
 

घनकचरा

   

महारा�� महानगरपा�लका

महानगरपा�लके�या कत��यांचा खाल�ल

1) शहरातील �नवडक

आ ण तेथुन केरकचरा काढून नेणे

2) शहरातील गहृ�नमा�ण

येथुन �नमा�ण होणा)या कच)याची

3) नाले व �न+सारणाची

-याची साफसफाई करणे. 

4) पावसाळा पूव� नैस4ग�क

 

 

 

 

नवी मंुबई महानगरपा�लका 

घनकचरा �यव�थापन �वभाग 

 

महानगरपा�लका अ4ध�नयम मधील कलम 

खाल�ल 7माणे अंतभा�व कर9यात आलेला आहे. 

�नवडक र+त,े पदपथ व जागा यांची झाडलोट व साफसफाई

नेणे; 

गहृ�नमा�ण सं+था, औAयो4गक यु�नट, शैBणीक व वा णCय

कच)याची वाहतुक करणे व -यावर 7DEया कFन GवHहेवाट

�न+सारणाची कामे करणे व त-सम सोई करणे, सुि+थतीत

नैस4ग�क नाHयातील अडथळे दरू कFन पाणी 7वाह�त

1 

 63 नुसार 

साफसफाई करणे 

वा णCय संकुले 

GवHहेवाट लावणे. 

सुि+थतीत ठेवणे व 

7वाह�त करणे. 
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या आदेशाAवारे घनकचरा �यवथापन Gवभाग, नमंुमपा यांचकेडील मुMयालय 

+तरावर�ल व Gवभाग +तरावर�ल कामकरणा)या BेNीय अ4धका)यां�या कत��याची सुची Oह 

महारा�� महापा�लका अ4ध�नयम (सुधार�त) 2011 व घनकचरा �यव+थापन (हाताळणी) 

�नयम 2016 मधील तरतुद��या अनुषगंान ेतयार कर9यात आलेल� आहे. 

कत��य सुची �य�तSरTत काय�लयीन कामे Oह BेNीय अ4धका)यांनी -यां�या 

वर�ल �नयंNीत अ4धका)या�या माग�दश�ना खाल� पार पाडावयाची आहेत. 

 

पदनाम �कार काय� कत��य 

मुMयालयीन 

+तरावर�ल  

 

+थुल 

कामे 

(Macro) 

       महारा�� महानगरपा�लका अ4ध�नयम मधील कलम 63 

नुसार महानगरपा�लके�या कत��यांचा व घनकचरा �यव+थापन 

(हाताळणी) �नयम 2016 ची अंमलबजावणी करणेकर�ता, राCय 

शासना�या �नद[शानुसार, खाल�ल 7माणे अंतभा�व कर9यात आलेला 

आहे. 

1) शहरातील �नवडक र+ते, पदपथ व जागा यांची झाडलोट व 

साफसफाई करणे आ ण तेथुन केरकचरा काढून नेणे; बाबत 

धोरण �नि\चत करण.े 

2) शहरातील गहृ�नमा�ण सं+था, औAयो4गक यु�नट, शैBणीक व 

वा णCय संकुले येथुन �नमा�ण होणा)या कच)याची वाहतुक करण े

व -यावर 7DEया कFन GवHहेवाट लावणेबाबतचे धोरण �नि\चत 

करणे. 

3) नाले व �न+सारणाची कामे करणे व त-सम सोई करण,े 

सुि+थतीत ठेवणे व -याची साफसफाई करणबेाबतचे धोरण 

�नि\चत करण.े 

4) पावसाळा पूव� नैस4ग�क नाHयातील अडथळे दरू कFन पाणी 

7वाह�त करणेच ेधोरण �नि\चत करण.े 

5) ओला कचरा व सुका कचरा वेगवेगळा साठGवणे व -याची 

वाहतुक करणे संदभा�त �नयोजन करण.े 

6) Gवक_ `�करण पaदतीचा अवलंब कFन, कचरा �नमbती�या 

Oठकाणीच ओHया कच)यापासून स_◌ंO`य खताची �न�म�ती अथवा 

बायोगॅस करणेसंबधी गहृ�नमा�ण सं+था/�यापार� संकुले यांना 

7ो-साOहत करण.े 
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7) घनकचरा �यव+थापन (हाताळणी) �नयम 2016 मधील तरतुद� 

जनजागतृी करणकेर�ता, जाOहरात BेNातील काय�रत तंNgाना�या 

मदतीन े 1) डॉTयुम_��  DफHम करणे 2) इलेT�ॉ�नक 7सार 

माaयमा�या सहाjयाने �सनेमागहेृ, केबल नेटवक�  व सोशल 

�मडीयाचा वापर कFन, जनजागतृी करणे.  

8)  जनतेचा सहभाग अ�भयानात घेणेकर�ता, Self Help Group 

ना 7ो-साहन देणे व -यां�या सहभागातून कचरा �न�म�ती�या 

Oठकाणी ओला व सुका कचरा वेगळा साठGवणे व कच)यापासून, 

wealth from waste Oह संकHपना जन मानसात FजGवणे व 

�नयोजन पaदतीन ेवaृद�गत करणे. 

9) सBम 7ा4धकरणा�या माzयतेन े मो{या 7माणावर कचरा 

�नमा�-या सोबत करार करणे व -यां�याकडून वापर शुHक (User 

Charges ) वसुल�बाबतच ेधोरण सादर करणे. 

10)घनकचरा �यव+थापन (हाताळणी) �नयम 2016 ची 

अंमलबजावणी करणेसाठ� Gवधी तgा�या सहाjयाने  उपGवधीचा 

7ाFप तयार करणे व सBम 7ा4धकरणा�या माzयतेन े

अंमलबजावणी करण.े 

 

11)साव�ज�नक र+ते पदपथ व उपयोगा�या जागा इ-याद� Oठकाणी 

केरकचरा, Gव�टा, मलमुN कFन उप`व �नमा�ण करणा)या 

�यTती /सं+था यांच े GवFaद दंडा-मक व कायदेशीर कारवाई 

करणेसंबधी सBम 7ा4धकरणा�या माzयतेन ेधोरण तयार करण े

व -याची अंमलबजावणी करण.े  

12)कचरा वेचक कामगारास 7�शBण देणे संबधी धोरण आखणे.  

13)भाजी माक[ ट, म�छ�माक[ ट, मटन माक[ ट, हाक�टल वे+ट  

इ-याद� �यवसायातुन �नघणा)या कच)याची GवHहेवाट 

शा+NोयTुत पaदतीन े -याच Oठकाणी  GवHहेवाट लावणे कर�ता, 

स_`�य खताचा अथवा बायोगॅस �लॅzट +थापन करणे संबधी 

धोरण आखणे. 

14) क�यु�नट� Dकचन कर�ता बायोगॅस �लॅzट काय�zवीत 

करणेसंबधी धोरण आखणे व अंमलबजावणी करणे. 

15)कच)यापासून अथ�जzय करणेकर�ता Gवक_ `�करण पaदतीचा वापर 

कFन, मो{या गहृ�नमा�ण सं+था, �यापार� संकुले, मॉल येथुन 

Bio-methanation microbial composting पaदतीचा वापर 
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कर9यास 7ा-सोहन देणे. 

16)र+ते झाडून संकल�त कर9यात आलेला कच)याची GवHहेवाट व 

गटार सफाईतुन �नघालेला गाळ यांची GवHहेवाट लावणेसंबधी 

दjुयम ता-परूती साठवणूक करणेसंबधी तरतुद करणे. 

17)जनतेमaये घनकचरा �यव+थापन जागतृी करणेसंबधी IEC 

संबधी घनकचरा �यव+थापन +वतंN कB +थापन करणे व 

लोक�शBण कFन, मानवी +वभावात बदल करणे संबधी धोरण 

आखणे. (Education, Comunication & changing in 

Behaviar) 

 सु�म  

कामे 

(Micro) 

1. ओला व सुका कचरा वाहतुक��या कामाचे �नयोजन करणकेर�ता, 

वाहनाची माग�Eम णका तयार करणे -यां�या वेळेची �नयोजन 

करणे. 

2. वाहनाच े (vechile movement ) GPRS व GPS System 

चा वापर कFन vechile tracking  करणे व �नयोिजत वेळ व 

7-यB कचरा वाहतुक��या कामातील वेळ यां�या मaय होणार� 

तफावत तपासून, कमीत कमी वेळात कचरा वाहतुक काय�Bम 

पणे केल� जाईल याबाबत �नयमन व �नयोजन करणे. 

3. कचरा वाहतुक��या वाहनावर बसGव9यात आलेHया RFID 

Technology चा व GPRS व GPS system  चा वापर 

कFन, �बzस मधील कचरा �नधा�Sरत वेळेत उचल9यात आला 

काय?  याबाबत इलेTटॉ�नक माaयमा�या सहाjयाने पय�वेBण 

करणे व पSरचालन करण.े 

4. ओला कचरा व सुका कचरा, हSरत कचरा व Dकरकोळ कचरा 

तसेच हेवी Sरसायकलेबल कचरा +वतंN Sर-या वाहतुक 

करणेसंबधी वाहनाची माग�Eम णका �नि\चत करणे. व 

इलेT�ॉ�नक 7णाल�चा व आव\यक -या Oठकाणी मनु�य बळाचा 

वापर कFन, नागर� सेवा काय�Bमपणे नागSरकास  देणेकर�ता, 

�नयोजन व �नयमन करणे. 

5. सम� साफसफाई कंNाट� कामा�या �नGवदेतील अट�/शतb नुसार, 

तपासणी फॉम� Gवकसीत करणे, केलेHया कामाची न�द -याच 

Oदवशी BेNीय न�द प+ूतकात करणे व कामामaये सुधारणा 

घडवनू आणणे. 

6. दैनंOदन गटार सफाई व पावसाळा पूव� गटार सफाई�या कामाच े

�नयोजन करणे, �नयमन करणे व �नGवदेतील अट�/शतb नुसार 
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पSरचलन करणे व दोषी कंNाटदारा GवFaद दंडा-मक कारवाई 

संबधी काय�लयीन 7णाल� Gवकसीत करण ेव �तचा वापर कFन 

कामामaये जा+तीत जा+त पारदश�कता आणणे. 

7. यां�Nक� र+ते सफाई (पSर-1 व 2) कामा�या अहवाल संकलन 

करणे व -याच ेगोषवारे तयार करण.े 

8. मुMयालयातील साफसफाई पय�वेBण करणे. 

9. Gवभाग व मुMयालय +तरावर�ल पN �यवहार पाहणे. 

10. शासDकय पN �यवहार पाहणे. 

11. माOहतीचा अ4धकार, लोकशाह� Oदन, जनता दरबार,महासभा, 

+थायी स�मती बाबतचे पN �यवहार पहाणे. 

12. MIS Sरपोट�ंग. 

Gवभाग 

+तरावर�ल  

सु�म  

कामे 

(Micro) 

        महारा�� महानगरपा�लका अ4ध�नयम मधील कलम 63 

नुसार महानगरपा�लके�या कत��यांचा व घनकचरा �यव+थापन 

(हाताळणी) �नयम 2016 ची अंमलबजावणी करणेकर�ता, राCय 

शासना�या �नद[शानुसार, खाल�ल 7माणे अंतभा�व कर9यात आलेला 

आहे. 

1. शहरातील �नवडक र+ते, पदपथ व जागा यांची झाडलोट व 

साफसफाई करणे आ ण तेथुन केरकचरा काढून नेण;े बाबतची 

अंमलबजावणी करण.े 

2. शहरातील गहृ�नमा�ण सं+था, औAयो4गक यु�नट, शैBणीक व 

वा णCय संकुले येथुन �नमा�ण होणा)या कच)याची वाहतुक करण े

व -यावर 7DEया कFन GवHहेवाट लावणेबाबतची अंमलबजावणी 

करणे. 

3. नाले व �न+सारणाची कामे करणे व त-सम सोई करण,े 

सुि+थतीत ठेवणे व -याची साफसफाई करणेबाबतची 

अंमलबजावणी करण.े 

4. पावसाळा पूव� नैस4ग�क नाHयातील अडथळे दरू कFन पाणी 

7वाह�त करणेबाबतची अमंलबजावणी करण.े 

5.  घनकचरा �यव+थापन हाताळणी �नयम 2016 ची जाOहरात 

कFन जनजागतृी करणे. 

6. कचरा �नमbती�या Oठकाणची याद� अAयावत कFन कचरा 

�नमbती करणा)या GवGवध घटकांचा सहभाग घनकचरा 

�यव+थापनांमेaये कFन घेणे व कच)याचे प�ृथकरण कर9याच े

7�शBण संब4धतांस देणे . 
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7. नमुमपाने तयार केलेHया सम� ट_डर पaदतीमaये नमूद केलेHया 

अट�/शतb 7माणे साफ सफाई कामाची 7भावी पणे 

अंमलबजावणी  Gवभाग +तरावFन करणेसाठ� Gवभाग +तरावFन  

होत असलेHया  द�नOदन नागर� सेवा पय�वेBन(डले� मॉ�नटर�ंग 

ऑफ �स�ह�ल  सि�ह�सेस Sरपोट�) 7माणे 7-येक Oदवशी 

संगणकात नेांद केलेHया अहवाला�या गोषवा-याची उलट 

तपासणी (cross checking) करण े अं�तम अहवाल +व�छता 

अ4धकार� यांनी तयार कFन 7-येक Oदवशी अहवालाची एक 7त 

संब4धत Gवभागीय अ4धकार� यांना सादर करावी. 

8. साफ सफाई कामा�या देयकावर +व�छता अ4धका-यांनी 

+वता:चा अ�भ7ाय न�◌ेद9यापवूb  एकुण 7-यBात OदलेHया 

भेट�तील तपासणी अहवाल नुसार कपात करावयाची दंडा-मक 

रTकम इ.बाबत +वयं+प�ट अ�भ7ाय न�◌ेदवनू साफ सफाई 

देयकाची रTकम पाSरत करणे. 

9. घरोघर� जाऊन ओला व सुका कचरा वेगवेगळा साठGवणेकर�ता, 

7चार 7सारण करणे व उTत �नयमातील  तरतुद�नुसार 

साठGव9यात आलेHया ओHया व सुTया कच)याची +वतंN Sर-या 

वाहतुक, कचरा वाहतुक कंNाटदाराकडून कFन घेणे. 

10. घनकचरा �यव+थापन (हाताळणी) �नयम 2016 मधील तरतुद� 

नुसार Self Help Group यांचा ओला व सुका कचरा वेगवेगळा 

साठGव9या�या अ�भयानात सE�य सहभाग घेणे व अ�भयान 

लोक सहभागातनु 7भावीपणे राबGवणे. 

11. साव�ज�नक  Oठकाणी  साव�ज�नक र+ते, पदपथ इ-याद� Oठकाणी 

केरकचरा व त-सम पदाथ� व उघ¢यावर शौच करणा)या 

�यTती/सं+था GवFaद दंडा-मक कारवाई करणे. 

12. साव�ज�नक शौचालय, मुता)या व नमुंमपा�या उAयानातील 

साव�ज�नक शौचालयातील देखभाल द¤ु+ती�या कामाच े�नयोजन 

करणे व �नयमन करण.े 

13. 5000 चौ.Dक.�म. पेBा जा+त मो{या भुखंडावर वसलेHया 

गहृ�नमा�ण सं+थे मधून �नघणा)या ओHया कच)यापासून कंपो+ट 

पaदतीचा वापर कFन, खत �नमा�ण करणे Dकंवा बायोगॅस तयार 

करणे संबधी गहृ�नमा�ण सं+था�या पदा4धका)यांना 7ो-साहन 

देणे. 

14. 50 मायोEोन पेBा कमी जाडी�या �लॉि+टक Gपश�या GवEे-या 
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GवFaद व वापरणा)या GवFaद 7भाग अ4धकार� यां�या 

�नयंNणाखाल� कारवाई करणे. 

15. +व�छता �नर�Bक  व उप +व�छता �नSरBक यां�या कामावर 

तां�Nक पय�वBेण करण े -यां�या कामाच े �नयोजन करणे व 

�नयंNण करणे. 

16. Gवभाग 7मखु व 7भाग अ4धकार� यां�या माग�दश�नाखाल� 

वेळोवेळी सागंतील ते कामे करणे. 

17. Cया कंNाटदारान े रोजंदार� वर�ल /नाTयावर�ल कामगार कामास 

लावले आहे -यांची सुaदा -या गटातील नमुंमपा�या +व�छता 

�नSरBक/उप+व�छता �नSरBक यां�या समB हजेर� घे9यात 

यावी. 

18. सम� साफसफाई कामा�या गट�नहाय कामगारांस कंNाटदारा�या  

�नGवदेत मंजूर कर9यात आHयानुसार साOह-य दररोज वापरतात 

अगर कसे ? या बाबतचा अहवाल दररोज अAयायवत ठेवावा. 

19. सम� साफसफाई कंNाटदारान ेआव\यक मनु�यबळ व यंNसाम�ी 

न परुGवHयास सबधंीत कंNाटदाराGवFaद Gवभाग +तरावFन 

7थमत: नोOटस बजाव9यात यावी  व  03 नोOटसीनंतरह� 

कामात सुधारणा न झा◌ाHयास सदर कंNाटदाराच ेकाम काळया 

याद�त टाकणेसाठ� न+ती मुMयालय घनकचरा �यव+थापन 

Gवभागास 7+ताGवत करावी. 

20. GPRS/GPS/RFID काय�7णाल�चा उपयोग कFन वाहनांची 

Live Movement दररोज तपासणी करावी व �नधा�Sरत 

कालावधीत कचरा उचलणे कर�ता कंNाटदाराची वाहने न 

आHयास Dकंवा काह� अडचणी असHयास ता-काळ मे 

ए.जी.इन�हायरो 7ो. 7ॉ �ल.  यांचशेी संपक�  साधावा. संपक�  

साधुनह� तEार सोडGव9यात आल� नाह� Dकंवा वाहन उपल¦ध 

कFन Oदले नाह� तर करारना�यातील अट�शतb7माणे दंडा-मक 

करावी. 

21. GPRS/GPS/RFID काय�7णाल�चा चा उपयोग कFन आपHया 

काय�BेNातील कचरा उचललेला व न उचललेHया �बzस ची 

माOहती कFन §यावी व Cया �बzसची न�द या 7णाल�त 

उपल¦ध नाह� -या सोसायटयांना 7-यB भेट दयावी व 

नमुंमपाने पुरGवलेHया �बzस मaयेच कचरा साठGवणे बाबत लेखी 

पN�यवहार करावा. 
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22. गाव-गावठाण, झोपडया व उपभोगा�या Oठकाणी ठेव9यात 

आलेHया 1.1 Bमते�या G.I �बzस निजक�या काळात 

�न�का�सत करावया�या असून (Bins Free City) -याकर�ता 

आतापासूनच गाव, गावठाण व झोपडपट� Gवभागामaये 24x7 

या कालावधीत Gवभाग काया�लयासाठ� उपल¦ध असलेHया mini 

tipper ला घंटा बसवून घरोघर� कचरा संकलन कर9याची सवय 

नागर�कांस आतापासूनच लावावी. 

23. हSरत कच-याचे 7माण पावसाळयामaये मोठया 7माणवर वाढत 

असHयान े 7-येक गहृ�नमा�ण सं+था यांना -यांची वBृ छाटणी 

केलेHया फांदया  सोसायट��या आवारात जमा कFन 

ठेव9यासाठ� उAयान सहायक माफ� त आदे�शत करावे. 

24. उAयान Gवभागामाफ� त सा�वज�नक र+-या�या कडलेा असलेHया 

व◌ृृBा�या फांदया व दभुाजकाजवळील  शोभे�या झाडांची छाटणी 

कFन कचरा र+-यावर, दभुाजकाजवळ टाकून ठेवला जातो. 

अशावेळी सबधंीत उAयान सहायक यांचशेी संपक�  साधुन -वर�त 

हSरत कचरा उचल9याची काय�वाह�  करणे अपेBीत आहे. 

25. उAयान Gवभागामाफ[ त वBृां�या फांदया व उAयानातील गवत 

तसेच दभुाजकामधील वBृाची छाटणी करण ेपुवb कचरा वाहतूक 

कंNाटदारामाफ[ त परुGव9यात आलेHया वाहनामाफ[ त वेळीच हSरत 

कचरा उचलणे शTय �हावे �हणुन सबधंीत +व�छता अ4धकार� 

व उAयान सहायक यानंी समzवय साधुनच वBृ छाटणीची 

परवानगी दयावी Dकंवा वBृ छाटणी करावी. 

26. गांव-गावठाण, झोपडपट� Oठकाणी ओला व सूका कचरा 

वेगवेगळा साठवणे कर�ता जनजागतृी करण े साठ� मोOहम 

आख9यात यावी व Gवभागातील उप`व शोध पथका�या 

वाहनामाफ[ त 7चार व 7सार चालूच ठेवावा जेणेकFन सतत�या 

7DEयेतून नागर�कांमaये जनजागतृी होईल व ओला व सूका 

कचरा साठGवणेसाठ� नागर�कांच े मत पSरव�तन करण े सोपे 

जाईल. 

27. Cया BेNामaये औAयो◌े4गक वसाहती ( MIDC ) भाग येतो. 

तेथील कंपzयामधुन ओला व सूका कचरा वेगवेगळा साठGवणे 

कर�ता Gवभाग काया�लयाकडून कंपनी �यव+थापनास �बzस 

खरेद� करणेबाबतचे पN दयावे, कंपनी �यव+थापन +वत:�या 

�नधीतून HDPE फायबर �बzस खेरेद� केHयास अ\या �बzसला 
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कचरा वाहतूक कंNाटदार मे ए.जी. इन�हायरो 7ो. 7ा. �ल. 

यांचकेडून RFID 4च�स बसGवणे व कंपनी�या �यव+थापनाची 

माOहती न�द9याची काय�वाह� करावी.  अशा 7कारे MIDC  

BेNात ठेव9यात आलेHया 1.1 Bमते�या क�यु�नट� �बzस 

�न�का�सत करणे कर�ता �नयोजनबaद काय�वाह�  करावी. 

 

 

  

 

 उप आयु त (घक�य) 

                                                     नवी मंुबई महानगरपा�लका 

 

 

 


