग 

जगिेवगिी - 

२०२० 

२६ जगिवेगिी भगितीय प्रजगसत्तगक 

ददिगनिनमतय नचत्रिर्गच ेप्रदशाि  

 

भगितीय प्रजगसत्तगक ददिगनिनमतय नशवगजी पगका  मुंबई येर्े 

आयोनजत किण्यगत आलेल्यग ध्वजवंदिगच्यग कगयाक्रमगवेळी 

झगलेल्यग पिेड मध्ये म.प्र.नि.मंडळ व पयगाविण नवभगर् यगंिी 

ग्लोबल वॉर्मंर् यग नवषयगवि नचत्रिर् प्रदर्शात केलग होतग.  

 

 

  १. भगितीय प्रजगसत्तगक ददि कगयाक्रमगत ग्लोबल वगर्मंर् यग नवषयगविील िर् 

जगिेवगिी - 

२०२० 

२६ जगिवेगिी भगितीय प्रजगसत्तगक 

ददिगनिनमतय शगलये नवद्यगर्थयगिंग ददली 

समदृ्ध पयगाविणगची शपर् 

भगितीय प्रजगसत्तगक ददिगनिनमतय समृद्ध पयगाविणगच्यग शपर् 

समगिंभगचे आयोजि मंत्रगलयगच्यग नत्रमुती प्रगंर्णगत किण्यगत 

आले होते. यगवेळी मुंबई शहिगतील निवडक शगळगंतील २५० 

नवद्यगर्ी सहभगर्ी झगले होते. यगवेळी िगज्यगचे उपमुख्यमंत्री 

मग. अनजतदगदग पवगि, पयगाविण मंत्री आददतयजी ठगकिे, अन्य 

मंत्री र्ण, पयगाविण िगज्यमंत्री संजय बिसोडे, पयगाविण 

नवभगर्गचे प्रधगि सनचव श्री. अनिल नडग्र्ीकि, महगिगष्ट्र 

प्रदषूण नियंत्रण मंडळगचे अध्यक्ष सुनधि श्रीवगस्तव, व सदस्य 

सनचव श्री. ई. िनवंद्रि उपनस्र्तीत होते. यग शपर् समगिंभगचे 

र्ेि प्रसगिण मिगठी वृत्त वगनहन्यगंवरूि किण्यगत आले होते.  

यग उपक्रमगवि िगज्यगतील अग्रर्ण्य वतामगिपत्रगत महगिगष्ट्र 

िगईम्स, लोकसत्तग, सकगळ, सगमिग, लोकमत, पुढगिी, 

िवगकगळ, ददव्य मिगठी, इंनडयि एक्सप्रेस, िगईम्स ऑफ 

इंनडयग, नहदंसु्र्गि िगईम्स, नमड डे यग वतामगिपत्रगत 

जिजगर्ृतीचे सदि प्रनसद्ध किण्यगत आले होते. तयगचबिोबि 

झी २४ तगस, एबीपी मगझग, आय .बी. एि. लोकमत, सगम 

मिगठी, जय महगिगष्ट्र, दिुदशाि यग वगनहन्यगंवि जिजगरृ्ती पि 

संदशे प्रसगिीत किण्यगत आले.  
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 १. समृद्ध पयगाविणगची शपर् घेणगिी मुले 

२. पयगाविण मंत्री मग. आददतय ठगकिे समृद्ध पयगाविणगच्यग शपर्नवधीप्रसंर्ी आपले नवचगि व्यि किीत 

आहते 

जगिेवगिी - 

२०२० 

२६ जगिवेगिी भगितीय प्रजगसत्तगक 

ददिगनिनमतय प्लगनस्िक नपशवीमिु 

महगिगष्ट्र संकल्प अनभयगि  

भगितीय प्रजगसत्तगक ददिग निनमतय प्लगनस्िक नपशवीमुि 

महगिगष्ट्र संकल्प अनभयगिगचे आयोजि नवनवध व्यगपक 

जिजगर्ृती मोनहमेतूि किण्यगत आले होते. यगमध्ये िगज्यगतील 

अग्रर्ण्य वतामगिपत्रगत जिजगर्ृतीचे संदशे प्रनसद्ध किण्यगत 

आले होते.  

मगचा  - 

२०२० 
िगयगनचत्रण  

िगयगनचत्रण २०२० ही िगयगनचत्रकगिगंसगठी अनभिव स्पधगा 

असूि, यग स्पधेत केवळ चोवीस तगसगच्यग कगलगवधीमध्ये 

पयगाविण नवषयक कोणतीही समस्यग िगयगनचनत्रत  करुि नतचे 

पगच फोिोग्रगफ सगदि केले जगतगत. यगतील नवजेतयग 

स्पधाकगंसगठी सवोतकृष्ट िगयगनचत्र, सुक्ष्म िगयगनचत्र व 

सवोतकृष्ट िगयगनचत्र, नवशेष असे पुिस्कगि प्रदगि किण्यगत 

येतगत. ही स्पधगा मगचा मनहन्यगत मगनहम येर्ील महगिगष्ट्र 

निसर्ा उद्यगि येर्े दपुगिी १२.०० वगजतग घेण्यगत आली.  

यगचग पगरितोषीक नवतिण समगिंभ जगर्नतक पयगाविण 

ददिगच्यग मुख्य समगिंभगत किण्यगत येणगि आह.े सदिहू 

स्पधेचे आयोजि मुंबई, पुणे व िगनशक शहिगत किण्यगत आले 

होते. 
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१२. मडंळगि ेहगतगळलले्यग महत्त्वगच्यग बगबी 

 

नवत्तीय वषा २०१९-२० दिम्यगि मंडळगिे खगलील सूचीबद्ध केलेल्यग व र्ोडक्यगत वणाि केल्यगिुसगि नवनवध 

महतवगच्यग बगबींची िोंद केली 

 

१२.१. ई-शगसि 

 

२०१७-१८ च्यग व्यवसगय सुधगिण कृती योजिेचग एक भगर् म्हणूि, औद्योनर्क धोिण आनण प्रोतसगहि नवभगर्गिे 

)डीआयपीपी( प्रतयेक िगज्यगस एकगनधक अंमलबजगवणीचग समगवेश असलेल्यग कें द्रीय तपगसणी प्रणगली )सीआयएस( 

)इंरिग्रेिेड रिस्क बेस्ड शेअडा इन्स्पेक्शि नसस्िम( नवकनसत किण्यगची आनण अंमलबजगवणी किण्यगचग प्रस्तगव नवनशष्ट 

व्यवसगयगचे अिुपगलि आनण संस्र्ग यगंिग ददलग आह.े िगज्य शगसिगिेही आपल्यग मेक इि महगिगष्ट्र मोनहमेच्यग 

अिुषंर्गिे व्यवसगय सुलभगतेचग )ईज ऑफ़ डुइंर् नबसिेस( अवलंब केलग आह.े  म.प्र.नि. मंडळगिे व्यवसगय किण्यगच्यग 

सुलभतेसगठी व्यवसगय सुधगििेच्यग कृती योजिगिुसगि डीआयपीपीिे सुचनवलेल्यग १००% व्यवसगय सुधगिणेचग 

अवलंब व अंमलबजगवणी केली आह.े तयगपैकी महत्त्वगच्यग कगही बगबी खगलील प्रमगणे आहते;   

 यगदनृच्िक जोखीम आधगरित तपगसणी व िमुिग नमळनवण्यगसगठी कें दद्रय तपगसणी प्रणगली (सीआयएस) नवकनसत 

केले आनण अंमलगत आणणे 

 घिकचिग निर्माती व तयगविील प्रक्रीयगचंग तपशील उपलब्लध करुि दणे्यगसगठी शहिी स्र्गनिक संस्र्ग किीतग 

घिकचिग व्यवस्र्गपि व सगंडपगणी व्यवस्र्गपि ऑिलगइि वेब पोिाल नवकनसत केले 

 संमतीपत्र  व्यवस्र्गपिगसगठी एकसमगि एकगनतमक अंमलबजगवणी धोिण अंमलगत आणले - महगिगष्ट्रगत प्रर्म 

 र्ंभीि प्रदषूण किणगऱ्यग उद्योर्गंच्यग १७ श्रेणीसगठी ऑिलगईि दखेिेखीची सुनवधग लगरू् केली 

 लगल, िगिंर्ी आनण नहिव्यग श्रेणी उद्योर्गंसगठी स्वयं-प्रमगणि आधगरित संमतीपत्र स्वयं-िूतिीकिण योजिग- 

अिुपगलि किणगऱ्यग उद्योर्गंिग प्रोतसगहि दणेे  

 मोठ्यग / मध्यम उद्योर् चगलु किण्यगसगठी दकमगि ५ वषगाच्यग कगलगवधीसगठी संमतीपत्र िूतिीकिण पिवगणर्ी 

आनण सगखि उद्योर् वर्ळतग लहगि उद्योर्गसगठी दकमगि ३ वषगंचग कगलगवधीची पिवगिर्ी दणेे  

 महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगची आयएमआयएस (एकगनतमक व्यवस्र्गपि मगनहती प्रणगली) ची सुधगरित 

वैनशष्ये अंमलगत आणणे 

 मैत्री पोिाल बरोबर एकत्रीकिण सगधणे  

 

१२.२. मगनहती व संप्रेषण तंत्रज्ञगि आनण संबनंधत उपिम 

 

 मंडळगिे कें द्रीय तपगसणी प्रणगली )सीआयएस( अंतर्ात ऑिलगईि अनधकृत तपगसणी नवभगर् नवकगस सुरू आह.े 

 म.प्र.नि. मंडळगिे ददलेली सवा कगयदशेीि प्रकिणे व निदशेगंचग ऑिलगईि मगर्ोवग घेण्यगसगठी मंडळगिे कगयदशेीि 

मॉड्यूल नवकनसत किण्यगस प्रगिंभ केलग आनण तयगची चगचणी अंतीम िप्प्यगत आह.े चगचणी पूणा झगल्यगवि ते 

वगपिगसगठी उपलब्लध करुि दणे्यगत येईल.  

 तगंनत्रक सहकगिी पदगसगठी ऑिलगईि अजा प्रगप्त किण्यगसगठी व प्रदक्रयग किण्यगसगठी बोडगािे ऑिलगइि वेब 

पोिाल नवकनसत केले आह.े 

 मंडळगिे दिुदशृ्य प्रणगली सुनवधेसगठी नव्हनडओ फगयिवॉलची अंमलबजगवणी सुरू केली आह े जी मंडळगच्यग 

व्हीपीएि िेिवका च्यग बगहिे असलेल्यग कोणतयगही घिकगसह दिूनचत्रवगणी द्वगिे नवचगिनविीमय किण्यगस मदत 

किेल. 

 संमतीपत्र / अनधकृततग अिुदगि प्रतीच्यग सुिनक्षत प्रवेशगसगठी मंडळगिे ब्ललॉक चैि तंत्रज्ञगिगची अंमलबजगवणी 

सुरू केली आनण मे २०१९ पगसूि ती र्ेि केली जगईल. 

 मंडळगिे आस्र्गपिग नवभगर्गसगठी ऑिलगईि र्ोपिीय अहवगलगच्यग प्रणगलीचग नवकगस सुरू केलग  

 म.प्र.नि. मंडळगचग ई कॅिॅनलस्ि मंडळगिे िुकतगच आपलग पनहलग मोबगइल अ ॅनप्लकेशि “म.प्र.नि. मंडळ ई-

कॅिॅनलस्ि” सुरू केलग आह ेजो सगवाजनिक मगनहती प्रणगलीचे व्यगसपीठ म्हणूि कगम किेल ज्यगत नडनजिल डेिगबेस 

आह ेआनण एक कें द्रीकृत प्रणगली आह ेज्यगमध्ये सवा पयगाविणगसंबंनधत नवनवध मगनहती प्रसगरित केली र्ेली आह.े 

नडनजिल मगध्यमगंचग व्यगपक आनण प्रभगवीपणे वगपि, नडनजिल सगक्षितग, ई-र्व्हिान्स आनण बिेच जगर्रूक 

नववेक यग कगळगत पयगाविणीय जर्गच्यग तगज्यग घडगमोडींसह अद्ययगवत होणे हग एक आवश्यक भगर् आह.े 

“म.प्र.नि. मंडळ ई-कॅिॅनलस्ि” हग अिुप्रयोर् दशेगतील पयगाविणीय जगर्रूकतग आपल्यग हगतगच्यग बोिगवंि 

पसिनवण्यगत महत्त्वपूणा भूनमकग बजगवू शकतो. 

 म.प्र.नि. मंडळगचे ई-बुलेरिि म.प्र.नि. मंडळगच्यग कगयाक्षेत्रगत र्ुंतलेल्यग प्रतयेक व्यिीलग प्रतयक्ष ककंवग अप्रतयक्षपणे 

मगनहती दणे्यगसगठी ई-बुलेरििच्यग मगध्यमगतूि नवनवध िवीि घडगमोडी प्रकगनशत करूि ज्ञगि सगमगनयकिण 
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नडनजिल व्यगसपीठगची िवीि आवृत्ती दखेील सुरू केली आह.े नडनजिल ई- बुलेरिि ह ेसवा िनवि कगमे, कगयाक्रम, 

कृतये, घेतलेल्यग आनण प्रस्तगनवत केलेल्यग कृती आनण मंडळगचे िवीि प्रयत्न र्ोडक्यगत प्रनतनबंनबत कितील. ह ेएक 

व्यगसपीठ दखेील असेल जे ततं्रज्ञगिगच्यग बगबतीत तसेच कगयदशेीि बगबींसह पयगाविणीय क्षेत्रगतील तगज्यग 

बगतम्यग वगचकगंिग परिनचत किणगिे असेल.  

 

१२.३. कचिग व्यवस्र्गपि 

 

अ.  घिकचिग व्यवस्र्गपि )एसडब्लल्यएूम( 

 

 मंडळगिे शहिी स्र्गनिक संस्र्ग )यूएलबी(, यगंिग कचिग-ते-ऊजेशी संबंनधत, कमीतकमी मिुष्यबळ, यंत्रणग, 

अर्ासंकल्पीय तितुदींशी संबंनधत आनण मगििीय ररष्ट्रीर् हरित न्यगयगनधकिणगच्यग )एिजीिी( आदशेगचे पगलि 

किण्यगसगठी नवनवध निदशे वेळोवेळी जगिी केले आहते. 

 मंडळगिे स्र्गपिग केली आह;े 

- िगज्यगत घिकचिग व्यवस्र्गपिगच्यग अंमलबजगवणीसगठी िगज्यस्तिीय तगंनत्रक सल्लगर्गि सनमती 

- घिकचिग व्यवस्र्गपि नियम २०१६ दखेिेखीसगठी नवभगर्ीय स्तिीय सनमती 

 मंडळगिे वेळोवेळी प्लगनस्िक बंदीची प्रभगवी अंमलबजगवणी, स्वच्ि भगित नमशिविील स्र्गनिक स्विगज्य 

संस्र्गंकरितग कगयाशगळग यगसगिख्यग उपगययोजिग जगिी केल्यग आहते व तयगद्वगिे घिकच-यगचे उतपगदि कमी 

किण्यगस व घिकच-यगवि प्रदक्रयग किण्यगचे प्रमगण सुधगिण्यगस मदत केली आह.े 

 मंडळगिे स्र्गनिक स्विगज्य संस्र्गंसगठी ऑिलगइि वेब पोिाल नवकनसत केले आह े ज्यगत स्र्गनिक संस्र्ग तयगंचे 

दिैंददि / मगनसक घिकचिग प्रदक्रयग तपशील सगदि करू शकतगत. यग पोिालमध्ये महगिर्िपगनलकग आनण परिषद 

स्वयं िोंदणीकृत असतील. तसेच, लोकशगहीकिणगचे उद्दीष्ट सगध्य किण्यगसगठी ही मगहीती िगर्रिकगंिग / 

लोकगंसगठी उपलब्लध करुि ददली जगईल 

 

ब.  सगडंपगणी व्यवस्र्गपि 

 

 ह े पोिाल िर्िपरिषद, महगिर्िपगनलकग आनण िर्िपंचगयतींसगठी वगर्षाक सगंडपगणी प्रदक्रयग तपशील सगदि 

किण्यगसगठी नवकनसत किण्यगत आले आह.े यग पोिालमध्ये महगिर्िपगनलकग आनण परिषद स्वयं िोंदणीकृत 

असतील. सगंडपगणी संकलि आनण प्रदक्रयग प्रणगली, सगंडपगणी शुद्धीकिण केलेल्यग पगण्यगचे पुि:वगपि व तयगिंति 

दिवषी सगंडपगणी निर्माती सगदि किण्यगची तितूदही केली आह.े 

 

क. प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपि )पीडब्लल्यएूम( 

 

 मंडळगिे २ फेब्रुवगिी, २०१९ िोजी मुंबईच्यग सह्यगद्री अनतर्ीर्ृहगत “स्वच्ि भगित नमशिविील िगज्यस्तिीय 

सल्लगर्गि कगयाशगळग” यशस्वीरितयग पगि पगडली 

 तगनमळिगडू, मध्य प्रदशे, केिळ, नबहगि इतयगदी िगज्य प्रदषूण नियंत्रण मंडळगच्यग अनधकग्-यगंिी एमपीसीबीशी 

प्लगनस्िक बंदी आनण महगिगष्ट्रगतील अंमलबजगवणीनवषयी चचगा केली. यगपैकी कगही िगज्यगंिी प्लगनस्िकच्यग 

बंदीसगठी महगिगष्ट्रगतील प्लगनस्िक अनधसूचिे प्रमगणे स्वतःच्यग अनधसूचिग जगिी केल्यग आहते 

 महगिगष्ट्र प्लॅनस्िक अँड र्मोकोल प्रोडक्ट्स )उतपगदि, उपयोर्, नवक्री, वगहतूक, हगतगळणी व सगठवण( 

अनधसूचिग, २०१८ चे परिणगम म्हणूि संकनलत “नवस्तगरित उतपगदकगंची जबगबदगिी )ईपीआि(” ची प्रभगवी 

अंमलबजगवणी केली जगते. ईपीआि अंतर्ात सुमगिे ४५० कृती योजिग ग्रगहकगंिंतिचे प्लगनस्िक कचिग 

व्यवस्र्गपि सगठी प्रगप्त झगल्यग आहते  

 मंडळगिे ईपीआिसगठी निकष / मगपदडंगंची यगदी किण्यगसगठी आनण सगदि केलेल्यग ईपीआि योजिगंची िगििी 

किण्यगसगठी ईपीआि िगििी सनमती दखेील र्ठीत केली आह.े पयगाविण नवभगर्गच्यग निदशेगिुसगि पुढील 

निणायगसगठी पयगाविण खगतयगकडे ईपीआि योजिग सगदि केल्यग आहते 

 यग अनधसूचिेमुळे, नवनवध उतपगदक जबगबदगिगचंी संख्यग, संस्र्ग पुढे आल्यग आहते. सध्यग के.प्र.नि. मंडळगिे १८ 

पीआिओिग मगन्यतग ददली आह े

 प्लॅनस्िक उद्योर् / ब्रँड मगलक उतपगदक जबगबदगि संस्र्ग )पीआिओ( मगफा त ईपीआि योजिग लगरू् किण्यगची 

योजिग आखत आहते 

 लक्ष्ये सगध्य किण्यगसगठी, प्लगनस्िक उतपगदकगंिी ४-५ प्रमुख पीआिओची नियुिी केली आह े जसे की रिम 

िीसगयकलि, आयपीसीए, शिी प्लगनस्िक, िेप्रग पयगाविण सॉल्यूशन्स प्रग. नल., संपूणा पृर्थवी पयगाविण सोल्युशन्स 

प्रग. नल. इ. 
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 मंडळगकडे आतगपयंत ६६ प्लगनस्िक कचिग पुिचाक्रगंची िोंदणी झगली आहे 

 महगिगष्ट्र िगज्यगमध्ये प्लगनस्िक कचिग व्यवस्र्गपिगसगठी ऑिलगईि प्लॅिफॉमा नवकनसत किण्यगसगठी यगपुढे 

मंडळगिे पुढगकगि घेतलग आहे 

 

१२.४. प्रदनूषत िदी पट्यगचंे पुिसचंयि: िदीच्यग पगण्यगची र्ुणवत्तग सुधगिण्यगसगठी सीपीसीबीच्यग मगर्ादशािगखगली 

कृती योजिगचंी अमंलबजगवणी. 

 

मगििीय एिजीिी प्रधगि खंडपीठगिे २० सप्िेंबि, २०१८ िोजी “अनधक िदीचे तगण आतग र्ंभीि प्रदनूषत: सीपीसीबी” 

यग सीपीसीबीच्यग अहवगलगत मूळ अजा क्रमगंक ६७३/२०१८ मध्ये जगिी केले. यग अहवगलगत भगितगतील ३५१ प्रदनूषत 

िदींचग नवस्तगि आह.े तयगपैकी ५३ प्रदनूषत िदी महगिगष्ट्रगत आहते. िदी पट्यगंसगठी कृती आिगखडग तयगि किणे व 

तयगंिग प्रदषूणमुि किण्यगचग आदशे दणे्यगत आलग आह.े मगििीय एिजीिीच्यग आदशेगंचे पगलि किीत मंडळगिे सवा 

५३ िद्यगंच्यग जीणोद्धगिगसगठी कृती आिगखडे तयगि करुि सगदि केले आहते. 

 

१२.५. सगडंपगणी प्रदक्रयग ततं्रज्ञगि प्रगतयनक्षक 

 

मंडळगिे इि-नसिू िगलग प्रदक्रयग पद्धतीचग वगपि करूि सगंडपगणी प्रदक्रयेसगठी तंत्रज्ञगि प्रदशाि प्रकल्पगसगठी पुढगकगि 

घेतलग आह.े यग प्रकगिची पनहली िदी म्हणूि वनशष्ठी िदी कगयगकल्पचग एक भगर् म्हणूि ित्नगनर्िी नजल्ह्यगतील 

नचपळूण तगलुक्यगतील कोिगवली र्गवगत उद्घगिि झगले आह.े प्रकल्पगचे उद्घगिि ३१ जगिेवगिी २०२० िोजी सगइिवि 

किण्यगत आले आनण तंत्रज्ञगिगच्यग फगयद्यगचे तसेच यशगचे निधगािक यगंचे सवा तपशील भगर्धगिकगंिग जगहीि केले. 

 

१२.६. सगखि उद्योर्गचं ेपगलि 

 

मंडळगच्यग सततच्यग प्रयत्नगंमुळे सगखि उद्योर्गंसगठी िवीि मगिकगंची पूतातग होते आनण सगखि उद्योर्गंद्वगिे जवळपगस 

८०% पगळली जगते. 

 

१२.७. िगष्ट्रीय वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग - क्षमतग िसललेी शहिे 

 

मगििीय िगष्ट्रीय हरित लवगदिे  ओए  िं ६८१/२०१८  ददिगंक ८.१०.२०१८,  अन्वये  मध्ये क्षमतग  िसलेल्यग 

शहिगंमधील वगतगविणीय हवेचे प्रदषूण कमी किण्यगसगठी कृती आिगखडग तयगि किण्यगसगठी व अंमलबजगवणी 

किण्यगबगबत आदशे जगिी केलग आह.े “वगतगविणीय हवेच्यग र्ुणवते्तची नवनहत वगर्षाक सिगसिी मगिके निधगारित वेळेत 

दशेगतील सवा रठकगणी पूणा किणे” ह ेमुख्य उद्दीष्ट आह.े कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे )सीपीसीबी( पगर्िाकुलेि मॅिि 

एकगग्रतग संदभगात वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग )एएक्यू( आकडेवगिीवि आधगरित क्षमतग िसले शहिगंची / िर्िगंची 

यगदी तयगि केली असूि महगिगष्ट्रगतील १७ क्षमतग िसलेली  शहिे ओळखली आहते. मगििीय िगष्ट्रीय हरित लवगदच्यग 

आदशेगिुसगि मंडळगिे िगज्यगतील सवा १७ क्षमतग िसलेल्यग शहिगंसगठी निधगारित वेळेत कृती आिगखडग तयगि केलग 

आनण सगदि केलग आह.े 

 

१२.८.  व्यगपक पयगाविण प्रदषूण निदशेगकं )सीईपीआय( 

 

२००९ मध्ये, पयगाविण आनण वि मतं्रगलय )एमओईएफ(, भगित सिकगि. कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळ )सीपीसीबी(, 

िवी ददल्ली आनण भगितीय तंत्रज्ञगि संस्र्ग )आयआयिी(, िवी ददल्ली यगंच्यग संयुि नवद्यमगिे भगितगिे व्यगपक 

पयगाविण प्रदषूण निदशेगंक)सीईपीआय( िगवगिे  दशेभिगतील औद्योनर्क समूहगचे पयगाविणीय मूल्यगंकि केले आह.े यग 

औद्योनर्क समूह आनण संपूणा दशेगतील पयगाविणगची र्ुणवत्तग सुधगिण्यगसगठी प्रदनूषत औद्योनर्क समूह ओळखणे आनण 

नियोजिलग प्रगर्नमकतग दणेे आवश्यक आह.े ७० आनण तयगहूि अनधक प्रमगणगत सीईपीआय स्कोअि असणगर् यग 

औद्योनर्क समूह / क्षेत्रगंिग र्ंभीि प्रदनूषत र्ि / क्षेत्र मगिले र्ेले आनण ६० वषगंपेक्षग जगस्त र्ुण असणगर् यग लोकगंिग तीव्र 

प्रदनूषत म्हणूि वर्ीकृत केले र्ेले. ३१ ऑक्िोबि २०१९ िोजीच्यग िवीि आदशेगिुसगि पयगाविणीय हगिीच्यग प्रमगणगत 

आनण योग्य उपगययोजिगंची कृती तयगि किण्यगच्यग संदभगात पुढील तपशीलवगि तपगसणी केली र्ेली; र्ंभीि आनण 

तीव्र प्रदनूषत भगर्गत योग्य पयगाविण व्यवस्र्गपि सुनिनित किण्यगचे लक्ष्य ठेवूि, भगित सिकगिच्यग पयगाविण 

मंत्रगलयगिे सवा िगज्यगंिग पुढील तीि मनहन्यगंत कगलबद्ध कृती योजिग नवकनसत किण्यगस सगंनर्तले आह.े मंडळगिे  

औद्योनर्क क्षेत्रगंसगठी सीईपीआय कृती आिगखडग तयगि करुि सगदि केलग आह.े तसेच प्रभगवी अंमलबजगवणीसगठी 

मंडळ आवश्यक ती पगवले उचलत आह.े 
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१२.९. मोठ्यग प्रमगणगत वृक्षगिोपण 

 

औद्योनर्क संस्र्ग, शैक्षनणक संस्र्ग, महगमंडळे आनण स्र्गनिक संस्र्ग यगंच्यग सहकगयगािे मंडळगिे ५० लगख वृक्ष लगर्वड 

किण्यगचग प्रयत्न केलग आह.े 

 

१. भगितगतील पयगाविणीय ध्विी वदै्यकीय कचिग व्यवस्र्गपिगविील जीईएफ-युनिडो एमओईएफ आनण सीसी प्रकल्प 

 

१. जैव वैद्यकीय कचिग श्रेणीिुसगि कचिग वेर्ळग किण्यगसगठी मंडळगिे िंर्ीत  डब्लयगंची उपलब्लधतग केली असूि कचिग 

संकलि रॉलीदखेील पुिनवल्यग आहते. 

२. मंडळगिे रुग्णगलयगंिग )२ शगसकीय व २ खगजर्ी रुग्णगलये( मगयक्रोवेव्ह तंत्रज्ञगि वगपिणगिे औनष्णक वैद्यकीय 

कचिग निजंतुकीकिण यंत्र उपलब्लध केले आह.े 

 

१२.१०. महगिगष्ट्र प्रदषूण नियतं्रण मडंळगच ेयश 

 

१२.१०.१ म. प्र. नि. मडंळ  प्रयोर्शगळेतील यश: 

 

अ. आयएसओ ९००१: २०१५ आनण ओएचएएसएएस १८००१: २००७ मगन्यतग 

 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळगची मध्यवती प्रयोर्शगळग आनण पुणे, िगनशक, औिंर्गबगद, िगर्पूि, चंद्रपूि, ठगणे आनण 

नचपळूण येर्े असलेल्यग सगत प्रगदनेशक प्रयोर्शगळगंिग प्रमगणपत्र तपगसणी ऑनडि यशस्वीिीतयग पगि पडल्यगिंति अपवे 

अससेमेंट्स इंनडयग प्रग. नलनमिेडकडूि र्ुणवत्तग व व्यवस्र्गपि मगिक )क्यूएमएस( आयएसओ ९००१: २०१५ आनण 

व्यगवसगनयक आिोग्य आनण सुिक्षग मूल्यगंकि मगिक प्रमगणपत्र दणे्यगत आले आह.े 

 

ब. न्यगयगलयीि नवषयगतं भक्कम पगरठंबग 

 

* उच्च न्यगयगलय मुंबईच्यग निदशेगिुसगि (क्र. पीआएल १७/२०११ दद.०१/०३/२०११( आनण आदशे क्रमगंक 

एमपीसीबी / पीएसओ / बी -२७ ददिगंक ०२/०३/२०११ िुसगि म. प्र. नि. मंडळगच्यग प्रयोर्शगळेत िगज्यभिगतील  

सीईिीपी संयुि दक्षतग िमुिग नवश्लेषणगचे सगप्तगनहक नवश्लेषण पूणा किीत आहते आनण म. प्र. नि. मंडळगच्यग 

संकेतस्र्ळगवि सीईिीपीची कगमनर्िी उंचगवण्यगसगठी वेळोवेळी नवश्लेषण अहवगल सगदि किीत आहते. 

* सवा प्रयोर्शगळग कोळसग नवश्लेषणगसगठी सज्ज आहते )िगख सगमग्री( 

 

क. ददवगळी सण २०१९ दिम्यगि वगतगविणीय हवचे ेनवशेष नििीक्षण 

 

 सवोच्च न्यगयगलयगच्यग  निणायगच्यग  ददिगंक २३/१०/२०१८ िोजीच्यग अिुपगलिगिुसगि ददवगळी सणगच्यग वेळी म. प्र. 

नि. मंडळगच्यग प्रयोर्शगळगंमध्ये के. प्र. नि. मंडळगच्यग नशष्टगचगिगिुसगि वगतगविणीय हवग र्ुणवत्तग दखेिेख िमुन्यगंचे 

नवश्लेषण केले र्ेले होते ज्यगत िगज्यभि फिगके फोडणे तसेच नवश्लेषण अहवगल वेळेत सगदि किणे हे  फिगके फोडल्यगमुळे 

होणगऱ्यग प्रदषूणगचग डेिग तयगि किण्यगस मदत किेल. 

 

ड. नवशषे प्रकल्पगंतर्ात र्ोळग केलले्यग िमुन्यगंच ेनवश्लषेण नवनहत वळेेत पणूा किणे 

 

र्णेशोतसवगच्यग वेळी म. प्र. नि. मंडळगच्यग प्रयोर्शगळगंमध्ये तलगव, िद्यग, समुद्र आनण खगडीतूि र्णेशोतसवगच्यग पूवी  

आनण  नवसजािगिंतिच्यग पयगाविण िमुन्यगंचे नवश्लेषण केले जगते आनण म. प्र. नि. मंडळगच्यग संकेतस्र्ळगवि फलक 

लगवण्यगसगठी नवश्लेषण अहवगल वेळोवेळी सगदि केलग जगतो. 

 

ई. वैज्ञगनिक अनधकग-यगंिग नवशेष प्रनशक्षण 

 

* सवा प्रयोर्शगळग आनण मंडळगचे प्रगदनेशक कगयगालयगतील कमाचगिी यगंिग आयएसओ / आयईसी १७,०२५ 

)एि.ए.बी.एल. मगन्यतग( जगर्रूकतग प्रनशक्षण कगयाक्रम ददले. 

 

 

 



             
 

99 
 

१२.११ पिुस्कगि व मगन्यतग 

 

म. प्र. नि. मडंळगलग दशेभिगतील िगज्यगमंध्य ेकगमनर्िी पिीक्षणगत प्रर्म क्रमगकं नमळगलग 

 

कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळगिे (सीपीसीबी( केलेल्यग कगमनर्िी पिीक्षणगमध्ये पनहल्यग क्रमवगिीत महगिगष्ट्र प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळगिे )एमपीसीबी( दशेगतील सवा िगज्यगंमध्ये प्रर्म क्रमगंक नमळनवलग आह.े म. प्र. नि. मंडळगिे ८२.९३ 

र्ुण नमळवूि भगितगतील सवा िगज्य प्रदषूण नियंत्रण मंडळ व प्रदषूण नियंत्रण सनमतयगंमध्ये प्रर्म क्रमगंक नमळनवलग. 

मगििीय िगष्ट्रीय हरित लवगदिे (एिजीिी( जगिेवगिी २०१९ मध्ये के. प्र. नि. मंडळगलग दशेगतील सवा िगज्य प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळ आनण प्रदषूण नियंत्रण सनमतयगंमध्ये लेखगपिीक्षण किण्यगचे आदशे ददले व एिजीिीकडे अहवगल सगदि 

किण्यगचे निदशे ददले. दोि ददवसगंचे ऑनडि पुढील मगपदडंगसगठी यग वषी मे मध्ये तज्ञ पॅिेलद्वगिे घेण्यगत आलेः 

पयगाविणीय र्ुणवत्तग दखेिेख, अंमलबजगवणी आनण नियगमक कगय,े डेिग व्यवस्र्गपि आनण सगवाजनिक पोहोच, निणाय 

घेण्यगकरितग आनण संशोधि आनण नवकगस आनण प्रनशक्षण यगसगठी सल्लगर्गि. 
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ए.पी.ए.ई.  - हवग प्रदषूण निवगिण अनभयंतग 

डब्लल्यू.पी.ए.ई.  - जल प्रदषूण निवगिण अनभयंतग 

ए.एस.िी.   - सहगय्यक सनचव )तगंनत्रक( 

सी. ए. ओ.               - मुख्य लेखग अनधकगिी   

पी.एस.ओ.  - प्रधगि वजै्ञगनिक अनधकगिी 

आि.ओ. )एच.क्यू.( - प्रगदनेशक अनधकगिी (मुख्यगलय) 

ई. आय. सी.  - पयगाविण मगहीती कें द्र 

 

परिनशष्ट १)अ( - संघििगतमक िचिग 
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परिनशष्ट १ब - क्षेत्र कगयगालय आिगखडग

प्रगदनेशक कगयगालय 

उप-प्रगदनेशक कगयगालय 
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परिनशष्ट २ - ३१/०३/२०२० िोजी कमाचगिी संख्यग 

अिकु्रमगकं हुद्दग मजंिू भिलेल े रिि 

१ अध्यक्ष १ १ ० 

२ सदस्य सनचव १ १ ० 

३ जल प्रदषूण निवगिण अनभयंतग १ १ ० 

४ हवग प्रदषूण निवगिण अनभयंतग १ १ ० 

५ प्रधगि वैज्ञगनिक अनधकगिी १ १ ० 

६ मखु्य लेखग अनधकगिी १ १ ० 

७ सहगय्यक सनचव )तगंनत्रक( १ १ ० 

८ वरिष्ठ नवधी अनधकगिी २ ० २ 

९ वरिष्ठ प्रशगसकीय अनधकगिी १ ० १ 

१० कगयाकगिी अनभयंतग १ १ ० 

११ सगमुग्री अनधकगिी १ ० १ 

१२ प्रगदनेशक अनधकगिी १५ ९ ६ 

१३ नवधी अनधकगिी २ २ ० 

१४ वरिष्ठ वैज्ञगनिक अनधकगिी ३ २ १ 

१५ उप-प्रगदनेशक अनधकगिी ५५ ५४ १ 

१६ सगंनख्यकी अनधकगिी १ १ ० 

१७ सहगय्यक सनचव )आस्र्गपिग( १ १ ० 

१८ खगजर्ी सनचव २ ० २ 

१९ प्रशगसकीय अनधकगिी १ १ ० 

२० वैज्ञगनिक अनधकगिी ९ ६ ३ 

२१ लेखग अनधकगिी २ २ ० 
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२२ कनिष्ठ वैज्ञगनिक अनधकगिी २६ २१ ५ 

२३ सहगय्यक लेखग अनधकगिी ११ २ ९ 

२४ सहगय्यक नवधी अनधकगिी ३ १ २ 

२५ उप-अनभयंतग १ ० १ 

२६ वरिष्ठ लघुलेखक ५ ४ १ 

२७ कनिष्ठ लघुलेखक २७ १४ १३ 

२८ क्षेत्र अनधकगिी  २०४ १६१ ४३ 

२९ प्रमुख लेखगपगल २० १३ ७ 

३० नवधी सहगय्यक ४ ० ४ 

३१ कनिष्ठ वैज्ञगनिक सहगय्यक ४० २८ १२ 

३२ प्रर्म नलनपक १७ १६ १ 

३३ सगंनख्यकी सहगय्यक १ ० १ 

३४ आिेखक १ ० १ 

३५ क्षेत्र नििीक्षक ४२ ७ ३५ 

३६ वरिष्ठ नलनपक ५० ४० १० 

३७ सहगय्यक आिेखक २ ० २ 

३८ वीजतंत्री २ १ १ 

३९ अिुिेखक ६ २ ४ 

४० प्रयोर्शगळग सहगय्यक ७ ३ ४ 

४१ कनिष्ठ नलनपक/िंकलेखक ६४ ४८ १६ 

४२ वगहि चगलक ७४ ५७ १७ 

४३ उपकिण जोडगिी १ १ ० 

४४ दफ्तिी १४ १ १३ 

४५ िगईक २ ० २ 
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४६ चक्रमुद्रणयंत्रणचगलक १ ० १ 

४७ नशपगई ८८ ४६ ४२ 

४८ चौकीदगि २० ११ ९ 

४९ सफगईर्गि ३ ३ ० 

  एकूण  ८३९ ५६६ २७३ 

 

 

मडंळगच्यग अस्र्गई  आस्र्गपिवेिील ददिगंक ३१/०३/२०२० िोजी असललेी पदगचंी नस्र्ती 

 पदिगम वेति बॅड ग्रेड वेति भिलेली  पद े

 २ ३   

१ कनिष्ठ वैज्ञगनिक सहगय्यक ९३०० - ३४८०० ४२०० ११ 

२ प्रयोर्शगळग सहगय्यक ५२०० - २०२०० २००० ५ 

३ कनिष्ट नलनपक ५२०० - २०२०० १९०० ३ 

४ वगहिचगलक ५२०० - २०२०० १९०० १ 

५ नशपगई ४४४० - ७४४० १३०० ३ 

     

  एकूण  २३ 
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परिनशष्ट ३ - प्रगदनेशक व उप-प्रगदनेशक कगयगालयगंच ेअनधकगिक्षते्रगंसह तपशील. 

अिकु्रमगकं प्रगदनेशक कगयगालय िगव आनण पत्तग अनधकगिक्षते्र दिूध्विी व फॅक्स क्रमगकं 

१ मुख्यगलय 

 महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरू 

पॉईंि, नतसिग आनण चौर्ग मजलग, पीव्हीआि 

नर्एिि समोि, सगयि )पू(, मुंबई -४०००२२ 

 
दिूध्विी – ०२२ -

२४०१०४३७/२४०२०७८१ 

२ 
मध्यवती 

प्रयोर्शगळग 

मध्यवती प्रयोर्शगळग, महगिगष्ट्र प्रदषूण 

नियंत्रण मंडळ, "निमाल भवि" पी -३, 

एमआयडीसी इंडस्रीयल एरियग, महगपे, िवी 

मुंबई        – ४०० ०७१ 

 
दिूध्विी – ०२२ 

६७१९५०३१/६७१९५०३२ 

३ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

मुंबई 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरू 

पॉईंि, पहीलग मजलग, पीव्हीआि नर्एिि 

समोि, सगयि )पू(, मुंबई -४०००२२ 

मुंबई महगिर्िपगनलकग क्षेत्र दिूध्विी – ०२२ -२४०२०७८१ 

I) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय मुंबई - १ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरू 

पॉईंि, पहीलग मजलग, पीव्हीआि नर्एिि 

समोि, सगयि )पू(, मुंबई -४०००२२ 

मुंबई बेि, वॉडा क्र. ए.बी.सी.डी.एफ. 

एफ)दनक्षण( एफ)उत्ति( जी)दनक्षण( आनण जी)उत्ति( 
दिूध्विी – ०२२ -२४०२०७८१ 

II) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय मुंबई - २ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरू 

पॉईंि, पहीलग मजलग, पीव्हीआि नर्एिि 

समोि, सगयि )पू(, मुंबई -४०००२२ 

मुंबई उपिर्िगचग भगर्, वॉडा क्र. एम)पूवा( एम)पनिम( 

एच )पूवा( एच)पनिम( आनण एल. 
दिूध्विी – ०२२ -२४०२०७८१ 

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय मुंबई - ३ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरू 

पॉईंि, पहीलग मजलग, पीव्हीआि नर्एिि 

समोि, सगयि )पू(, मुंबई -४०००२२ 

मुंबई उपिर्िगचग भगर्, वॉडा क्र. के )पूवा( के )पनिम(, 

एस, एि, आनण पी)दनक्षण(. 
दिूध्विी – ०२२ -२४०२०७८१ 

IV) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय मुंबई - ४ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, कल्पतरू 

पॉईंि, पहीलग मजलग, पीव्हीआि नर्एिि 

समोि, सगयि )पू(, मुंबई -४०००२२ 

मुंबई उपिर्ि, वॉडा क्र. पी)उत्ति(, आि)उत्ति(, 

आि)दनक्षण( आनण िी. 
दिूध्विी – ०२२ -२४०२०७८१ 

४ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

ठगण े

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, प्लॉि क्र. पी-

३०. पगचवग मजलग, ऑदफस कॉम्प्लके्स 

इमगित, मुलुडं चकेिगक्यगजवळ, ठगण े

उप-प्रगदनेशक कगयगालयगंशी संबंनधत ठगण े नजल्ह्यगचग 

भगर्. 

दिूध्विी – ०२२ - २५८०२२७२ 

 

 
प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग ठगण े

प्लॉि क्र. पी-३०. पगचवग मजलग, ऑदफस 

कॉम्प्लके्स इमगित, मुलुडं चकेिगक्यगजवळ, 
 

दिूध्विी – ०२२ - २५८२९५८२ 
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ठगण े

I) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय ठगणे - १ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, प्लॉि क्र. पी-

३०, पगचवग मजलग, ऑदफस कॉम्प्लेक्स 

इमगित, मुलुंड चेकिगक्यगजवळ, ठगणे 

ठगणे महगिर्िपगनलकग क्षेत्र 
दिूध्विी - २५८२९५८२ 

 

II) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय ठगणे - २ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, प्लॉि क्र. पी-

३०, पगचवग मजलग, ऑदफस कॉम्प्लेक्स 

इमगित, मुलुंड चेकिगक्यगजवळ, ठगणे 

ठगणे महगिर्िपगनलकग क्षेत्र, वसई तगलुकग वर्ळूि ठगणे 

तगलुकग. 

दिूध्विी - २५८२९५८२ 

 

III) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय तगिगपूि 

- १ 

एम.आय.डी.सी. ऑदफस इमगित, बोईसि 

स्िेशि, पोस्ि िॅप्स, तगिगपूि, ठगणे नजल्हग. 
तगिगपूि एम.आय.डी.सी. आनण संबंनधत क्षेत्र. 

दिूध्विी - ०२५२५ -२७३३१४  

 

IV) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय तगिगपूि 

- २ 

एम.आय.डी.सी. ऑदफस इमगित, बोईसि 

स्िेशि, पोस्ि िॅप्स, तगिगपूि, ठगणे नजल्हग. 

डहगणू, तलगसिी, मोखगडग, जव्हि आनण नवक्रमर्ड 

तगलुकग आनण पगलघि तगलुकग )उप-प्रगदनेशक कगयगालय 

– तगिगपूि I अनधकगिक्षेत्र वर्ळूि(. 

दिूध्विी - ०२५२५ -२६१५८१  

 

५ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

िवी मुबंई 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, िगयर्ड भवि, 

सगतवग मजलग, सेक्िि - ११, सी.बी.डी. 

बेलगपिू, िवी मुंबई 

उप-प्रगदनेशक कगयगालयगशंी संबनंधत ठगणे आनण िगयर्ड 

नजल्ह्यगंच ेभगर्. 

दिूध्विी - २७५७२७३९ 

 

I) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िवी 

मुंबई - १ 

िगयर्ड भवि, सगतवग मजलग, सेक्िि - ११, 

सी.बी.डी. बेलगपूि, िवी मुंबई 

सीइिीपी समोिील िस्तयगची दनक्षण ददशग )पुणे 

महगमगर्गाविील िेकड्यग(. पुढीलप्रमगणे भगर् महगपे, 

कोपिखैिणे, सगवाली, घणसोली, िबगळे, ददवे, ऐिोली, 

ददघे, (एि.एम.एम.सी.( ए.ए.क्यू.एम. कें द्र,े िी.िी.सी. 

)डब्लल्यू.एम.ए.( उपगक्रम + ददवग खगडी. 

दिूध्विी – २७५७२७४० 

II) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िवी 

मुंबई - २ 

िगयर्ड भवि, सगतवग मजलग, सेक्िि - ११, 

सी.बी.डी. बेलगपूि, िवी मुंबई 

ददघे र्गवगपगसूि सुरु होणगिी िवी मुंबई 

महगिर्िपगनलकेची उत्ति मयगादग. वगशी, बोरिवली, 

िगवणे, तुभे, सगिपगडग, बेलगपूि ह े भगर् + सीईिीपी 

उपक्रम + वगशी खगडी. 

दिूध्विी - २७५७२७४० 

 

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय तळोजग 

िगयर्ड भवि, सगतवग मजलग, सेक्िि - ११, 

सी.बी.डी. बेलगपूि, िवी मुंबई 
एम.आय.डी.सी. तळोजग आनण उिण तगलुकग. 

दिूध्विी - २७५७२७४० 

 

६ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

िगयर्ड 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, िगयर्ड भवि, 

सहगवग मजलग, सके्िि - ११, सी.बी.डी. 

बेलगपिू, िवी मुंबई 

उप-प्रगदनेशक कगयगालयगंशी संबंनधत िगयर्ड नजल्ह्यगच े

भगर्. 

दिूध्विी – ०२२ - २७५७२६२० 

 

I) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िगयर्ड - 

िगयर्ड भवि, सहगवग मजलग, सेक्िि - ११, 

सी.बी.डी. बेलगपूि, िवी मुंबई 

खगलगपूि तगलुकग आनण पिवेल तगलुकग 

)एम.आय.डी.सी. वर्ळूि(. 
दिूध्विी - २७५७२७३९ 
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१ 

II) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िगयर्ड - 

२ 

िगयर्ड भवि, सहगवग मजलग, सेक्िि - ११, 

सी.बी.डी. बेलगपूि, िवी मुंबई 
पेण, कजात, सुधगर्ड तगलुकग. दिूध्विी – २७५७२७३९ 

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय महगड 

सगमगईक सुनवधग कें द्र इमगित, एम.आय.डी.सी. 

- महगड, िगयर्ड नजल्हग - ४०२ ३०९. 

महगड, म्हसळग, मगणर्गव, श्रीवधाि आनण पोलगदपूि 

तगलुकग. 

दिूध्विी - ०२१४५ – २३२३७२  

 

७ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

कल्यगण 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, नसनद्धनविगयक 

संकुल, नतसिग आनण चौर्ग मजलग, स्िेशि 

िोड, कल्यगण )पनिम( – ४२१ ३०१ 

ठगणे नजल्ह्यगतील कल्यगण, नभवडंी, उल्हगसिर्ि, 

बदलगपिू, वगडग, मिुबगड आनण शहगपिू तगलकुग. 

दिूध्विी - ०२५१ – 

२०२७३४३/०२५१ - 

२३१०२१२ 

 

I) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय कल्यगण 

- १ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, नसनद्धनविगयक 

संकुल, नतसिग आनण चौर्ग मजलग, स्िेशि 

िोड, कल्यगण )पनिम( – ४२१ ३०१ 

कल्यगण, नभवंडी तगलुकग. दिूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 

II) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय कल्यगण 

- २ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, नसनद्धनविगयक 

संकुल, नतसिग आनण चौर्ग मजलग, स्िेशि 

िोड, कल्यगण )पनिम( – ४२१ ३०१ 

उल्हगसिर्ि, बदलगपूि तगलुकग. दिूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 

III) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय कल्यगण 

- ३ 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, नसनद्धनविगयक 

संकुल, नतसिग आनण चौर्ग मजलग, स्िेशि 

िोड, कल्यगण )पनिम( – ४२१ ३०१ 

वगडग, मुिबगड, शहगपूि तगलुकग. दिूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 

IV) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय नभवंडी 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, नसनद्धनविगयक 

संकुल, नतसिग आनण चौर्ग मजलग, स्िेशि 

िोड, कल्यगण )पनिम( – ४२१ ३०१ 

नभवंडी तगलुकग दिूध्विी - ०२५१ – २३१०१६७ 

८ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

पुण े

जोर् सेंिि, नतसिग मजलग, मुबंई - पणु ेिस्तग, 

वगकडेवगडी, पुण े- ४११००३. 
पुण,े सगतगिग आनण सोलगपिू नजल्हग. 

दिूध्विी - ०२० – २५८११६२७ 

 

 
प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग पणु े

जोर् सेंिि, नतसिग मजलग, मुबंई - पणु ेिस्तग, 

वगकडेवगडी, पुण े- ४११००३. 
 

दिूध्विी - ०२० – २५८११६९४७ 

 

I) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय पुणे - १ 

जोर् सेंिि, नतसिग मजलग, मुंबई - पुण ेिस्तग, 

वगकडेवगडी, पुण े- ४११००३. 

पुण े महगिर्िपगनलकग क्षेत्र, पुणे नजल्ह्यगतील दौंड, 

इंदगपूि, बगिगमती, पुिंदि, भोि आनण वेल्ह ेतगलुकग. 
दिूध्विी - ०२० – २५८११६९४ 

II) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय पुणे - २ 

जोर् सेंिि, नतसिग मजलग, मुंबई - पुण ेिस्तग, 

वगकडेवगडी, पुण े- ४११००३. 

हवेली तगलुकग: )नपंपिी नचंचवड महगिर्िपगनलकग 

वर्ळूि( पुण े नजल्ह्यगतील खेड, मुळशी, आंबेर्गव, 

जुन्नि, मगवळ आनण नशरूि तगलुकग. 

दिूध्विी - ०२० – २५८१६४५१ 

 

III) उप-प्रगदनेशक जोर् सेंिि, नतसिग मजलग, मुंबई - पुण ेिस्तग, एम.आय.डी.सी. नपंपिी, भोसिी आनण आकुडी सह दिूध्विी - ०२० – २५८१०१२२२ 
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कगयगालय नपंपिी-

नचंचवड 

वगकडेवगडी, पुण े- ४११००३. नपंपिी नचंचवड महगिर्िपगनलकग क्षेत्र. 

IV) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय सगतगिग 

उपप्रगदनेशक कगयगालय, सगतगिग िवीि 

शगसकीय भवि, दसुिग मजलग, एस.िी. स्िँड 

जवळ,  सदि बगजगि, सगतगिग – ४१५ ००१. 

सगतगिग नजल्हग. 
दिूध्विी - ०२१६२ – 

२३३५२७/२३७७८९ 

V) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय सोलगपूि 

४/बी, बगली ब्ललॉक, नसनव्हल लगईन्स, सिकगिी 

दधू योजिेसमोि, सगत िस्तग, सोलगपूि नजल्हग 

- ४१३००३. 

सोलगपूि नजल्हग. 
दिूध्विी - ०२१७ – २३१९८५० 

 

९ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

िगनशक 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, उद्योर् भवि, 

पनहलग मजलग, नत्रबंक िस्तग, आयिीआय 

जवळ, सगतपिू, िगनशक - ४२२००७. 

िगनशक, अहमदिर्ि, जळर्गव, धळेु, िंदिुबगि नजल्ह.े 
दिूध्विी - ०२५३ – २३६५१६१  

 

 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग 

िगनशक  

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, उद्योर् भवि, 

पनहलग मजलग, नत्रबंक िस्तग, आयिीआय 

जवळ, सगतपिू, िगनशक - ४२२००७. 

  

I) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िगनशक 

उद्योर् भवि, पनहलग मजलग, नतं्रबक िस्तग, 

आयिीआय जवळ, सगतपूि, िगनशक - 

४२२००७. 

िगनशक नजल्हग. फॅक्स - ०२५३ – २३६५१६१ 

II) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय जळर्गव  

कै. श्री नभकमचंद जैि महगिर्िपगनलकग मगकेि 

इमगित, हॉल क्र. ए, नतसिग मजलग, जळर्गव - 

४२५००१. 

जळर्गव नजल्हग. 
दिूध्विी - ०२५७ – २२२१२८८ 

 

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय धुळे 

दसुिग मजलग, फुलचंद प्लगझग, बी.सी. कॉलेज 

िोड, एस.एस.व्ही.पी.एस. अनभयगंनत्रकी 

महगनवद्यगलय जवळ, नवद्यग िर्िीजवळ, 

दवेपूि, धुळे – ४२४ ००१. 

धुळे, नजल्हग. दिूध्विी – ०७१८४ – २६०६२९ 

IV) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय 

अहमदिर्ि 

सगनवत्रीबगई फुल े व्यगपिी संकुल, पनहलग 

मजलग, हॉल क्रमगंक २ आनण ३, िीव्ही सेंिि 

जवळ, सगवेडी, अहमदिर्ि- ४१४ ००३ 

अहमदिर्ि नजल्हग. 
दिूध्विी - ०२४१ – २४७०८५२ 

 

१० 
प्रगदनेशक कगयगालय 

औिंर्गबगद 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियतं्रण मडंळ, पयगाविण 

भवि ए-४/१, एम.आय.डी.सी. क्षेत्र, 

नचकलठगणग, शेठ िंदलगल धतू 

रुग्णगलयगजवळ, जगलिग िस्तग, औिंर्गबगद - 

४३१ २१० 

मिगठवगड्यगतील औिंर्गबगद, जगलिग, पिभणी, 

नहरं्ोली, िगंदडे, बीड, लगतिू, उस्मगिगबगद नजल्ह.े 

दिूध्विी - ०२४० – २४७३४६२ 
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प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग 

औिंर्गबगद 

 पयगाविण भवि ए-४/१, एम.आय.डी.सी. 

क्षेत्र, नचकलठगणग, शेठ िंदलगल धूत 

रुग्णगलयगजवळ, जगलिग िस्तग, औिंर्गबगद - 

४३१ २१० 

 
दिूध्विी - ०२४० – २४७३४६३ 

 

I) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय 

औिंर्गबगद - १ 

पयगाविण भवि, ए-४/१, एम.आय.डी.सी. 

क्षेत्र, नचकलठगणग, शेठ िंदलगल धूत 

रुग्णगलयगजवळ, जगलिग िस्तग, औिंर्गबगद - 

४३१ २१०. 

औिंर्गबगद नजल्हग. दिूध्विी - ०२४० – २४७३४६३ 

II) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय लगतूि 

उपप्रगदनेशक कगयगालय लगतूि, दवे िॉवसा, 

तहसील कगयगालयगसमोि, प्लॉि क्रमगंक आिएल 

-२०४५, मेि िोड, लगतूि – ४१३ ५१ 

लगतूि, उस्मगिगबगद नजल्हग. 
दिूध्विी - ०२३८२ – २५२६७२ 

 

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय पिभणी 

उपप्रगदनेशक कगयगालय पिभणी, दवेकृपग 

नबनल्डंर्, पनहलग मजलग, िंर्िगर् महगिगज 

िर्ि, िंदखेडग िोड, पिभणी – ४३१ ४०१ 

पिभणी नजल्हग )भगर्(, नहरं्ोली आनण पिळी. दिूध्विी - ०२४५२- २२६६८७ 

IV) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िगंदडे 

उपप्रगदनेशक कगयगालय िगंदडे, लहूती 

कॉम्प्लेक्स, दसुिग मजलग, नशवगजी 

पुतळ्यगजवळ, वजीिगबगद िगंदडे- ४३१ ६०१ 

िगंदडे नजल्हग. 
दिूध्विी - ०२४६२ – २४२४९२ 

 

V) 
उपप्रगदनेशक 

कगयगालय, जगलिग 

उपप्रगदनेशक कगयगालय, जगलिग, प्लॉि क्र. पी 

३/१ आनण पी ३/२, फेज -२, एमआयडीसी 

जगलिग, हॉिेल आधगि पॅलेसजवळ, जगलिग 

औिंर्गबगद िोड – ४३१ २०३ 

जगलिग नजल्हग. 
दिूध्विी - ०२४८२ – २२० १२० 

 

११ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

िगर्पूि 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, उद्योर् भवि, 

सहगवग मजलग, नवक्री कि कगयगालयगजवळ, 

नसनव्हल लगईन्स, िगर्पिू – ४४० ००१. 

िगर्पूि, वधगा, भंडगिग, र्ोंददयग, चंद्रपिू आनण 

र्डनचिोली नजल्ह.े 

दिूध्विी - ०७१२ – २५६५३०८ 

 

 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग 

िगर्पूि 

उद्योर् भवि, ५ वग मजलग, नवक्री कि 

कगयगालयगजवळ, नसनव्हल लगइि, िगर्पिू – 

४४० ००१ 

 
दिूध्विी - ०७१२ – २५६०१५२ 

 

I) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िगर्पूि - 

१ 

उद्योर् भवि, ५ मजलग, नवक्री कि 

कगयगालयगजवळ, नसनव्हल लगईन्स, िगर्पूि - 

४४०००१. 

िगर्पूि महगिर्िपगनलकग क्षेत्र, िगर्पूि नजल्ह्यगतील 

कमती कगिोल, कळमेश्वि, िगमिेक आनण पगिनशवणी, 

िगिखेड तगलुकग. 

दिूध्विी - ०७१२ - २५६०१५२ 

II) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय िगर्पूि - 

उद्योर् भवि, सहगवग मजलग, नवक्री कि 

कगयगालयगजवळ, नसनव्हल लगईन्स, िगर्पूि – 

वधगा नजल्हग, िगर्पूि नजल्ह्यगतील नहरं्णग तगलुकग 

)िगर्पूि महगिर्िपगनलकग क्षेत्र क्षेत्र( उमिेड नभवगपूि, 
दिूध्विी - ०७१२ – २५६०१५२ 
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२ ४४० ००१. कुही आनण िगर्पूि ग्रगमीण तगलुकग. 

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय भंडगिग 

तगतयग िोपे वॉडा, नसिी पेरोलपम्प जवळ, 

नमस्कीि महगल िोड  भंडगिग - ४४१९०४ 
भंडगिग आनण र्ोंददयग नजल्हग. 

दिूध्विी - ०७१८४ - २६०६२९ 

 

१२ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

अमिगवती 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियतं्रण मडंळ, "सहकगि 

सुिनभ" बगपिवगडी नववेकगिंद कॉलिी जवळ, 

अमिगवती – ४४४ ६०६ 

अमिगवती, अकोलग, बुलढगणग, वगशीम आनण 

यवतमगळ नजल्ह.े 

दिूध्विी - ०७१२ – 

२५६३५९२/९३/९४/९७ 

I) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय 

अमिगवती – १ 

"सहकगि सुिनभ" बगपिवगडी नववेकगिंद कॉलिी 

जवळ, अमिगवती – ४४४ ६०६ 
अमिगवती नजल्हग. 

दिूध्विी - ०७१२ - 

२५६३५९२/९३/९४/९७ 

II) 

उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय 

अमिगवती - २ 

"सहकगि सुिनभ" बगपिवगडी नववेकगिंद कॉलिी 

जवळ, अमिगवती – ४४४ ६०६ 
यवतमगळ नजल्हग, वगशीम नजल्हग. 

दिूध्विी - ०७१२ - 

२५६३५९२/९३/९४/९७ 

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय अकोलग 

एएलएसआय प्लॉि, हुतगतमग पुतळग समोि, 

िेहरू पगका  चौक, अकोलग – ४४४ ००१ 
अकोलग आनण बुलढगणग नजल्हग. दिूध्विी - ०७२४ – २४०२३४४ 

१३ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

कोल्हगपिू 

महगिगष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मडंळ, उद्योर् भवि, 

नजल्हगनधकगिी कगयगालयगजवळ, कोल्हगपिू - 

४१६००२. 

सगंर्ली, कोल्हगपूि आनण नसधंदुरु्ा नजल्हग. दिूध्विी - ०२३१ – २६५२९५२ 

 

प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग 

नचपळूण 

पगिकि कॉम्प्लेक्स, पनहलग मजलग, िगर्पूि 

परिषद कगयगालयगमगरे्, नचपळूण तगलुकग, 

नचपळूण, ित्नगनर्िी नजल्हग. 

 दिूध्विी - ०२३५५ – २६१५७० 

I) उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय 

कोल्हगपूि 

उद्योर् भवि, नजल्हगनधकगिी कगयगालयगजवळ, 

कोल्हगपूि – ४१६ ००२. 

कोल्हगपूि नजल्हग. दिूध्विी - ०२३१ - २६५२९५२ 

 

II) उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय सगंर्ली 

३००/२, उद्योर् भवि, सिकगिी िेस्ि हगऊस 

जवळ, नवश्रगमबगर्, सगंर्ली – ४१६ ४१६. 

सगंर्ली नजल्हग. दिूध्विी - ०२३३ – २६७२०३२  

III) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय ित्नगनर्िी 

मध्यवती प्रशगसकीय इमगित क्रमगंक २, 

२िग मजलग, नजल्हगनधकगिी कगयगालय कंपगऊंड, 

ित्नगनर्िी - ४१५ ६१२ 

नसंधुदरु्ा नजल्हग आनण िगजगपूि, लगंजग, ित्नगनर्िी, 

दवेरुख आनण संर्मेश्वि तगलुकग. 

दिूध्विी - ०२३५२  – २२०८१३ 

IV) 
उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय नचपळूण 

पगिकि कॉम्प्लेक्स, पनहलग मजलग, िगर्पूि 

परिषद कगयगालयगमगरे्, नचपळूण तगलुकग, 

नचपळूण, ित्नगनर्िी नजल्हग. 

ित्नगनर्िी नजल्ह्यगतील नचपळूण, र्ुहगर्ि, खेड, दगपोली 

आनण मंडणर्ड तगलुकग. 

दिूध्विी - ०२३५५ – २६१५७० 
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१४ 
प्रगदनेशक कगयगालय 

चंद्रपिू 

उद्योर् भवि, पनहलग मजलग, बस स्िँड समोि., 

िेल्व ेस्िेशि िोड, चंद्रपिू -४४२ ४०१ 
चंद्रपिू, यवतमगळ, र्डनचिोली नजल्ह.े दिूध्विी - ०७१७२ - २५१९६५  

 
प्रगदनेशक 

प्रयोर्शगळग चदं्रपूि 

प्रगदनेशक प्रयोर्शगळग, एमपीसीबी, ब्ललॉक 

क्रमगकं १३ आनण १४ िवीि प्रशगसकीय 

इमगित. मुल िोड, चंद्रपिू- ४४२ ४०१ 

 दिूध्विी - ०७१७२ – २७२४१६ 

I) उप-प्रगदनेशक 

कगयगालय चंद्रपूि - 

१ 

उद्योर् भवि, पनहलग मजलग, बस स्िँड समोि., 

िेल्वे स्िेशि िोड, चंद्रपूि -४४२ ४०१ 

चंद्रपूि, यवतमगळ नजल्ह.े दिूध्विी - ०७१७२ – २५१९६५ 
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परिनशष्ट ४ - उद्योर्गचंग क्षेत्रगिसुगि सगनंख्यकी अहवगल सि २०१९-२० 

प्रगदनेशक 

कगयगालय 

नहिव े केशिी लगल 

पगढंिे 

 

एकूण 
मो. 

उ. 

म. 

उ. 
ल. उ. 

एकूण 

नहिव े
मो. उ. म. उ. ल. उ. 

एकूण 

केशिी 
मो. उ. म. उ. ल. उ. 

एकूण 

लगल 

अमिगवती १ ११ ४७७५ ४७८७ १७ १६ २०१६ २०४९ ४१ ८ १५७ २०६ ४६० ७५०२ 

औिंर्गबगद ५२ ६२ ५८२४ ५९३८ १०० ९९ २४४० २६३९ २६८ ३५ ४८१ ७८४ १५७ ९५१८ 

चंद्रपूि ४ ६ ६८५ ६९५ ९ ३३ ४४७ ४८९ १२४ ३२ ८८ २४४ १३० १५५८ 

कल्यगण ३५ ३७ १९४१ २०१३ ९७ ५९ १२५९ १४१५ १२७ ६६ २०३८ २२३१ ४५५ ६११४ 

कोल्हगपूि ३८ ३१ ७७०० ७७६९ ७३ ९० ४६६८ ४८३१ २६५ ६३ ११९८ १५२६ ४००१ १८१२७ 

मुंबई २४ ३५ २४३५ २४९४ ५९३ २३५ १०५६ १८८४ २३१ २१ ६७७ ९२९ ४५ ५३५२ 

िगर्पूि २० २३ २६७६ २७१९ १२३ ७४ २८३५ ३०३२ २३३ २५ १०६५ १३२३ १७३ ७२४७ 

िगनशक ८० ५६ ६००१ ६१३७ १४६ १०१ २९४४ ३१९१ ३५४ ७७ १६७४ २१०५ २५५१ १३९८४ 

िवी मुंबई ७४ ८३ २०३५ २१९२ १६२ ९४ ११५७ १४१३ १९६ ४५ १०३८ १२७९ ४१९ ५३०३ 

पुणे ४१३ ३१५ ८१२६ ८८५४ १४२२ ३५१ ४७४६ ६५१९ १००७ १४२ २४९८ ३६४७ १५२३ २०५४३ 

िगयर्ड ३१ ३३ ६४१ ७०५ १०२ ३५ ६०८ ७४५ २१२ ३७ ४२७ ६७६ ६० २१८६ 

ठगणे ३२ २५ १८९९ १९५६ २४७ ३७ ९३० १२१४ २१० ४२ ९७९ १२३१ ११३ ४५१४ 

एकूण ८०४ ७१७ ४४७३८ ४६२५९ ३०९१ १२२४ २५१०६ २९४२१ ३२६८ ५९३ १२३२० १६१८१ १००८७ १०१९४८ 

 

मो. उ. - मोठे उद्योर् 

म. उ.  - मध्यम उद्योर् 

ल. उ.  - लघ ूउद्योर् 



            

124 
 

 

परिनशष्ट ५ - २०१९-२० यग वषी म.प्र.नि. मडंळगच्यग कमाचगऱ्यगंिी घतेलले्यग प्रनशक्षण कगयाक्रमगचंग तपशील. 

अिकु्रमगकं प्रनशक्षण/कगयाशगळग 

ददिगंक 

स्र्ळ नवषय सहभगर् घतेलले्यग 

कमाचगऱ्यगचंी 

संख्यग   

सहभगर् घतेलले्यग कमाचगऱ्यगचंी िगवे 

१ २५.०४.२०१९ ते  

२६.०४.२०१९ 

इंनडयग इंिििेशिल, 

कमलगदवेी कॉम्प्लेक्स, 

िवी ददल्ली 

आिोग्य सेवग कचिग व्यवस्र्गपि, 

पयगाविण आनण व्यगवसगनयक 

आिोग्य 

३ डॉ. ए. आि. सुपगते, प्र. वै. अ. 

श्री. अमोल आ. सगतपुते, उ. प्रग.अ. 

श्री चेति सगवंत, क .वै.स  

२ २०.०५.२०१९ ते 

०१.०६.२०१९ 

एईईिीआय निमली, 

िगजस्र्गि 

मगन्यतग, दखेिेख आनण 

अंमलबजगवणी 

२ श्री िगकेश दफगडे, के्ष  .अ. , 

   श्री अजुाि िगठोड, उ. प्रग.अ. 

३ २८.०५.२०१९ ते 

३१.०५.२०१९  

एकॉिीत िॉलेज 

फगऊंडेशि, वगंद्र,े मुंबई 

हवग र्ुणवत्तग मगहीती नवश्लेषणे 

आनण िमुिे तयगि किण्यगची कृती 

२ श्री पिमशमगि कगंबळे, उ. प्रग.अ. 

श्री शकील शेख, उ. प्रग.अ. 

४ ११ .२०१९.०६ ते 

२०१९.०६.१३  

भगितीय पयगाविण 

महगनवद्यगलय, हदै्रगबगद 

नसद्धगंत आनण प्रॅनक्िकलचग वगपि 

करूि सॉफ्िवेअि अिुप्रयोर् 

वगपरुि हवग प्रदषूण दखेिेख आनण 

िमुिे तयगि किण्यगची कृती 

३ श्री मगिे, उ. प्रग.अ. 

श्री पी .डी .जर्तगप , उ. प्रग.अ. 

श्री प्रवीण पगिील, के्ष  .अ. , 

श्री दीपक बिसोड (केवळ तीि उमेदवगि 

उपनस्र्त होते)  

५ २१.११.२०१९ ते 

२३.११.२०१९ 

हॉिेल मगउंिव्यू, सेक्िि 

१०, चंदीर्ड 

जुन्यग पेन्शि नियमगंतर्ात पेन्शििी 

लगभ सीसीएससी पेन्शि नियमगत 

दरुुस्ती 

२ श्री श्यगमकुमगि पगिील, मु  .ले .अ.  

श्री सुशील सगवंत, स  .ले .अ.  

६ १९.१२.२०१९ ते 

२१.१२.२०१९ 

हॉिेल िॉयल प्लगझग, १९, 

अशोकग िोड, िवी ददल्ली 

अिुसूनचत जगती, अिुसूनचत 

जमगती, इति मगर्गसवर्ा आनण 

शगसकीय संघििेत शगिीरिक अपंर् 

व भिती नियमगंच्यग सिकगिी 

धोिणगंमधील सेवेमध्ये िॉस्िि 

लेखि आिक्षण 

३ श्रीमती िीतग बोिगडे, ले  .अ( .आस्र्ग)  

श्रीमती नस्मतग र्गयकवगड, नवधी 

अनधकगिी 

७ ३१.०५.२०१९ एम्बी व्हलॅी ३१.०५.२०१९ िोजी एम्बी व्हलॅी 

येर्े महगिगष्ट्र िगज्यगसगठी योग्य 

परिश्रम आनण पयगाविणीय 

कगिभगिगसह आयिी नलंकेज तयगि 

किण्यगच्यग ददशेिे एक ददवसगची 

कगयाशगळग 

८९ सवा नवभगर् प्रमुख,  प्रग.अ., उ. प्रग.अ. 

आनण के्ष .अ. ( ८९ िंबि) 
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८ ३१.०५.२०१९ एम्बी व्हलॅी     - " - ३१ क्षेत्र अनधकगिी  ( ३१ िंबि) 

९ ३१.०५.२०१९ एम्बी व्हलॅी     - " - २ श्री प्रकगश मुंडे, उ. प्रग.अ. 

श्री ए .के .पगिील , उ. प्रग.अ.  ( २ िंबि) 

१० २५.०६.२०१९ ते 

२७.०६.२०१९ 

ई .एस.सी.आय. , हदैिगबगद नसद्धगंत आनण प्रॅनक्िकलचग वगपि 

करूि सॉफ्िवेअि अिुप्रयोर् 

वगपरुि जल प्रदषूण दखेिेख आनण 

िमुिे तयगि किण्यगची कृती 

२ श्री कुलकणी, उ. प्रग.अ. सह संचगलक 

(ह .प्र.नि.)  

श्री िगठोड, उ. प्रग.अ. सह संचगलक 

(ह .प्र.नि.)  

 

११ १५.०६.२०१९ तगजमहगल पॅलेस, मुंबई स्वच्ि हवेसगठी पयगाविणपूिक 

र्नतशीलतेबद्दल एक ददवसीय 

कगयाशगळग 

४६ सहग. सनचव (तगंत्रीक), सह संचगलक 

(ह .प्र.नि.) , सह संचगलक  ( ज .प्र.नि.) , 

प्र.वै.अ., सवा प्रग. अ., सवा उ. प्रग.अ.  (  

४६ िंबि 

१२ २४.०६.२०१९ ते 

२७.०६.२०१९ 

अ ॅलनवस ग्रँड रिसॉिा, मिगली प्रशगसकीय दक्षतग आनण 

नशस्तीचे नियम 

२ श्रीमती िीतग बोिगडे, ले  .अ( .आस्र्ग)  

श्रीमती शोभग िगईक, वरिष्ठ नलपीक 

१३ २४.०६.२०१९ ते 

२७.०६.२०१९ 

अ ॅलनवस ग्रँड रिसॉिा, मिगली कोिगाचग खिलग हगतगळणे २ श्रीमती िेत्रग चगफेकि, नवधी अनधकगिी 

श्रीमती िीलम कुबल, सहग. नवधी 

अनधकगिी 

१४ १७.०६.२०१९ मॅपल रूम, इंनडयग हनैबिेि 

सेंिि, ददल्ली 

वस्त्रोद्योर् क्षेत्रगतील 

बीएिीसगठी रिफे्रशि कोसा 

२ श्री नवक्रगंत भगलेिगव, उ. प्रग.अ. 

श्री सुशील िगठोड, उ. प्रग.अ. 

१५ ०८.०७.२०१९ ते 

१२.०७.२०१९ 

यशदग, पुणे ई -र्व्हिान्स मनधल उजळणी 

प्रनशक्षण कगयाक्रम 

१३ श्रीमती इंददिग र्गयकवगड, उ. प्रग.अ. 

श्रीमती संजिग पगिील, उ. प्रग.अ. 

श्री सोमिगर् कुरुमुडे, उ. प्रग.अ. 

श्री वेंकि शेळके, उ. प्रग.अ. 

श्री पगमगकि हजगिे, उ. प्रग.अ. 

श्री पिमेश्वि कगंबळे, उ. प्रग.अ. 

श्रीमती सीमग दळवी, उ. प्रग.अ. 

कु  .धिश्री पगिील , उ. प्रग.अ. 

श्री श्रीपगद कुलकणी, उ. प्रग.अ. 

श्रीमती स्नेहग कगंबळे, उ. प्रग.अ. 

श्री किणनसंह िगजपूत, उ. प्रग.अ. 

श्री अमि सगतपुते, उ. प्रग.अ. 
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श्री िविगर् अवतगडे, उ. प्रग.अ. 

१६ १७.०७.२०१९ हॉिेल नसतगदल प्रदषूक िदी तगणण्यगंसगठी कृती 

आिगखडग अंमलबजगवणी एक 

ददवसीय कगयाशगळग 

३ डॉ वगय .बी .सोििके्क , सह संचगलक 

(ज .प्र.नि.) , 

श्री  .श्रीपगद कुलकणी , उ. प्रग.अ. 

श्री सुशीलकुमगि िगठोड, उ. प्रग.अ. 

१७ ०८.०७.२०१९ ते 

१२.०७.२०१९ 

यशदग, पुणे यशदग, पुणे द्वगिग आयोनजत ई-

र्व्हिान्स 

२ श्री  .श्रीपगद कुलकणी , उ. प्रग.अ. 

श्री सुशीलकुमगि िगठोड, उ. प्रग.अ. 

१८ ०८. ०८. २०१९ ते 

०९.०८. २०१९ 

बीकेसी, वगंद्र,े मुंबई एकॉिॅक्ि िॉलेज फगउंडेशि, 

वगंद्र ेयेर्े हवग र्ुणवत्तग मगहीती 

नवश्लेषणे 

२ श्री निनखल मोिे, उ. प्रग.अ., सह 

संचगलक  ( ह .प्र.नि.)  

श्रीमती स्नेहग कगंबळे, उ. प्रग.अ., सह 

संचगलक  ( ह .प्र.नि.)  

१९ ०८. ०८. २०१९ फेस्िग कॉन्फिन्स, पनहलग 

मजलग, इंद्र नप्रयवि भवि, िवी 

ददल्ली 

बगंधकगम आनण पगडकगम 

कचिग व्यवस्र्गपि नियम 

१ श्री मंचक जगधव, उ. प्रग.अ., 

२० २०.०८.२०१९ ते 

२१.०८.२०१९ 

म.प्र.नि.मंडळ आनण िगिग पॉवि ओसीईएमएस ची दोि 

ददवसगंची कगयाशगळग 

५१ मंडळगच्यग ५१ अनधकग-यगंची यगदी 

२१ २५ .०१९२.०८  हॉिेल तगज लँड, वगंद्र,े मुंबई एएमसी -सॉच-स्िेकहोल्डि 

आउििीच कॉन्क्लेव्ह हले्र् 

केअिमध्ये 

१ श्री अमोल सगतपुते, उ. प्रग. अ. प्र .वै.अ.  

नवभगर् 

२२ ०४ .२०१९.०९  निमाल भवि, महगपे, िवी मुंबई मोठ्यग प्रमगणगत प्रदषूण 

क्षेत्रगतील तगंनत्रक 

कमाचगर् यगंसगठी पॉवि पॉईंि 

सगदिीकिण 

३८ ३८ अनधकगिी 

२३ ०४ .२०१९.१०  बॉम्बे एनक्झनबशि सेंिि, िेस्को, 

र्ोिेर्गव 

अनखल भगितीय स्र्गनिक 

स्विगज्य संस्र्ग आनण इंनडयग 

ऑिो शो २०१९ मध्ये भगितगत 

इलेनक्रकल वगहिगंसगठी 

पगयगभूत सुनवधग तयगिीसगठी 

परिषद 

९० सवा नवभगर् प्रमुख,  प्रग. अ., उप  प्रग. अ. 

(९० क्रमगंक) 

२४ १६ .२०१९.१० ते 

२०१९.१०.१७  

नव्हक्िि मेिेझेस कॉन्व्होकेशि 

सेंिि (व्हीए मसीसी), 

एक ददवसीय परिषद आयोनजत 

किण्यगसगठी ग्रीि केनमस री, 

९० सवा नवभगर् प्रमुख,  प्रग. अ., उप प्रग. अ. 

आनण क्षेत्र अनधकगिी 
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आयआयिी, मुंबई फगउंडेशिसह भगर्ीदगिी 

२५ १७ .२०१९.१० ते 

२०१९.१०.१९  

बॉम्बे एनक्झनबशि सेंिि, मुंबई स्मगिा एनशयग इंनडयग एक्सपो 

आनण सनमि २०१९ मध्ये पॅिेल 

(पयगाविणगवि )आयोनजत केले  

६ श्री सुशीलकुमगि िगठोड, उप प्रग. अ. 

श्री पिमेश्वि कगंबळे, उप प्रग. अ. 

श्री निनखल मोिे, उप प्रग. अ. 

श्री अमोल सगतपुते, उप प्रग. अ. 

श्री किणनसंह िगजपूत, उप प्रग. अ. 

कु  .धिश्री पगिील , उप प्रग. अ. 

२६ १२ .२०१९.११ ते  

१५ .२०१९.११  

(एएईिी  )नििगळी , नज  .अलवि , 

िगजस्र्गि 

उद्योर्गतील पयगाविण 

व्यवस्र्गपि 

३ श्रीमती इंददिग र्गयकवगड, उप प्रग. अ. 

श्रीमती कल्यगणी कुलकणी, क्षेत्र 

अनधकगिी 

श्रीमती एम .एम .जोशी , के्षत्र अनधकगिी 

२७ १८ .२०१९.११ ते  

२२ .२०१९.११  

पोिा ब्ललेअि 

 

संस्र्ेसगठी नडनजिल 

रगन्सफॉमेशिवि पगच 

ददवसगंचग निवगसी प्रनशक्षण 

कगयाक्रम 

३ श्री  .पी.के .नमिगशे , सहग सनचव तगंत्रीक, 

श्री  .पिमेश्वि कगंबळे , उप प्रग. अ. 

श्री  .नवजयकुमगि िगपोळे , क्षेत्र अनधकगिी 

२८ १४ .२०१९.११  निमाल भवि, महगपे, िवी मुंबई 

 

प्रदनूषत किणग -यग  उद्योर्गंचे 

क्षेत्रनिहगय पॉवि पॉईंि 

सगदिीकिण 

९० प्रग. अ., उप प्रग. अ., सहग सनचव 

तगंत्रीक, सह संचग  ( हप्रनि), सह संचग 

(जप्रनि), प्रग. अ  (मुख्यगलय)  

२९ १९ .०८ .२०१९ ते 

२३ .२०१९.०८  

ई .एस.सी.आय. , कॅम्पस, 

र्गचीबोवली, हदै्रगबगद 

आयएसओ १४००१: 

लेखगपिीक्षक कगयाक्रम 

२ श्री. लंर्ोिे, क्षेत्र अनधकगिी 

श्री. एम  .इर्वे , क्षेत्र अनधकगिी  

३० ०४ .२०१९.११ ते  

०७ .२०१९.११  

िॅशिल ॲकॅडमी ऑफ ह्युमि 

रिसोसा डेव्हलपमेण्ि, ह्रदयेश 

एसपीए नधक्ली नजम कॉबेि 

जवळ, उत्तिगखंड 

प्रशगसकीय दक्षतग आनण 

नशस्तीचे नियम 

२ श्री .प्रमोद िगंदर्गवकि, सहगय्यक लेखग 

अनधकगिी 

श्री. नवसपुते, प्र. ले. 

 

३१ ०४ .२०१९.११ ते  

०७ .२०१९.११  

िॅशिल ॲकॅडमी ऑफ ह्युमि 

रिसोसा डेव्हलपमेण्ि, ह्रदयेश 

एसपीए नधक्ली नजम कॉबेि 

जवळ, उत्तिगखंड 

आस्र्गपिग नियम २ श्रीमती िीतग बोिगडे, ले  .अ( .आ स्र्ग) 

श्रीमती शोभग िगईक, प्र. ले. 

३२ २६ .२०१९.०९ ते  

२७ .२०१९.०९  

दफनिक्स पगका  इि रिसॉिा, 

कँडोनलम, उत्ति र्ोवग 

(एिएएचआिडी)  

व्यवसगईक सगमगनजक 

जबगबदगिी 

२ श्री र्गयकवगड, उप प्रग. अ. 

श्री उपेंद्र कुलकणी, उप प्रग. अ. 
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३३ २३ .२०१९.०९ ते  

२७ .२०१९.०९  

दफनिक्स पगका  इि रिसॉिा, 

कँडोनलम, उत्ति र्ोवग 

(एिएएचआिडी)  

वस्तू व सेवग कि (जीएसिी)  २ श्री .कृष्णग लेंबे, प्र. ले. 

श्री सुबोध वगयकि, क  .ली.  

३४ २८ .२०१९.०८  बॉम्बे चेंबि ऑफ कॉमसा, रुबी 

िॉवि, दगदि (प)  

व्यवसगईक सगमगनजक 

जबगबदगिी 

२ श्रीमती कल्यगणी कुलकणी, क्षेत्र 

अनधकगिी 

श्रीमती जे पी  .जुििकि , क्षेत्र अनधकगिी 

३५ ०३ .२०१९.०९ ते  

०६ .२०१९.०९  

सीएसआयआि -िीिी , िेहरू 

मगर्ा, िगर्पूि 

ईिीपी  /सीईिीपी - क्रीयग, 

दखेभगल, समस्यग शूरिंर् आनण 

नवश्लेषण चगचणी 

२ श्री िगजपूत नवशगल, क्षेत्र अनधकगिी 

श्री लोनहयग अनभजीत, क्षेत्र अनधकगिी 

३६ २५ .२०१९.०९ ते  

२७ .२०१९.०९  

निमस्मे कॅम्पस, हदै्रगबगद ईआयए प्रदक्रयग आनण 

कगयापध्दतीमध्ये सध्यगची 

आवश्यकतग (एमओईएफ आनण 

सीसी मगर्ादशाक सूचिगंिुसगि)  

३ श्री तुळजगपूिकि, क्षेत्र अनधकगिी 

श्री आिआि इंजुलकि, क्षेत्र अनधकगिी, 

श्री नितीि चौधिी, क्षेत्र अनधकगिी 

३७ २४ .२०१९.०९  लीलग अंनबयन्स हॉिेल, िवी 

ददल्ली 

सीईएमएस आनण 

सीक्यूईएमएस वि आंतििगष्ट्रीय 

परिषद आनण प्रदशाि 

२ डॉ .व्ही.एम .मोिघिे , सह संचगलक 

(ह .प्र.नि.)  

श्री सनचि आडकि, उप प्रग. अ. 

३८ १८ .२०१९.०९ ते  

२० .२०१९.०९  

सीएसआयआि -िीिी , िेहरू 

मगर्ा, िगर्पूि 

पृर्क्किणसंबंधी आर्गऊ 

उपकिण तंत्रे 

२ श्री मगंडवकि, क. वै. अ. 

श्री र्धगिी,  क. वै. अ. 

३९ १२ .२०१९.११ ते  

१५ .२०१९.११  

एएईिी नििगली, अलवगिी, 

िगजस्र्गि 

उद्योर् क्षेत्रगतील व्यवस्र्गपि 

अनिल अग्रवगल पयगाविण 

प्रनशक्षण संस्र्ग (एएईिी)  

२ श्रीमती इंददिग र्गयकवगड, उप प्रग. अ. 

श्रीमती सीमग मंर्लुकि, के्ष  .अ.  

४० १८ .२०१९.११ ते  

२२ .२०१९.११  

एएईिी नििगली, अलवगिी, 

िगजस्र्गि 

खगणकगम संदभगात नवनशष्ट 

संदभा असलेले ५ ददवस 

पयगाविण प्रभगव मूल्यगंकि 

३ श्रीमती इंददिग र्गयकवगड, उप प्रग. अ. 

श्रीमती सौजन्य पगिील, उप प्रग. अ. 

श्रीमती हमेग दशेपगंडे, उप प्रग. अ. 

४१ १४ .२०१९.११ ते 

२०१९.११.१८  

प्रर्ती मैदगि, िवी ददल्ली भगित आंतििगष्ट्रीय व्यगपगि 

बंदि 

३ श्री ददिेश सोिवणे, सहग  .यंत्रणग अनध.  

श्रीमती सीमग ढवळ, उप प्रग. अ. 

श्री योर्ेश दशेमुख, के्ष  .अ.  

४२ १७ .२०१९.११ ते 

२०१९.११.१९  

कंरी इि, महगपे, िवी मुंबई व्हीओसी दखेिेख, ओझोि 

प्रीकसासा (व्हीओसी आनण 

कगबोनिल्स)  

४५ सहभगर्ींची यगदी - ४५ क्रमगंक 

४३ २७ .२०१९.११ ते ई .एस.सी.आय .हदै ््िगबगद आयएसओ / आयईसी १७०२५: २५ सुशीलकुमगि नशंद े
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२०१९.११.३०  २०१७ आयए आनण यूएमसह 

प्रयोर्शगळेतील क्यूएमएस ””  

निलेश मिभळ 

संजय मोिे 

उतकषा नशिर्गिे 

सनचि हिबड 

इंददिग र्गयकवगड 

िोनहदगस मतकि 

अचािग जर्दगळे 

नवश्वजीत सॉरे् 

अनिल संधगिनसंह 

धिजय िगणेकि 

वैभव कदम 

आि .पी .िगऊत  

अन्नगपग कुरुले 

अमोल पगिील 

प्रतगप जर्तगप 

सूयाकगंत नशंद े

समीि वसे्त्र 

अनविगश कडगळे 

दत्तगत्रय र्वळी 

उदय यगदव 

सनचि दसेगई 

एस  .सी .कें दलुे  

संददप मोिेर्गवकि 

४४ ०४.१२ .२०१९ ते  

०६.१२.२०१९ 

पदव्युत्ति संस्र्ग वैद्यकीय 

नशक्षण, चंदीर्ड 

आंतरिक आनण बगह्य वगयू 

प्रदषूण मगिक आनण मगिवी 

आिोग्यगवि परिणगम 

२ डॉ .व्ही.एम . मोिघिे, सह संचगलक 

(ह .प्र.नि.)  

श्री सतीश पडवळ 

४५ ०९.१२ .२०१९  एसजीजीएस, नवष्णूपेि, िगंदडे धोकगदगयक व इति िगकगऊ 

पदगर्गंचे िमुिे आनण नवश्लेषण 

२ श्री अनजत पगिील, उप प्रग. अ. 

श्री महशे िगख  ,क .वै .अ.  

४६ ११.१२ .२०१९ ते  

१३.१२.२०१९ 

िेिी, ददल्ली हवग र्ुणवत्तग मॉडर्िंर् 

आनण स्त्रोत नवभगर्णी 

२ श्री योर्ेश पगिील, क्षेत्र अनधकगिी 

श्री अजय खगमकि, क्षेत्र अनधकगिी 
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४७ ०९.१२ .२०१९ ते  

११.१२.२०१९ 

िेिी, ददल्ली जगर्नतक तगपमगिवगढ हवगमगि 

बदल आनण आपत्ती व्यवस्र्गपि 

२ श्री हसगबिीस, उप प्रग. अ.  

श्री अनविगश कडले, उप प्रग. अ.  

 

४८ ०३.०३.२०२० ते 

०७ .२०२०२.०२  

भगितीय सगंनख्यकी संस्र्ग, 

िवी ददल्ली 

पयगाविण मगहीती व्यगख्यग 

संकलि नवश्लेषण सगदिीकिण 

आनण अहवगल 

३ श्री तुळजगपूिकि, क्षेत्र अनधकगिी 

श्री संददप नशंदे, क्षेत्र अनधकगिी 

श्री मकिीकि भर्वगि, क्षेत्र अनधकगिी 

४९ १०.१२.२०१९ िॅशिल रिसचा सेंिि फॉि 

ग्रगदफक्स, पुणे 

कीिकिगशकगच्यग 

नवश्लेषणगसगठी मगती, पगण्यगचे 

िमुिे घेण्यगच्यग वैज्ञगनिक 

पद्धतींचे प्रगतयनक्षक किण्यगसगठी 

एक ददवसगची कगयाशगळग 

११ डॉ सुपगते, प्र. वै. अ.   

श्रीमती रुतुजग भगलेिगव, उप प्रग. अ.  

श्री सगंर्ले, क. वै. अ.  

श्री सूयावंशी, क्षेत्र अनधकगिी  

श्री भडणे, क्षेत्र अनधकगिी  

श्री वसगवग, क्षेत्र अनधकगिी  

श्री महगिे, क्षेत्र अनधकगिी  

श्री कडगळे, क्षेत्र अनधकगिी , 

श्रीमती जगधव संजिग, क्षेत्र अनधकगिी  

श्री.प्रमोद पगिील, क . वै. स. 

श्री ए.जी. कुमले, क . वै. स. 

५० २०.१२.२०१९ ते 

२१.१२.२०१९ 

इंनजनिअसा इंनडयग संस्र्ग, पुण े खिगब पगणी प्रदक्रयग सुनवधगंच्यग 

समस्यग समजूि घेण्यगसगठी व 

तयगंचे नििगकिण किण्यगसगठी 

दोि ददवसगंचे प्रनशक्षण व 

कगयाशगळग 

२ श्रीमती. सुषमग कंुभगि 

श्री भर्वगि मगखणीकि 

श्री सजेिगव जे भोई 

श्रीमती. िेखग तोर्िे, 

श्री. पी.एम.भोसले 

५१ ०१.०१.२०२० ते 

०४.०१.२०२० 

इंजीनियरिंर् स्िगफ कॉलेज 

ऑफ इंनडयग, र्चीबोवली, 

हदै्रगबगद , तेलंर्णग िगज्य - 

५०००३२ 

आयएसओ / आयईसी १७०२५: 

२०१७ आयए आनण यूएमसह 

प्रयोर्शगळेतील क्यूएमएस ”” 

एिएबीएल मगन्यतेिुसगि 

२५ श्री. पद्मगकि बी हजगिे 

श्रीमती स्नेहल मगधविगव कोसे 

श्री. नवश्वनजत ठगकूि (अनत. कगयाभगि) 

श्री. व्ही. एि. दशेमुख 

श्री. महशे यू वळसे 

श्रीमती.नसमग मंर्ुलकि (सगसवडे) 

श्री. र्जगिि खडकीकि 

श्री.  िवी  जगधव 

श्रीमती  कल्यगणी आिंदिगव झडपीडे 
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श्री. व्ही. पी. शेलके 

श्री िगमदवे पगंडुिंर्  दिसेवगड 

श्री जयंत  ए.  कदम 

श्री. िगजेंद्र  यू. पगिील 

श्री. पंकज  बी.  बगवणे 

श्री. नजतेंद्र  बी. संरे्वगि 

श्री नविोद िगमदकशि पवळे 

श्री ददिेशभगई नभकगभगई वसगवग 

श्री संतोष दत्तगत्रय मोहिे 

श्री. एस. एच. िगर्िे 

श्रीमती. पी.डी.घिडे 

श्री. संतोष जी. कुलकणी 

श्री.प्रमोद  व्ही.  पगिील (अस्र्गयी 

आस्र्गपिग) 

श्री. प्रमोद नशवगजी डोके 

श्री. प्रभगकि िगर्िगर् वगवडे 

श्रीमती सौजन्यग  पगिील 

५२ ०८.०१.२०२० ते 

११.०१.२०२० 

इंजीनियरिंर् स्िगफ कॉलेज 

ऑफ इंनडयग, र्चीबोवली, 

हदै्रगबगद , तेलंर्णग िगज्य - 

५०००५६ 

आयएसओ / आयईसी १७०२५: 

२०१७ आयए आनण यूएमसह 

प्रयोर्शगळेतील क्यूएमएस ”” 

एिएबीएल मगन्यतेिुसगि 

२५ श्री.हमेंत कुलकणी 

श्री.सुनिल सगळवे 

श्री. नितीि झगंबिे 

श्रीमती. मीतग आि. दशेमुख (कु. मीतग 

सगवजी) 

श्री. सुिील डी. मोनहते (अस्र्गयी 

आस्र्गपिग) 

श्री पी.डी. वगिखेडे (अनत. कगयाभगि) 

श्री िनविगज भगऊसगहबे पगिील 

श्री िगजेश र्ोनवंदिगव औिी 

श्रीमती ददपगली दगमोदिगव लोखंडे 

श्रीमती. योनर्िी ए. बगलगंखे (अनत. 

कगयाभगि) 
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श्री.िनवंद्र जी. क्षीिसगर्ि 

श्री. संजय एि. नजिगपुिे 

श्री. िगकेश दफगडे 

श्री. कुशल मग्निगर् अचमाल 

श्री मिीष अरुण महगजि 

श्री. प्रकगश एि धुमगळ 

श्री. संजीव िेदगसगिी 

श्री. एस.के.बगनवस्कि 

श्री.एस.डी.मगळी 

श्री. शैलेश कदम 

श्री नितीि नशंद े

श्री. चंद्रकगंत एम. सगबडे 

श्री. सोमिगर् एम. कुिमुडे 

श्री तगिगचंद अण्णगजी ठगकिे 

श्री. महशे चलवग 

५३ १५.०१.२०२० ते 

१८.०१.२०२० 

इंजीनियरिंर् स्िगफ कॉलेज 

ऑफ इंनडयग, र्चीबोवली, 

हदै्रगबगद , तेलंर्णग िगज्य - 

५००१०४ 

आयएसओ / आयईसी १७०२५: 

२०१७ आयए आनण यूएमसह 

प्रयोर्शगळेतील क्यूएमएस ”” 

एिएबीएल मगन्यतेिुसगि 

२५ श्री निवृत्ती िगमदगस लोखंडे 

श्री  .संजय डी.  पगिील 

श्री सुिेंद्र र्जगिििगव किंदकि 

श्री िंददकशोि पगंडुिंर् पगिील 

श्री. ए. एम. किे (अनत . कगयाभगि) 

श्रीमती  .शीतल िनवकगंत उघगडे  

श्री सगिंर् ए. दशेपगंडे 

श्री  .अनभनजत वगघ (अ स्र्गयी 

आस्र्गपिग) 

श्रीमती  .मृदलुग इंर्ळे (अ स्र्गयी 

आस्र्गपिग) 

श्रीमती  .हमेग एम .दशेपगंडे  

श्री नजतेंद्र हुकुमचंद पुिगते 

श्री मिोज िगिगयण विगणे 

श्री. एम. डी. नभवगपूिकि 
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श्री  .अजुाि व्ही .िगठोड  

श्री नविोद धमापगल शुक्लग 

श्री .बगलकृष्ण सगंर्ळे (अनतरिि शुल्क)  

श्री अनजत पगिील 

श्री िगजेंद्र पगंडुिंर् सूयावंशी 

श्रीमती  .मीिग पवगि  

श्री  .सनचि जे .आडकि  

श्री उमेश शत्रुघ्निगव जगधव 

श्री  .महशे बलभीम चव्हगण  

श्री  .उत्तम जे मगिे  

श्री  .औिी  

श्री जयदीप जर्न्नगर् कंुभगि 

२२.०१.२०२० ते 

२५.०१.२०२० 

इंजीनियरिंर् स्िगफ कॉलेज 

ऑफ इंनडयग, र्चीबोवली, 

हदै्रगबगद , तेलंर्णग िगज्य - 

५००१०४ 

आयएसओ / आयईसी १७०२५: 

२०१७ आयए आनण यूएमसह 

प्रयोर्शगळेतील क्यूएमएस ”” 

एिएबीएल मगन्यतेिुसगि 

२५ श्री  .िगरे्श एस लोहळकि  

श्रीमती नप्रयगश्री दीपकिगव दशेमुख 

श्री स्वनिल वसंत नलंर्गडे 

श्री  .प्रशगंत एम .मेहिे (अनत . कगयाभगि) 

श्री. संतोषकुमगि नलंब्रगज चव्हगण 

श्री. नवशगल र्जगिि जगधव 

श्री. बी. यू. भंडगिे 

श्रीमती  .ए.एस.सेिर्ुप्तग  

श्रीमती  .आिती ए . ठगकूि 

श्रीमती  .शवािी एस . चगिमोडे 

श्री  .के.  पी. पुसदकि 

श्री  .आिंद एि.कोिोले  

श्री  .ए .पी . सगतफळे 

श्री  .एम .आि .लगड  

श्री र्जगिि एस िगर्िे 

श्री .उमगशंकि भगदलुे  

 

श्री  .संतोष ज्ञगिोबग दनहफळे  
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श्री .जे.एस .सगळंुखे (अनत . कगयाभगि) 

श्रीमती  .रुपगली सुिील सोिकगंबळे  

श्री अनभजीत सुंदिलगल लोनहयग 

श्री अिनवंद सखगिगम धपगिे 

श्री  .सगहबे एमबगबग .कुकडे  

श्री जयंत महगदवे डोके 

श्री संदीप वसंत सोिवणे 

श्री  .प्रवीण पगिील  

५४ २३.०१.२०२० आयिीसी ग्रँड सेंरल, पिळ, 

मुंबई 

ईआयए आनण पयगाविण 

मंजुिीसगठी एक ददवसगच े

प्रनशक्षण 

३ श्री डी .पी . कोपिकि, उ .प्रग.अ,.  

श्री िगहुल डी  .मोते , उ .प्रग.अ,.  

श्री दकिण मगलभगर्े, के्ष  .अ. , 

५५ २३.०१.२०२० प्रगदनेशक कगयगालय, िगर्पूि आयएसओ ९००१ ची 

अंमलबजगवणी व मगन्यतग 

यगवि एक ददवसीय प्रनशक्षण 

कगयाक्रम 

२० प्रग .अ. , उ .प्रग.अ ,. के्ष  .अ. , प्र .ले. , - 

क्रमगंक. २० 

५६ २८.०१.२०२० निमाल भवि, महगपे, िवी 

मुंबई 

आयएसओ ९००१ ची 

अंमलबजगवणी व मगन्यतग 

यगवि एक ददवसीय प्रनशक्षण 

कगयाक्रम 

२० प्रग .अ. , उ .प्रग.अ ,. के्ष  .अ. , प्र .ले. , - 

क्रमगंक. २० 

५७ २९.०१.२०२० निमाल भवि, महगपे, िवी 

मुंबई 

आयएसओ ९००१ ची 

अंमलबजगवणी व मगन्यतग 

यगवि एक ददवसीय प्रनशक्षण 

कगयाक्रम 

२० प्रग .अ. , उ .प्रग.अ ,. के्ष  .अ. , प्र .ले. , - 

क्रमगंक. २० 

५८ ०३.०२.२०२० सेंरल पगका  हॉिेल, बंड र्गडाि 

िोड, मनल्िप्लेक्स जवळ, पुण े

आयएसओ ९००१ ची 

अंमलबजगवणी व मगन्यतग 

यगवि एक ददवसीय प्रनशक्षण 

कगयाक्रम 

२० प्रग .अ. , उ .प्रग.अ ,. के्ष. अ., प्र .ले. , - 

क्रमगंक. २० 

५९ ०४.०२.२०२० सेंरल पगका  हॉिेल, बंड र्गडाि 

िोड, मनल्िप्लेक्स जवळ, पुण े

आयएसओ ९००१ ची 

अंमलबजगवणी व मगन्यतग 

यगवि एक ददवसीय प्रनशक्षण 

कगयाक्रम 

२० प्रग .अ. , उ .प्रग.अ ,. के्ष  .अ. , प्र .ले. , - 

क्रमगंक. २० 
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६० १२.०२.२०२० ते    

१४.०२.२०२० 

ग्रगउंड्स बेंर्लुरू आयोनजत 

सुशगसि स्र्गपिग 

१६ व्यग आंतििगष्ट्रीय प्रदशाि व 

परिषद िर्िपगनलकग 

३ श्री नवद्यगसगर्ि दकल्लेदगि, उ .प्रग.अ.  

श्री अमि दरु्ुाले, उ .प्रग.अ.  

६१ १२.०२.२०२० ते    

१५.०२.२०२० 

इंजीनियरिंर् स्िगफ कॉलेज 

ऑफ इंनडयग, र्चीबोवली, 

हदैिगबगद, तेलंर्णग िगज्य - 

५००१२८ 

आयएसओ / आयईसी १७०२५: 

२०१७ आयए आनण यूएमसह 

प्रयोर्शगळेतील क्यूएमएस ”” 

एिएबीएल मगन्यतेिुसगि 

२५ श्री संदीप िोपे 

श्री  .िी.जी.यगदव  

श्री  .संदीप िघुिगर् पगिील  

श्री  .एस .एच .पडवळ  

श्री संजय पी  .कगविे  

श्री  .संजय ििविे 

श्री  .एम . जी . इर्वे 

श्री नशवगिंद व्यंकििगव बसवद े

श्री  .धिंजय बी .पगिील  

श्री शिद वसंतिगव पवगि 

श्री  .बी .एस .र्ढगिी (अनत .कगयाभगि)  

श्रीमती िीतग मोनहिे 

श्रीमती अचािग लेंडगइत 

श्री .आय. एच . ठगकिे 

श्री जयप्रकगश बगबू भुसगिग 

श्री  .मिीष होळकि  

श्री  .अजुाि जगधव  

श्री  .र्जगिि श्रीिंर् पवगि  

श्री  .अिंत एि .हषावधाि  

श्री . के . एस  .लंर्ोिे  

श्रीमती श्रुनतकग सनचि दळवी 

श्री इंद्रजीत दशेमुख 

श्री एच .डी .र्ंधे  

श्री नमनलंद िवींद्र ठगकूि 

श्री  .नवशगलनसंर् िवींद्रनसंर् िगजपूत  
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६२ २०.०२.२०२० व्हीएमसीसी, आयआयिी, 

मुंबई 

भगितीय नवत्तीय संस्र्ेत 

पयगाविण आनण सगमगनजक 

सुिक्षग उपगय पद्धती आनण 

जबगबदगिी यंत्रणग यगवि एक 

ददवसीय प्रनशक्षण 

२ श्री  .पी.के .नमिगशे , सहग. सनचव(तगंत्रीक),  

डॉ.व्ही.एम .मोिघिे, सह संचगलक  ( ह .प्र.नि.)  

 

एकूण कगयाक्रमगंची संख्यग – ६२ एकूण सहभगर्ींची एकूण संख्यग - ९३९ 
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परिनशष्ठ ६ – वषा २०१९-२० च ेनवत्त आनण लेखग 
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