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पुरस्काराांची यादी  

सन २०१८-१९ मधे्य ममळालेले पुरस्कार 

 ओपन मिमिकेशन फ्री (उघड्यावर शौच मुक्त) ++ (ODF++) स्थिती हा      नवी मुांबई ला प्रदान 

करून ३ स्टार रेम ांग देण्यात आले. दहा लाखाांपेक्षा जास्त लोकसांख्या असणाऱ्या शहराांच्या वगगवारीत 

स्वच्छ सवेक्षण (सवे) – २०१९ मधे्य सुद्धा नागररक प्रमतसाद या मुद्द्याच्या आधारे शहराचा प्रिम क्रमाांक 

आला. 

 स्वच्छ सवेक्षण (सवे) – २०१९ अनुसार नवी मुांबई चा सवागत स्वच्छ शहर म्हणून महाराष्ट्र ात पमहला 

(पमिम मवभाग) तर देशात ७वा क्रमाांक आला. 

                                                                          

                                                                                  

            . 

 

सन २०१७-१८ मधे्य ममळालेले पुरस्कार 

 स्वच्छ सवेक्षण (सवे) – २०१८ अनुसार १० लाखाांपेक्षा जास्त लोकसांख्या असणाऱ्या शहराांच्या वगगवारीत 

‘घन कचरा व्यवथिापन’ साठी सवोतृ्कष्ट् शहर म्हणून नवी मुांबई ला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  

 

सन २०१६-१७ मधे्य ममळालेले पुरस्कार 

 स्वच्छ सवेक्षण (सवे) – २०१७ अनुसार नवी मुांबई चा सवागत स्वच्छ शहर म्हणून महाराष्ट्र ात पमहला 

(पमिम मवभाग) तर देशात ८वा क्रमाांक आला. 

 स्वच्छ भारत अमभयान अांतगगत नमुांमपा चा आधुमनक सावमजगनक शौचालये व मामहती, मशक्षण व 

वागणुक बदल सांपकग  वगातील पमहले मानाांकन प्राप्त झाले असून मद. ८ व ९ सप्टेंबर २०१६ रोजी 

हैद्राबाद येिे आयोमजत करण्यात आलेल्या ४५ व्या स्कॉच पुरस्कार २०१६ सोहळ्यात हा पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आला.   

 ५ मे २०१७ रोजी नागरी मवकास मदनाच्या मनममत्त कचरा मवभाजनातील उले्लस्खनय काममगरी बद्दल 

पुरस्कार देण्यात आला. 

 ५ मे २०१७ नागरी मवकास मदनाच्या मनममत्त सवागमधक कर वसुली करीता पुरस्कार प्रदान करण्यात 

आला. 
 

मागील वर्ाांत प्राप्त झालेले पुरस्कार (२००२ ते २०१५) 

 HUDCO पुरस्कार: जीवनमान आवश्यक पयागवरण सुधारण्यासाठी सवोत्तम पद्धती ांचा वापर म्हणून 

देण्यात आला (२०१५-१६). 

 जेसीबी क्लीन अिग याांच्याकिून घन कचरा व्यवथिापनातील सवोत्तम काममगरी बद्दल पुरस्कार (२०१५). 

 ईपीसी वर्ल्ग मीमिया गु्रप याांसकिून ‘घन कचरा व्यवथिापन’ साठी पुरस्कार (२०१४). 
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 जमलवतरण व्यवथिेतील देखभाल व दुरुस्ती सेवेच्या मनयोजनासाठी राष्ट्र ीय नागरी जलपुरस्कार २०११ 

प्राप्त झाला. 

 महाराष्ट्र  शासनातिे राज्यस्तरावरील पामलकेच्या कु ुांब कल्याण उपक्रम व क्षयरोग प्रमतबांध व मनयांत्रण 

उपक्रमास प्रिम पुरस्कार तर माता व मुल आरोग्य मनगा उपक्रमास मितीय पुरस्कार.  

 महाराष्ट्र  शासनातिे पामलकेच्या ई-गव्हनांस प्रकल्पासाठी सवोतृ्कष्ट् नागरी - आय.सी. ी. पुरस्कार 

देण्यात आला.  

 महाराष्ट्र  शासनाच्या सामामजक न्याय आमण मवशेर् मदत मवभागामािग त पामलकेच्या अपांग 

मवद्यार्थ्ाांकररता मशक्षण व प्रमशक्षण कें द्रािारा देण्यात येणाऱ्या उत्तम सुमवधाांसाठी पुरस्कार प्रदान. 

 नागरी मुलभूत सुमवधा (एस. ी.पी. प्रकल्प) मधील पामलकेच्या लक्षवेधी उतृ्कष्ट् योगदानाबद्दल ईपीसी 

वर्ल्ग पुरस्कार  

 शहरातील सवोत्तम स्वच्छता सुमवधाांसाठी महाराष्ट्र  शासनाच्या ‘सांत गािगेबाबा नागरी स्वच्छता 

अमभयानाचा’ मवशेर् पुरस्कार २००८-०९ प्रदान 

 मवझी ेक्स या सांथिेच्या वतीने ‘हरीत नागरी मवकास करणारी दशकातील सवोतृ्कष्ट् महानगरपामलका’ 

म्हणून भारतीय महानगरपामलका दृष्ट्ी - २०२० पुरस्कार  

 ‘स्वच्छता सेवेतील सुधारणा व सुरमक्षत मवथिापन पद्धतीचा वापर तसेच एकास्िक वादळी पाऊस 

पाण्याच्या मनचरा पद्धती’ याांसाठी भारत सरकारच्या वतीने राष्ट्र ीय नागरी जलपुरस्कार (NUWA) -२०१०  

 भारत सरकारच्या राष्ट्र ीय नागरी जलपुरस्कार (NUWA) -२०१० वतीने ‘सुधाररत ग्राहक समाधान, 

शासन, सावगजमनक प्रक ीकरण व पारदशगकता’ यासाठी पुरस्कार 

 JNNURM (२००९) अांतगगत साांिपाणी व स्वच्छता मवर्यक सेवाांमधील सुधारणा कायागसाठी सवोतृ्कष्ट् 

शहर पुरस्कार प्रदान.  

 शहरातील पयावगरण सांवधनागसाठी मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र  शासन याांच्या शुभहसे्त वसुांधरा पाररतोमर्क – 

२००९ प्रदान. 

 ‘शहरी भागातील गररबाांसाठी सुमवधा’ यासाठी सन्मानमनय राष्ट्र पती याांच्या शुभहसे्त राष्ट्र ीय नागरी 

जलपुरस्कार-२००९ प्राप्त.  

 कें द्र सरकारच्या सवग मशक्षण अमभयानाांतगगत सन २००७-०८ आमण सन २००८-०९ वर्ाांकररता सातत्याने 

दोन वरे् ‘सवागसाठी मशक्षण’ हा उपक्रम राबमवण्यासाठी राज्यात प्रिम क्रमाांक ममळवला.  

 कें द्र सरकारच्या नगर मवकास मवभाग, अॅिममनीस्टर े ीव्ह स्टाि कॉलेज ऑि इांमिया व एि.सी.सी.आय. 

याांच्या मवद्यमाने २४x७ पाणी पुरवठा योजनेच्या यशस्वी अांमलबजावणी बद्दल राष्ट्र ीय नागरी जलपुरस्कार 

- २००८ प्राप्त 

                    ‘                                                    

          -                                -              -             
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सांमक्षप्त रूपे 

APMC कृर्ी उत्पन्न बाजार सांकुल 

AQI हवा गुणवत्ता मनदेशाांक 

BEST बृहनु्मांबई वीज पुरवठा आमण  र ान्सपो ग 

BOD बायोकेममकल ऑस्क्सजन मिमाांि 

BPO मबजनेस प्रोसेस आउ सोमसांग  

CAAQMS सलग सभोवतालची हवा गुणवत्ता सांमनयांत्रण प्रणाली 

CAGR कां पाऊां ि वामर्गक वृद्धी दर  

CBD सेन्ट्रल मबजनेस मिस्टर ीक्ट  

CIDCO मस ी अँि इांिस्टर ीयल िेव्हलपमें  कोपोरेशन 

CNG कमे्प्रथि नॅचरल गॅस  

COD केममकल ऑस्क्सजन मिमाांि  

CPCB कें द्रीय प्रदूर्ण मनयांत्रण मांिळ  

CSIR कौस्न्सल ऑि सायन्ट्ीमिक अँि इांिस्टर ीयल ररसचग  

DO मिसोल्व्व्हि ऑस्क्सजन 

EPI एन्व्व्हायनगमें ल पिोमांस मनदेशाांक 

ESR पयागवरण स्थिती अहवाल  

FAO िुि अँि अग्रीकल्व्चर ऑगगनायझेशन ऑि युनाय ेि नेशन्स 

IT मामहती तांत्रज्ञान 

JNPCT जवाहरलाल नेहरू पो ग कां  ेनर  ममगनल 

LPCD मल सग दरिोई प्रमतमदन  

LPG मलक्वीिाईि पे र ोमलयम गॅस 

LULC जममनीचा वापर व हररत आच्छादने 

MCZMA महाराष्ट्र  मकनारपट्टी व्यवथिापन प्रामधकरण 

MIDC महाराष्ट्र  इांिस्टर ीयल िेव्हलपमें  कोपोरेशन 

MLD दशलक्ष मल सग प्रमतमदन 

MMR मुांबई महानगर प्रदेश 

MPCB महाराष्ट्र  प्रदूर्ण मनयांत्रण मांिळ 

MRSAC  महाराष्ट्र  ररमो  सेस्न्सांग अस्िकेशन सें र 

NAAQMS राष्ट्र ीय सभोवताल हवा गुणवत्ता   

NAAQS राष्ट्र ीय सभोवताल हवा गुणवत्ता मानक 

NAMP राष्ट्र ीय हवा सांमनयांत्रण उपक्रम 
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NEERI राष्ट्र ीय पयागवरणीय अमभयाांमत्रकी सांशोधन सांथिा 

NMMC नवी मुांबई महानगरपामलका 

NMMT नवी मुांबई महानगरपामलका  र ान्सपो ग 

NO2 नाय र ोजन िायऑक्साईि 

NOx ऑक्साईिस् ऑि नाय र ोजन 

NSICT न्हावा-शेवा आांतरराष्ट्र ीय कां  ेनर  ममगनल  

PNG पाईप्ि नॅचरल गॅस 

PVC पॉमलमवनाईल क्लोराईि 

RSPM रेस्िरेबल सिेंिेि पा ीकु्यले  मॅ र 

RTO प्रादेमशक वाहतूक कायागलय 

SO2 सल्फर िायऑक्साईि 

SPM सिेंिेि पा ीकु्यले  मॅ र 

STP अवमल प्रमक्रया पूल 

TERI मद एनजी अँि ररसोसेस इस्िटू्य  ( ेरी) 

TTC  र ान्स- ठाणे क्रीक  

ULB                  

US-EPA युनाय ेि से्ट स् एन्व्व्हायनगमें ल प्रो ेक्शन एजन्सी 

WHO वर्ल्ग हेल्थ ऑगगनायझेशन 
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1 

नवी मुांबई महानगरपामलकेने हाती घेतलेल्या उपक्रमाांची 

क्षणमचते्र (२०१८-१९) 

शहराच्या शाश्वत मवकासासाठी आमण त्यातील नागररकाांच्या कल्याणासाठी नवी मुांबई महानगरपामलका ‘       ’ 

(NMMC) ने अनेक पयागवरण पूरक कायगक्रम हाती घेतले आहेत. सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा ने प्रािममक 

पातळीवर कचरा ते उजाग, हवा व पाणी प्रदूर्ण आमण सावगजमनक आरोग्य या के्षत्राांत काही प्रमुख उपक्रम घेतले 

आहेत. या उपक्रमाची मवभागानुसार क्षणमचते्र           1 मधे्य नमूद केली आहेत.  

          1: नम ुंमपा ने स रु केलेल्या उपक्रमाुंची विभागान सार क्षणवचते्र 

मवभाग उपक्रमाची क्षणमचते्र 

१. हवा, 

सावगजमनक 

आरोग्य व 

वाहतूक  

 हवा प्रदूर्णाच्या सम्ेवर ताबा ममळवण्याच्या हेतूने आमण लोकाांना पयागवरण 

पूरक वाहतूकीचा वापर करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी नमुांमपा ने सावगजमनक 

सायकल सामायीकरण प्रणाली (PBSS) सुरु केली आहे. यामुळे काबगन अवशेर् 

(वाहनाांच्या उत्सजगनामािग त) व वाहतूक कोांिी कमी करण्यात व आरोग्य मनदेशाांक 

सुधारण्यात मदत होऊ शकेल. 

 या उपक्रमाांतगगत शहराच्या मनरमनराळ्या मठकाणी नमुांमपा ने खाजगी भागीदाराांच्या 

मदतीने सायकली ांसाठी आवश्यक पायाभूत सुमवधा उभारल्या आहेत.  

२. पाणी  पाण्याच्या नुकसानीवर अांकुश ममळवण्यासाठी नमुांमपा ने ऑ ोमे ेि मी र रीिर 

(AMR) मसस्टीम बसवण्याचा उपक्रम चालूच ठेवला आहे. रमहवासी, व्यावसामयक व 

सांथिामनक बाांधकामामधे्य लावण्यात आलेल्या AMR मामहतीचा अहवाल नमुांमपा 

तयार करते. 

३. घन कचरा 

व्यवथिापन व 

जमीन  

 पयागवरण पूरक शहर प्रकल्पाांतगगत तुभे के्षपणभूमी येिे प्रमतबांधक उपाय म्हणून 

नमुांमपा ने २५ मकलोवॅ  चा इलेस्क्टरक (kWe) २  प्याांचा बायोमास गॅमसिायर सांच 

कायागस्ित केला आहे. हा सांच कोरड्या लाकिी बायोमास (कचरा) वापरून त्याचे 

वायुमवकरण प्रमक्रयेतून मवजेमधे्य रुपाांतर करते. 

 नमुांमपा वीजमनममगती वाढमवण्यासाठी हा उपक्रम आणखी मोठ्या स्तरावर 

मवस्तारण्याचे मनयोजन करीत आहे ज्याजोगे मह वीज थिानकावरील कचरा प्रमक्रया 

यांते्र चालवण्यासाठी उपयोगात आणता येईल.  

 स्वच्छ भारत अमभयान अांतगगत नमुांमपा ने कोपरखैरणे येिील मनसगग उद्यानात 

‘स्वच्छता पाकग ’ मवकमसत केले आहे. या पाकग  मधे्य कचरा मवभाजन व त्याची 

प्रकीयेचे महत्व दाखवले आहे.  

 पाकग  च्या पररसरामधे्य नमुांमपा ने ग्रीन िेस (हररत थिळ) देखील मवकमसत केले 

आहे. 

 शहरातील महरवळ वाढवण्यासाठी नमुांमपा ने प्रय्न  चालू ठेवले आहेत आमण 

यासाठी महानगरपामलकेने रस्त्याच्या बाजूला झािे लावली आहेत. 
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पयागवरण स्थिती अहवालामवर्यी  
पयागवरण स्थिती अहवाल (ESR) मह एक पयागवरणाची अवथिा माांिण्याची पद्धत (SoE) आहे. या अहवालामधे्य 

साांस्ख्यकी मामहतीचे मवशे्लर्ण केले जाते आमण शहराच्या दृष्ट्ीने महत्वाच्या अशा वृद्धी घ काांची मामहती, 

शहरातील व आसपासच्या नैसमगगक सांसाधनाांची अवथिा, अशा अमुल्य सांसाधनाांवर मानवी मक्रयाांचे पररणाम 

आमण या पररणामाांना सामोरे जाण्यासाठी मकां वा ते कमी करण्यासाठी शक्य असणारे प्रमतबांधक मक्रया / उपाय 

याांबद्दल मामहती मदलेली असते. 

बॉमे्ब प्रोमवस्न्व्शअल मुस्न्सपल कोपोरेशन्स (BPMC) अमधमनयम च्या बदलावर देण्यात आलेल्या महाराष्ट्र  मुस्न्सपल 

कोपोरेशन्स (MMC) अमधमनयम, १९४९ च्या कलम ६७ अ अनुसार सवग नागरी स्वराज्य सांथिा (ULBs) याांना 

महाराष्ट्र  राज्याच्या शे्रणी १ शहराांच्या अांतगगत जनरल बॉिी (GB) ला ३१ जुलै पयांत वामर्गक ESR अहवाल देणे 

बांधनकारक आहे. हा ESR नागरी मवकास मांत्रालय (MoUD) ला पाठवणे आवश्यक असतो.  

महाराष्ट्र  शासनाच्या पयागवरण मवभागाने जून २००९ मधे्य प्रकामशत केलेल्या मागगदशगन सूची नुसार ESR हा 

मवकास घ क- दबाव घ क- स्थिती- पररणाम- प्रमतमक्रया (D-P-S-I-R) या रचनेप्रमाणे तयार करणे आवश्यक 

आहे. या रचनेवर आधाररत पयागवरण पूरक शहर प्रकल्पाांतगगत  ेरी २०१३ पासून नवी मुांबई चा वामर्गक ESR 

तयार करत आहे.  

 

DPSIR रचनेमवर्यी:  

मह रचना पमहल्याांदा ऑगगनायझेशन िॉर इकोनॉममक को-ऑपरेशन अँि िेव्हलपमें  (OECD), १९९४ याांनी 

मवकमसत केली होती आमण तदनांतर ती मवमवध राष्ट्र ीय/ आांतरराष्ट्र ीय पयागवरण सांथिाांमािग त मानवी मक्रयाांचा 

पयागवरणाच्या स्थितीवरील पररणामाांशी सांबांध लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहे1. पयागवरणाच्या 

सम्ाांचे अध्ययन करण्यासाठी DPSIR मॉिेल हे मवशे्लर्णािक रचना म्हणून वापरता येऊ शकते ज्यािारे 

प्रते्यक घ काांमधील प्रथिामपत सांबांधाचा अभ्यास करता येऊ शकतो (DPSIR) (            1) 

नागररकाांना व शासकीय अमधकाऱ्याांना पयागवरणाची स्थिती समजावून साांगण्यासाठी मह एक अमतशय 

पररणामकारक पद्धत आहे. धोरणे/ मनणगय घेणाऱ्या महत्वपूणग व्यक्ती ांसाठी पयागवरण स्थिती ांवरील होणाऱ्या मवमवध 

दबाव घ काांचे पररणामाांबाबत खरी/ सद्य स्थिती बद्दल मामहती ममळण्यात या रचनेची मदत होते त्यामुळे 

पयागवरणाच्या सम्ाांना प्रमतबांध लावणाऱ्या धोरणाांमधील काही भमवष्यातील बदल राबमवण्यासाठी आवश्यक 

भमवतव्य मक्रया आराखिा तयार करण्यात मदत होते. 

  

                                                      
1https://archive.epa.gov/ged/tutorial/web/pdf/dpsir_module_2.pdf 

https://archive.epa.gov/ged/tutorial/web/pdf/dpsir_module_2.pdf
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अहवाल तयार करण्याची प्रमक्रया  

सांबांमधत महानगरपामलका, इतर शासकीय सांथिा आमण प्रकामशत सामहस्त्यके याांसारख्या मवमवध मवभागाांतून 

सांकमलत केलेल्या दुय्यम मामहतीचा वापर करून अहवालासाठी मवशे्लर्ण केले जाते. एक समवस्तर प्रश्नावली 

मामहती गोळा करण्यासाठी महानगरपामलकेच्या मवभागाांतून मिरवली जाते. साांस्ख्यकी मामहतीचे मवशे्लर्ण व 

अहवाल मलहून झाला मक एक आराखिा प्रत मह मागगदशगन सममती किे मांजुरीसाठी देण्यात येते. आवश्यक 

असल्यास मागगदशगन सममतीच्या सल्ल्यानुसार अहवालात सुधारणा मकां वा बदल करण्यात येतात. 

                                                 १८              . यामधे्य मदलेले सले्ल 

आमण मनगिीत सम्ाांवर महानगरपामलकेचा प्रमतसादासोबतच सांबांमधत मवभागाांनी घ्यावयाच्या मक्रयाांचा समावेश 

आहे.           2 मधे्य त्यातील काही महत्वाचे मवर्य माांिले आहेत. 

          2: मागगदर्गन सवमतीच्या बैठकीत चचाग केलेले म ख्य म दे्द ि केलेल्या वक्रया  

म दे्द 

 

नम ुंमपा च्या पयागिरण मागगदर्गन सवमतीकडून 

वमळालेला प्रवतसाद 

केलेल्या वक्रया 

 

मोबाईल  ॉवर शहरातील मोबाईल  ॉवरच्या एकूण सांख्या व त्याचा 

आरोग्यावरील परीणाम या मामहतीत भर घालणे 

आरोग्य मवभागात मामहतीची भर 

घातली    . 

वृक्ष लागवि अहवालात वृक्ष लागविीबद्दल मामहती जोिणे जममन मवभागाच्या प्रमतसाद भागात 

मामहती मदली    . 

विकास पूरक घटक   
लोकसंख्या वाढ, व्यावसाययक 
व औद्योगिक के्षत्ांचा भौयिक 

ववस्िार 

प्रतिसाद 

भािीदारांशी सल्लात्मक चचाा, 
प्रयिबधंक उपाय सुधाररि कचरा 

प्रक्रिया सुववधा 

पररणाम 
हवा प्रदषूण, वपण्या अयोग्य 
पाणी, आरोग्याच्या समस्या, 

जैवववववधिेचे नुकसान 

स्थििी 
हवा व पाणी प्रदषूके, मािी 
प्रदषूण, अयोग्य आरोग्य व 

स्वच्छिा 

संसाधनािरील िाण  
वाहनांची वाढ, वाढिे इंधन 
वापर, नािरी घन कचरा, 

अयनयममि मॉन्सून 

            1:            
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सांपादकीय साराांश  
भारतातील सवागत यशस्वीररत्या मनयोमजत शहराांपैकी एक असलेले नवी मुांबई हे मुांबई या महानगराचे जुळे शहर 

म्हणून मवकमसत झाले. मवकमसकरणाच्या कालावधीत शहराची महत्वपूणग सांसाधने शाश्वतरीत्या हाताळणे व 

सांमनयांत्रीत करण्यावर मवशेर् भर देण्यात आला. शहरामधे्य अनेक नागरी सुमवधा आहेत जसे मक घन कचरा व 

साांिपाणी व्यवथिापन, सावगजमनक वाहतूक, आरोग्य सुमवधा, वादळी पावसाच्या पाण्याचे व्यवथिापन, व इतर 

काही. मवकास कामाांव्यमतररक्त नमुांमपा ने शहराच्या नैसमगगक सांसाधनाांवर सुद्धा लक्ष कें मद्रत केले आहे आमण 

सलग सांमनयांत्रण व पयागवरण पूरक उपक्रमाांतून त्याांची मनगा देखील राखली आहे. 

नवी मुांबई चे एकूण के्षत्रिळ ३४३.७० से्क्व. मकमी एवढे असून नवी मुांबई महानगरपामलकेच्या (NMMC) 

अमधकार अखत्यारीत १०९.५९ से्क्व. मकमी के्षत्र येते. नमुांमपा के्षत्रात सुथिामपत औद्योमगक व IT मवभाग आहेत जेिे 

नवीन रोजगाराच्या सांधी मनमागण झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर लोक तेिे आकमर्गत होतात. अबगन हेल्थ पोस््टस 

(UHP) अनुसार सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा ची लोकसांख्या मह अांदाजे १५,५२,९८० एवढी अनुमामनत केली आहे 

तर सन २०१७-१८ ला अनुसरून मह वाढ ५% एवढी (१४,७७,८५५) नोांदवली आहे. या शहराने शहरीकरणाचा 

वाढता वेग देखील पामहला आहे. एकूण मालमते्तच्या सांखे्यत सुद्धा वाढ झाली असून ती ३,१०,२२२ एवढी नोांदवली 

गेली त्यात सवागमधक महस्सा ८२% रमहवासी मालमते्तचा असून त्यानांतर व्यावसामयक बाांधकामाांचा ~१७% महस्सा 

आमण एम.आय.िी.सी. व्यावसामयकचा सवागत कमी महस्सा ~१% याप्रमाणे आहे. 

वाढत्या लोकसांखे्यसोबतच औद्योमगक, शैक्षमणक, आमिगक आमण पायाभूत सुमवधाांच्या मक्रयाांमुळे शहराच्या पाणी, 

जमीन व हवा याांसारख्या महत्वाच्या नसमगगक सांसाधनाांवर ताण मनमागण होऊन त्याांची गुणवत्ता खालावत /कमी 

होत आहे आमण पररणामी त्याचे शहराच्या एकां दरीत पयागवरणावर मवपरीत पररणाम होत आहेत. या घ काांना 

लक्षात घेऊन, हा अहवाल महाराष्ट्र  प्रदूर्ण मनयांत्रण मांिळ (MPCB) च्या मागगदमशगका २००१ च्या प्रस्तामवत 

              -                  -                  - पररणाम-        (DPSIR) या सांरचनेवर 

आधाररत तयार केला आहे2. 

नवी मुांबई साठी पयागवरणीय मनदेशाांक  

पयागवरणाच्या काममगरीचा व सांसाधनाांच्या स्थितीचा सवगसमावेशक 

आढावा ममळवण्यासाठी नमुांमपा गेली १८ वरे् पयागवरण गुणवत्ता 

मनदेशाांक (EQI), नागरी पायाभूत सुमवधा मनदेशाांक (UII) आमण 

जीवनशैली गुणवत्ता मनदेशाांक (QoLI) याांसारख्या मनदेशाांकाांची 

वामर्गक मोजणी करत आहे. 

सन २०१८-१९ मधे्य EQI ०.६३% ने सुधारला, QoLI ०.६४% ने तर 

UII ०.६५% ने सुधारला (            2). हवा गुणवते्तत 

खासकरून वाहतूक थिानकाांजवळील हवेत सुधारणा, घन कचरा 

व्यवथिापनात सुधारणा, प्रसारकाांमािागत उद्भवणाऱ्या रोगाांमधे्य घ , 

एम.आय.िी.सी. तील रसे्त बाांधणीची कामे पूणग होणे, नागररकाांमधील 

ध्वमनप्रदूर्ण व घन कचऱ्याबद्दल वाढलेली जागृती आमण इतर अनेक 

गोष्ट्ी ांमुळे EQI ची एकूण सुधारणा झाली. स्वच्छता सुमवधाांमधील मवकास, स्त्रोताजवळील सुधाररत कचरा  

  

                                                      
2 http://mpcb.gov.in/images/pdf/Evaluation_of_ESRs.pdf 

पररणामकारक कचरा ववभाजन व 

व्यवस्थापन,खाणी 
ववस्थापन,खारफुटी प्रदेशाचंे रक्षण, 

आणण शहरांििाि रस्त्यांचा 
ववकास यांसारख्या अनेक 

पयाावरण पूरक उपिमांमुळे 

नमुमंपापा च्या EQI, UII आणण 

EPI मध्ये सुधारणा नोंदववली 
आहे. 

http://mpcb.gov.in/images/pdf/Evaluation_of_ESRs.pdf
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मवभाजन व प्रमक्रया थिानकावर घन कचरा प्रमक्रयेची सुधाररत कायगक्षम कायगप्रणाली आमण नवी मुांबई शहराांतगगत 

रसे्त व पूल बाांधणीची कामे पूणग होणे याांमुळे UII मधील सुधारणा झाली. 

            2: निी म ुंबई साठी पयागिरण वनदेर्ाुंक (२०१६-१९)  
नमुांमपा ने यावर्ी सुद्धा EPI (पयागवरण काममगरी मनदेशाांक) मोजला ज्यास सलग सहाव्या वर्ी MPCB किून 

मान्यता देण्यात आली. गणकयांत्र ६५ चमलत घ काांची मामहती लक्षात घेऊन ती राज्य पातळी आमण राष्ट्र ीय 

पातळीवरील मापदांिाशी तुलना करते मकां वा आवश्यक असल्यास सरासरी माांिते. नमुांमपा के्षत्रासाठी EPI चे गुण 

९४४ पैकी ६९८.० एवढे मोजण्यात आले आमण मागील वर्ीच्या तुलनेत ०.६४% ने मनदेशाांकात सुधारणा 

नोांदवण्यात आली ज्याची प्रमुख कारणे पयागवरण सम्ा, सावगजमनक वाहतूक, पररणामकारक मवभाजीकरण व 

घन कचरा व्यवथिापन आमण रस्त्याांचा मवकास याांसांबांमधत जागृती वाढवण्यासाठी हाती घेतलेले उपक्रम होत. 

हवा प्रदूर्ण 
हवा गुणवत्ता सांमनयांत्रणासाठी, नमुांमपा ने ३ सलग सभोवतालची हवा 

गुणवत्ता समनयांत्रण थिानके (CAAQMS), एक एरोली येिे (िायर 

से्टशन), एक तुभे येिे (के्षपणभूमी जवळ) आमण एक कोपरखैरणे येिे 

(तीन  ाकी जवळ) थिामपत केले आहेत. मह CAAQMS सल्फर 

िायऑक्साईि (SO2), ऑक्साईिस् ऑि नाय र ोजन (NOX), काबगन 

मोनॉक्साईि (CO), पा ीकु्यले  मॅ र (PM), आमण ममिेन याांसारख्या 

हवा प्रदूर्काांचे प्रमाण सांमनयांमत्रत करतात. 

     १८-१९    ,    CAAQMS               (         ), 

    (     )     १   (    )                          

        *3 

  

                                                      
3* : साल २०१८-१९ मध्ये िांत्रिक त्रिघाडामुळे िुर्भे थिानकािरील ७ महिनयांची (सप्टेंिर िे माचच २०१९) माहििी उपलब्ध नािी  
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निी मुंिई च ेपयाचिरण तनदेशांक 

2016-17 2017-18 2018-19

नािररकांना सावाजयनक वाहिुकीस 

पयाायाचा वापर म्हणून प्रोत्साहन 

देण्यासाठी व हवा प्रदषूणाच्या 
समस्येवर माि करण्यासाठी 
नमुमंपापा ने सावाजयनक सायकल 

सामायीकरण प्रणाली (PBSS) सुरु 

केली आहे. 
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            3: हिा ग णित्ता वनदेर्ाुंकाच्या िगगिारीन सार विविध शे्रणी ुंचा वहस्सा २०१८-१९ 

टीप: ओझोनचे प्रमाण फक्त कोपरखैरणे CAAQMS येथे मोजले गेले.; 

त भे येथील सन २०१८-१९ मधील ७ मवहन्ाुंची मावहती (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) उपलब्ध नाही     

                RSPM                    . 

 

            3 मधे्य नवी मुांबई शहराचा सन २०१८-१९ साठीचा हवा गुणवत्ता मनदेशाांक प्रसु्तत केला आहे. 

चाांगल्या ते समाधानकारक वगागतील हवा गुणवत्ता मनदेशाांकाची  के्कवारी ४८% आहे जी मागील वर्ीच्या 

(२०१७-१८) ७०%  के्कवारी पेक्षा खाली घसरली. मध्यम वगगवारीतील मनरीक्षनाांचा महस्सा ४४.४% एवढा असून 

वाई , अमतवाई  व गांभीर वगगवारीत अनुक्रमे ३.२८%, ०.६५% व ०.१६% मनरीक्षणे नोांदवण्यात आली.  

 

सावगजमनक वाहतुकीला पयागय म्हणून नागररकाांना सायकलीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आमण 

शहराचे काबगन अवशेर् (काबगन िु मप्रां ) कमी करण्याच्या हेतूने नमुांमपा ने खाजगी कां त्रा दाराच्या (YULU) 

मदतीने शहरात सावगजमनक सायकल सामायीकरण प्रणाली (PBSS) सुरु केली आहे. या उपक्रमाांतगगत 

महानगरपामलकेने सायकली ांसाठी १२ मठकाणे उभारली आहेत. नमुांमपा ने १ सायकल प्रमत १०० नागररक मकां वा 

शहरात मकमान १ लाख सायकल देण्याच्या उदे्दशाने शहराच्या इतर मध्यवती कें द्राांमधे्य सुद्धा मह सुमवधा 

मवस्तारणे प्रस्तामवत केले आहे. नागररकाांना भािे तत्वावर सायकल घेण्यासाठी आपल्या मोबाईल मधे्य 

अॅस्िकेशन (YULU बाईक्स) िाऊनलोि करावे लागेल आमण ऑनलाईन पैसे भरणा पयागय जसे मक पे- ीएम 

(PayTM), पे-पल (PayPal) व इतर माध्यमाांतून भािे भरावे लागेल4. 

  

                                                      
4https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/navi-mumbai-public-bicycle-sharing-system-started-at-
nerul/articleshow/66464064.cms 
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निी मुिंई मधील ििा गणुित्िा तनदेशांक  (२०१८-१९) 

Good Satisfactory Moderate Poor Very Poor Severe No data

https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/navi-mumbai-public-bicycle-sharing-system-started-at-nerul/articleshow/66464064.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/navi-mumbai-public-bicycle-sharing-system-started-at-nerul/articleshow/66464064.cms
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ध्वनी प्रदूर्ण 

व्यावसामयक मवभाग सोिल्यास बाकी रमहवासी के्षते्र व शाांतता- के्षत्राांिारा मदवसाच्या काळात मनदेमशत ध्वनी 

मानकाांचा भांग करण्यात आला. खाली मदलेल्या (            4) मधे्य शहरातील मवमवध के्षत्रात नोांद केलेल्या 

आवाजाची पातळी प्रसु्तत केली आहे. व्यावसामयक के्षत्राच्या बाबतीत जरी अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा कमी (६५ dB) 

असली तरी सवागमधक सरासरी ध्वनी प्रदूर्णाची पातळी (६१ dB) मह घणसोली गाव GSR (ग्राउांि समवगस 

ररसव्हागयर) आमण एरोली ESR (एलीवे ेि समवगस ररसव्हागयर) (sec- १८ व १९) येिे नोांदवण्यात आली तर सवागत 

कमी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी मह जुईनगर ESR सेक्टर ११ (५९ dB) येिे नोांदवली गेली. 

रमहवासी के्षत्राांच्या बाबतीत सवग मठकाणाांनी मदवस वेळ मानके (५५ dB) पार केलीत. नेरूळ ESR (सेक्टर ९) येिे 

सवागमधक सरसरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी अांदाजे ६० dB एवढी नोांदवण्यात आली तर वाशी येिील मागील वर्ीच्या 

तुलनेत (६१ dB) सरासरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळीमधे्य घ ता कल (५९ dB) दाखवत आहे. 

महत्वाची नोांद घेण्यात यावी मक, मागील वर्ागच्या ध्वनी प्रदूर्ण पातळीच्या (६५-६९ dB) तुलनेत या वर्ी 

वाहतुकीच्या मठकाणाांवर सरासरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी मह ६१-६७ dB एवढी नोांदवण्यात आली. महापे पुलावर 

सवागमधक ध्वनी प्रदूर्ण (६७ dB) नोांदले गेले, त्याांनतर बेलापूर अमिशमन दलाने, मदघा मतदारसांघ कायागलय 

आमण वाशी मतदारसांघ कायागलय व जुहूगाव (६५ dB) येिे नोांद झाली. तुभे ESR सेक्टर १९ मधे्य सवागत कमी 

ध्वनी प्रदूर्ण पातळी (६१ dB) नोांदली गेली. जनजागृती केल्यामुळे तसेच रस्त्याांची कामे पूणग झाल्यामुळे हॉनग 

देण्याचे प्रमाण कमी झाले व त्यामुळे वाहतूक थिानकाांवर होणाऱ्या ध्वनी प्रदूर्णाची पातळी कमी झाली असावी. 

            4: निी म ुंबई तील के्षत्राुंन सार ध्वनी प्रदूषण पातळी २०१८-१९ 

नवी मुांबई च्या शाांतता के्षत्रातील सवग थिानकाांनी ५० dB मह सरासरी मदवस मानक मयागदा ओलाांिली. िॉ. मि. 

वाय. पा ील मवद्यापीठ, सेक्टर ७, नेरूळ येिे सवागमधक सरासरी प्रमतमदन पातळी ६१ dB एवढे ध्वनी प्रदूर्ण 

नोांदले गेले. सानपािा वामणज्य व तांत्रज्ञान मवद्यालय (सेक्टर २) व मॉिनग शाळा, सेक्टर ६, वाशी येिे सवागत कमी 

सरासरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी (५४ dB) नोांदवली गेली.  
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जल सांसाधने व गुणवत्ता 

नमुांमपा ला भुस्तरीय तसेच भूगभीय जलसांसाधनाचे मवपुल साठे वरदान ममळाले आहेत. भुस्तरीय 

जलसांसाधनाांमधे्य २४ तलाव व सरोवरे, ११ धारण तलाव व २२ मकमी लाांबीचा खािी मकनारा याांचा समावेश होतो. 

जलसांसाधनामािग त पुरमवल्या जाणाऱ्या पुर मनयांत्रण, पाणिळ के्षत्राचे मनयोजन, भुस्तरीय पाण्याचा मनचरा, इत्यादी 

मवमवध महत्वपूणग पयावगरणीय व भौमतक सेवाांचा िायदा नमुांमपा के्षत्राला होतो. 

नवी मुांबई महानगरपामलका मनमयमतपणे भूपृष्ठीय व भूगभीय जल सांसाधनाांच्या पातळीची देखरेख करते. नमुांमपा 

के्षत्राांतील काही तलावाांमधील सिेंिेि सॉमलिस्, हािगनेस व सले्फ  या घ काांव्यमतररक्त इतर तलावाांमधील सवग 

घ काांच्या गुणवते्तची देखभाल नमुांमपा प्रशासनाने उतृ्कष्ट् राखल्याचे आढळले आहे. नमूद करण्यासारखी बाब 

म्हणजे, महापेगाव तलाव – ११७ ममलीगॅ्र/ली व्यमतररक्त मागील वर्ीच्या (२०१७-१८) सहा तलावाांमधील अनुजे्ञय 

मयागदेपेक्षा खूप जास्त आढळलेल्या S.S. प्रमाणाच्या तुलनेत या वर्ी सवग तलावाांमधे्य S.S. ची पातळी वामर्गक 

सरासरी S.S. प्रमाण अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (१०० ममलीगॅ्र/ली) कमी नोांदवली गेली. हािगनेस च्या बाबतीतही सारखाच 

घ ता कल मनदशगनास आला ज्यात मशरावने (८८९ ममलीगॅ्र/ली) आमण वाशीगाव (१०२४ ममलीगॅ्र/ली) या दोन 

तलावाांनी २०१८-१९ साली हािगनेस चे वामर्गक सरासरी प्रमाण अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (६०० ममलीगॅ्र/ली) जास्त प्रमाण 

नोांदवले जे मागील वर्ी (२०१७-१८) ३ तलावाांत अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा जास्त होते.   

तिामप, सले्फ  चे प्रमाण १४ तलावाांमधे्य अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (४० ममलीगॅ्र/ली) जास्त झालेले लक्षात आले. 

सवागमधक वामर्गक सरसरी सले्फ  प्रमाण (२१५८ ममलीगॅ्र/ली) हे वाशीगाव तलावात ममळाले त्यानांतर सावलीगाव 

तलावात (१४१५.० ममलीगॅ्र/ली) आमण मशरावने तलावात (९०९.९ ममलीगॅ्र/ली) एवढे सले्फ  चे प्रमाण आढळले. 

इतर सवग पररमाण मकां वा घ क जसे मक DO, BOD, COD, pH, क्लोराईि, िोसे्फ  व नाय र े  हे अनुजे्ञय 

मयागदेच्या आत आढळले.  

भूगभीय जलसांसाधनासांबमधत १३२ मवमहरी ांच्या पाण्याची गुणवत्ता नमुांमपा मनमयमतपणे तपासत असते. भूगभीय 

पाण्याच्या गुणवत्ता तपासणीमधे्य सवग घ क मनकर् मयादेत आढळले तरी पाण्याच्या नमुन्याांमधे्य इथचेरीमचया 

कोलाय व मिकल कोलाय या जीवाणुांचा सांसगग आढळुन आला आहे. 

पाणी पुरवठा 

नमुांमपा ला त्याचे पाणी रायगि मजल्व्यातील खालापूर जवळील धावरी या पातळगांगा नदीच्या उपनदीवर 

बाांधलेल्या मोरबे धरणातून पुरवले जाते. नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्रासाठी हा गोड्या पाण्याचा स्त्रोत आहे. सन 

२०१८-१९ मधे्य NMMC च्या अखत्यारीत शहरातील सरासरी पाणी पुरवठा २४x७ याप्रमाणे जवळपास ७५% 

शहरी भाग तर बाकी प्रदेशास पाणी पुरवठा ४ ते ८ तास प्रमतमदन याप्रमाणे शहरात १००% पुरवठा होण्याची 

खात्री केली गेली.   

सन २०१८-१९ मधे्य पाण्याच्या नुकसानीची (नॉन रेवे्हनू्य वॉ र) 

 के्कवारी १८.६१% एवढी नोांदमवली गेली जी मागील वर्ी २०१७-१८ 

च्या १८.२८% पेक्षा मकां मचत जास्त आहे. शहरास होणारा एकूण पाणी 

पुरवठा (ने  सिाय) ३४३.३६ MLD एवढा नोांदला गेला. पाण्याचे 

नुकसान  ाळण्यासाठी नमुांमपा मनयममतपणे पाण्याचा ताळेबांद करते 

आमण तु लेले पाईप, गळती व पुरवठ्यासांदभागत येणाऱ्या नागररकाांच्या 

तक्रारी मनराकरण करते. ऑ ोमे ेि मी र रीिर (AMR) मसस्टीम 

थिामपत करणे, योग्य पद्धतीने जोिणी केलेल्या पाईपच्या प्रसारणातून 

पाणी  

पुरवठा करणे आमण पाणी पुरवठ्याचे पररणामकारक व्यवथिापन करण्यासाठी सुपरव्हायसरी कां  र ोल अँि िे ा 

अॅक्वीमझशन (SCADA) प्रणाली थिामपत करणे यामुळे नमुांमपा ला मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे नुकसान कमी 

करण्यात मदत झाली आहे. 

सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा ने सवग मध्यवती कें द्राांमधील नळातून येणाऱ्या मपण्याच्या पाण्याचे २०,३७६ नमुने 

तपासले. सन २०१७-१८ च्या ३.४% च्या तुलनेत यावर्ी या नमुन्याांतून जवळपास ५.१७% (१०५३) नमुने हे 

मपण्यासाठी अयोग्य ठरले.   

नॉन-रेव्हेन्यू वॉटर चे प्रमाण 

साल २०१८-१९ मध्ये १८.६१% 

एवढे नोंदवण्याि आल ेजे जल 

ससंाधन मतं्ालयाने नमूद 

केलेल्या मापदंडापके्षा (२०%) 

कमी आहे. 
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मलः प्रमक्रया  

सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा के्षत्राांत अांदाजे २१० MLD साांिपाणी तयार झाले. खािीमधे्य सोिण्यापूवी सवग मनमागण 

झालेला मल एमकत्रत केला जातो व त्यावर प्रमक्रया केली जाते व त्यामुळे नमुांमपा किून शहरातील मल व 

साांिपाण्याचे १००  के्क सांकलन व प्रमक्रया होण्याची खात्री केली जाते. शहरामधे्य सरासरी ४५४ MLD प्रमक्रया 

क्षमतेचे एकूण ७ सक्रीय मल प्रमक्रया (STP) कें दे्र आहेत. मह सवग कें दे्र मसके्वस्न्सांग बॅच ररअॅक्टर (SBR) प्रमक्रयेचा 

वापर करून सायस्क्लक अॅक्टीवे ेि स्लज (पुन्हिक्री सक्रीय मल) तांत्रज्ञानावर आधाररत प्रािममक व दुय्यम 

प्रमक्रया कायगप्रणालीने सज्ज आहेत.  

खािीमधे्य सोिण्यापूवी नमुांमपा मनयममतपणे प्रमक्रया कें द्रामधे्य येणाऱ्या व बाहेर सोिल्या जाणाऱ्या साांिपाण्याचे 

नमुने घेऊन तपासणी करते व मामहती सांच ठेवते. सन २०१८-१९ मधे्य STPs मधून सोिण्यात आलेल्या 

साांिपाण्याची सरासरी गुणवत्ता मह pH व बायोकेममकल ऑस्क्सजन मिमाांि (BOD) या परीमाणाांसाठी चाांगल्या 

िरकाने मनदेमशत मानकाांपेक्षा कमी आहे. केममकल ऑस्क्सजन मिमाांि (COD) च्या बाबतीत िक्त एक STP 

(एरोली सेक्टर १८) ने बाहेर सोिलेल्या साांिपाण्याचे प्रमाण (५० ममलीगॅ्र/ली) अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (५४ ममलीगॅ्र/ली) 

मकां मचत जास्त नोांदवले. सिेंिेि सोमलि्स (S.S.) च्या बाबतीत मात्र प्रमक्रया करूनही अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (२० 

ममलीगॅ्र/ली) जास्त प्रमाण असलेले ५ STPs मधून सोिलेले पाणी आढळले ज्याांत सी.बी.िी. बेलापूर सेक्टर १२ 

(३३ ममलीगॅ्र/ली), नेरूळ सेक्टर ५० (२३ ममलीगॅ्र/ली), सानपािा सेक्टर २१ (२७ ममलीगॅ्र/ली), घणसोली सेक्टर १५ 

(५९ ममलीगॅ्र/ली) आमण एरोली सेक्टर १८ (६७ ममलीगॅ्र/ली) याांचा समावेश होतो.  

प्रमक्रया केलेल्या साांिपाण्याचा पुनवागपर करण्याच्या प्रय्न ात नमुांमपा ने तृतीय शे्रणीतील प्रते्यकी २० MLD 

क्षमतेचे दोन कें द्र प्रस्तामवत केले जे साांिपाण्याची पुढील प्रमक्रया करून त्यापुढच्या वापरास योग्य असे तयार 

करेल. हे पाणी मग शेजारील औद्योमगक के्षत्रात मपण्याच्या वापरासाठी सोिून इतर वापरासाठी उपयोगात आणले 

जाऊ शकते. हा उपक्रम प्रमतमदन मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापर करणाऱ्या के्षत्राांपैकी एक असलेल्या औद्योमगक 

के्षत्राांत वापरल्या जाणाऱ्या महानगरपामलकेच्या पाण्याला चाांगला पयागय ठरू शकतो. नमुांमपा वाशी मध्यवती 

कें द्रात अशा सारख्या पद्धतीचे १५ MLD क्षमतेचे कें द्र उभारण्याचे प्रस्तामवत करत आहे. पुन्व्िक्री केलेले हे 

साांिपाणी बागकाम व इतर दुय्यम वापरासाठी उपयोगात आणता येऊ शकते. 

जमीन वापर व हररत आच्छादने 
नवी मुांबई महानगरपामलकेच्या अखत्यारीत येणारे एकूण के्षत्र अांदामजत सुमारे १०९.५९ चौ.मकमी एवढे आहे. 

एकूण के्षत्रिळापैकी ५६.५% बाांधकाम के्षत्र त्यामागोमाग २४.२२% जांगल, १२.२८% पाणिळ जमीन, ५.३३% 

पिीक जमीन, १.२७% शेतकी जमीन आमण ०.३२% जलाशये आहेत. आठ मध्यवती कें द्राांपैकी तुभे व वाशी 

कें द्रात ७५% पेक्षा जास्त बाांधकाम के्षत्र आहे जे शहराच्या इतर मध्यवती कें द्राांच्या तुलनेत या दोन कें द्राांत 

लोकसांखे्यची घनता जास्त असल्याचे दशगवते. मदघा, घणसोली, कोपरखैरणे, नेरूळ व बेलापूर कें द्रात मुख्यतः 

वनके्षते्र जास्त आहेत तर घणसोली, कोपरखैरणे, नेरूळ व बेलापूर कें द्रात कमी स्तरावर पण लक्षात घेण्याजोगी 

शेतकी मक्रया केल्या जातात. 

हररत स्थळे ि िृक्षारोपण 

शहरामधे्य एकूण १६३ बागा व ८० उघिी मैदाने आहेत 

ज्याांचे अनुक्रमे एकूण के्षत्रिळ ८,१६,९६७ से्क्व. मी सग 

आमण २,८४,९१७ से्क्व. मी सग एवढे मवस्तीणग आहे. बागा 

या शहरात राहणाऱ्या मवमवध पशुपक्ष्ाांचे उदा. पक्षी व 

िुलपाखरे याांचे सूक्ष्मवसतीथिान असतात आमण 

नागररकाांना मनरोगी व सामामजकररत्या शाश्वत जनसमुदाय 

मनमागण करण्यासाठी आवश्यक भौमतक, भावमनक व 

आध्यास्िक कल्याण्यात भर घालण्यात त्याांचा मोलाचा 

वा ा असतो. 

            1: थिच्छिा पाकच  आिारािील िररि हिकाण 
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नमुांमपा अनेकदा वृक्षारोपण मोहीम हाती घेते ज्याांतगगत रस्त्याच्या किेला, मोकळ्या मठकाणी व बागाांमधे्य झािे 

लावली जातात. सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा ने शहराच्या मनरमनराळ्या मठकाणी ६७,५५२ रोपे लावली ज्याांत 

झािाांच्या भारतीय प्रजाती ांचा समावेश केला होता, उदा. किुमलांब, बकुळ, कदांब, करांजा, आांबा, मचकू व इतर 

अनेक थिामनक प्रजाती. नमुांमपा ने मनसगग उद्यान, कोपरखैरणे येिे स्वच्छता पाकग  सुद्धा मवकमसत केले आहे. 

दगि खाणी ांचा पुनमवगकास  

नवी मुांबई मधील खाणकाम व वापरात नसलेल्या दगि खाणी ांमुळे शहराच्या हवा गुणवते्तवर व सौदयगमवर्यक 

गुणवते्तवर पररणाम होत आहेत; मशवाय सन २०१६ मधे्य या थिळाांचा करार सांपुष्ट्ात आल्यामुळे ही थिळे मनजगन 

झाली आहेत. यासाठी वापरात नसलेल्या दगिखाणीच्या मवकासाकरीता तसेच  ेकड्याांचे सांरक्षण करण्याकरीता 

नमुांमपाने उपाययोजनाांचे मनयोजन केले आहे. मद एनजी अँि ररसोसेस इस्िटू्य  (TERI) याांच्या सहाय्याने 

नमुांमपा ने प्रायोमगक स्तरावर दगि खाणीचा पुनमवगकास प्रकल्प प्रस्तामवत केला आहे. 

या प्रकल्पाांतगगत पूवग कायग-सुकरता अभ्यास आमण ढाल स्थिरीकरण तांत्रज्ञानाचा (पूवग कायग-सुकरता अभ्यासानांतर) 

वापर करण्यात येईल ज्यामधे्य भूताांमत्रकी सवेक्षण आमण नागरी कामाांचा समावेश होऊ शकतो. हा प्रकल्प िक्त 

पारमसक िोांगरराांगाांनाच िायदेशीर नसून त्यातून मनघणाऱ्या बाांधकाम व मनष्कामसत (C&D) कचरा (शहर व 

आसपासच्या मठकाणी मनमागण झालेले) व कां पोस्ट (के्षपणभूमी येिे मनमागण झालेले) याांचा वापर भराव म्हणून 

करता येऊ शकतो. येिे थिामनक प्रजाती ांचा वापर करून वृक्षारोपण करता येऊ शकते.  

खाणकामाचे प्रमाण पाहता, या प्रायोमगक स्तरावर राबमवलेल्या उपक्रमाचा मवस्तार करण्याची मोठी शक्यता 

आहे. शैक्षमणक, सांथिामनक, रमहवासी व शासकीय के्षत्रासारख्या मवमवध पाश्वगभूमी असलेल्या भागीदाराांना  एकत्र 

आणण्याची मह खूप मोठी सांधी असू शकेल.  

खारिु ी पररसर 

चक्रीवादळ, पुर आमण तु्सनामी याांसारख्या सांभाव्य नैसमगगक आपत्ती ांना रोखणारा नैसमगगक प्रमतबांध म्हणून तसेच 

वातावरणातील काबगन वेगळा करता येण्याच्या क्षमतेमुळे काबगनचे वातावरणातील प्रमाण कमी करण्याची 

महत्वपूणग भूममका पार पाित असल्यामुळे खारिु ी प्रदेश हा नवी मुांबई शहरातील अत्यांत महत्वाचा नैसमगगक 

पररसर आहे.  

खारिु ी के्षत्रातील अवैध कृत्याांवर अखांिीत देखरेख ठेवण्याकरीता सी.सी. ी.व्ही. कॅमेरे बसवण्याचे तसेच 

खारिु ी वृक्षलागवि मोहीम राबमवण्याचे नमुांमपा ने प्रस्तामवत केले आहे. खारिु ी प्रदेशामधे्य मनष्कामसत 

 ाकाऊ पदािग व कचऱ्याची अवैध मवले्हवा  करण्याबद्दल मामहती देणाऱ्या व्यक्ती ांना नमुांमपा रोख बक्षीस देखील 

प्रदान करते. 

नागरी घन कचरा  
नमुांमपा ने नेहमीच नागरी घन कचरा (MSW) व्यवथिापनाला जास्त महत्व मदले आहे आमण शहरात मनमागण 

होणाऱ्या MSW सम्ाांना सामोरे जाण्यासाठी िार पररणामकारक धोरणाचा अवलांब करते. या धोरणात 

स्त्रोताांच्या मठकाणी मवभाजीकरण, रांग साांकेमतक सुका, ओला व ई-कचऱ्यासाठी कचरा कुां ड्या, पररणामकारक 

सांग्रह व वाहतूक कायगप्रणाली, शास्त्रीय के्षपणभूमी आमण स्वच्छ भारत अमभयान अांतगगत हाती घेतलेल्या 

महानगरपामलकेच्या मवमवध उपक्रमाांचा समावेश होतो.  
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मनममगती व एकत्रीकरण 

नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्राांतगगत सन २०१८-१९ मधे्य प्रमतमदन 

सरासरी ७५३ मेम रक  न (MT) MSW मनमागण झाला. कचऱ्याच्या 

सवग वगगवारीत जैवमवघ नशील कचऱ्याचे प्रमाण सवागमधक अांदाजे 

७३% (६०% सेंमद्रय घ क + १३% नारळाचे कवच) असून त्याांनतर 

िास्स्टक कचऱ्याचा महस्सा १०% आहे. महत्वाची बाब लक्षात 

घेण्यासारखी आहे मक मागील वर्ीच्या (सन २०१७-१८) िास्स्टक 

कचऱ्याचा महस्सा १७% हून कमी होऊन यावर्ी तो १०% एवढा 

झाला आहे. आठ मध्यवती कें द्राांपैकी तुभे कें द्राने सवागत जास्त 

प्रमतमदन सरासरी MSW मनमागण केला (१३४.० MTs/मदवस) 

त्यालगोलग कोपरखैरणे (१२४.० MTS/मदवस) आमण बेलापूर व नेरूळ कें दे्र प्रते्यकी (११३.० MTs/मदवस). 

रमहवासी वसाहती ांमधून दारोदारी कचरा गोळा करण्याची पद्धत अवलांबून १००% कचरा गोळा होण्याची खात्री 

नमुांमपा करते. व्यावसामयक व शैक्षमणक सांथिा तसेच औद्योमगक आवारामधून सुद्धा महानगरपामलका कचरा 

गोळा करते. नमुांमपा ने या कारणास्तव १२० मल र क्षमतेच्या कुां ड्या (एकूण ७०११; ३६६० महरव्या व ३३५१ 

मनळ्या) आमण २४० मल र क्षमतेच्या कुां ड्या (एकूण ८५७२; ४०८४ महरव्या व ४४८८ मनळ्या) देऊ केल्या आहेत. 

ई-कचरा व हामनकारक कचऱ्यासाठी खासकरून नमुांमपा ने प्रात्यमक्षक स्तरावर लाल कचराकुां ड्या उपक्रम सुरु 

केला आहे. रस्त्याच्या बाजूचा कचरा झािलो  करून गोळा केला जातो तर घरगुती कचरा यांत्राने गोळा करून 

वाहतूक कां त्रा दाराांकिून वाहतूकी ांच्या वाहनात  ाकला जातो. 

नागरी कचऱ्याची मवले्हवा  

नमुांमपा ची कचरा सांकलन वाहने ठरामवक प्रकारचा कचरा के्षपणभूमीवर आणतात ज्यात ओला, सुका, मममश्रत व 

हररत  ाकाऊ पदािाांचा समावेश असतो. ममश्र कचरा हा रस्त्याच्या किेला ठेवण्यात आलेल्या कचराकुां ड्या व 

काही सामुदामयक कुां ड्याांमधून येतो जो के्षपणथिळावर आल्यानांतर वेगवेगळा केला जातो. ओला कचऱ्याचे 

के्षपणभूमीवर कां पोस्ट मधे्य रुपाांतर केले जाते तर सुक्या कचऱ्यातून मनघालेल्या िास्स्टकचे गाळण प्रमक्रयेतून 

जाऊन लहान मनी व कण तयार करण्यात येतात जे नांतर महानगरपामलकेमािग त िास्स्टक पुन्व्िक्री मवके्रत्याांना 

पुरवले जातात मकां वा रस्ता बाांधणीच्या कामात उपयोगात आणतात.  

 

शहरातील ४० पेक्षा जास्त रमहवासी कल्याण सांघ नाांनी कां पोस्स्टांग करण्यात आमण १९ मोठे कचरा मनमागण 

करणारी मठकाणे उदा. हॉ ेल्स, मवद्यालये आमण व्यावसामयक के्षते्र याांनी कां पोस्ट सांच थिापन करून ओला कचरा 

स्त्रोताच्या मठकाणी प्रमक्रया करण्यात नागररक सुद्धा सक्रीय सहभाग घेत 

आहेत. 

स्वच्छ भारत अमभयान अांतगगत उपक्रम 
 ेरीच्या सहकायागतून नमुांमपा ने तुभे के्षपणभूमी येिे २  प्याांचा २५ kWe 

क्षमतेचा बायोमास गॅमसिायर कायागस्ित केला आहे जो हररत कचऱ्याचे 

(कोरिा लाकिी बायोमास) मवजेत रुपाांतर करतो. महानगरपामलका हा 

कचरा ते उजाग उपक्रम मवस्तारण्याच्या प्रमक्रयेत आहे आमण १०० kWe 

क्षमतेचा गॅमसिायर थिामपत करण्याचा प्रकल्प मागी आहे. 

  

‘स्वच्छ सवेक्षण २०१९’ अिंिाि 

नवी मुबंई ला १० लाखापंेक्षा 
जास्ि लोकसखं्या विावारीि 

‘नािररकांच्या प्रयिसादावर 

आधाररि सवोत्कृष्ट शहर’ 

म्हणून प्रथम िमांक ममळाला  

वाढत्या MSW चे प्रमाण व 

त्यायनिडीि सकंलन व वाहिुकीचा 
खचा कमी करण्यासाठी नमुमंपापा 
ने साल २०१८-१९ मध्ये ववकें द्रिि 

कचरा कंपोसस्टंि सकंल्पना 
झोपडपट्टी भािांपासून राबववण्यास 

सुरु केली आहे 
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नमुांमपा मािग त लहान मुले व नागररकाांमधे्य MSW व्यवथिापनाचे मशक्षण 

व त्याबद्दल जागृती मनमागण करण्यासाठी कोपरखैरणे येिील मनसगग 

उद्यानात स्वच्छता पाकग  उभारण्यात आले आहे. MSW चे प्रकार, स्त्रोत, 

त्याचे मवभाजीकरण आमण शास्त्रीय व्यवथिापनाबद्दल मामहती िलक, 

मभत्तीपत्रके आमण रेखा नाांच्या मािग त मदली गेली आहे. 

िास्स्टक प्रदूर्णाच्या सम्ेला तोिगा म्हणून नमुांमपा ने शहरात 

िास्स्टक मवरोधी मोहीम राबमवली. सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा मािग त 

जवळपास ३१२६ दुकाने /व्यावसामयक सांथिा तपासल्या गेल्या; त्यापैकी 

९६९ दुकानाांना दांि बसला आमण ३९,२१० मकलो िास्स्टक वसू्त जप्त करण्यात आल्या. महानगरपामलकेने सन 

२०१८-१९ मधे्य दांिाच्या रक्कमेत रु. ४६,९९,६५०/- सांकमलत केले. 

 

नवी मुांबई शहराला ओपन मिमिकेशन फ्री ++ (उघड्यावर शौच मुक्त) (ODF++) मह पदवी प्रदान करण्यात 

आली आमण ३ स्टार रेम ांग देण्यात आली. महानगरपामलकेने सन २०१८-१९ मधे्य ९२ सावगजमनक स्वच्छतागृहे, 

३६९ सामुदामयक स्वच्छतागृहे, ६ स्मा ग ‘शी/ती स्वच्छतागृहे’ आमण २० ‘स्मा ग ई-स्वच्छतागृहे’ बाांधली.      

जैववैद्यकीय व हामनकारक कचरा 

नवी मुांबई या मनयोमजत शहरामधे्य चाांगल्या वैद्यकीय पायाभूत सुमवधा आहेत ज्यात शासकीय व खाजगी 

रुग्ालये, आरोग्यमनगा कें दे्र, वैद्यकीय सांशोधन प्रयोगशाळा, और्धालये याांचा समावेश होतो आमण येिून प्रमतमदन 

मोठ्या प्रमाणावर जैववैद्यकीय कचरा मनमागण होतो. सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा के्षत्रातील नमुांमपा अमधकृत 

दवाखान्याांतून जवळपास १४,८९९ मकलो (१४.९  न) जैववैद्यकीय कचरा तयार झाला. जैववैद्यकीय कचऱ्याचे 

सांकलन व मनमुगलन हे महाराष्ट्र  प्रदूर्ण मनयांत्रण मांिळ ने नेमून मदलेल्या मुांबई कचरा व्यवथिापन मयागमदत 

(MWML) या खाजगी कां त्रा ी सांथिेिारा केले जाते आमण ते तळोजा येिील हामनकारक कचरा मनमुगलन सुमवधेच्या 

मठकाणी मवथिामपत केले जाते. 

हामनकारक कचऱ्याच्या बाबतीत नमुांमपा ने थिापलेल्या  ी ीसी औद्योमगक के्षत्रात असणाऱ्या पे र ोकेममकल, 

और्धमनममगती, रासायमनक, कापि प्रमक्रया, रांग व इां रममजे  मनममगती सांबांमधत अनेक औद्योमगक मवभागाांत 

वापरलेले तेल, ETP अवमल, कीिनाशके, लीि बॅ रीज याांसारखे मकते्यक हामनकारक  ाकाऊ पदािग मनमागण 

होतात. सन २०१८-१९ मधे्य असा अांदाज आहे मक जवळपास १,३०,९५४ MTs हामनकारक कचरा मनमागण झाला 

व सांकमलत केला गेला जो  र ान्स ठाणे क्रीक वेस्ट मॅनेजमें  असोमसएशन (TTCWMA) मािग त त्याांच्या 

के्षपणभूमीवर मवथिामपत केला. भस्स्मकरण करण्यायोग्य कचरा MWML मािग त हाताळला जातो.  

आरोग्य 

नागररकाांच्या आरोग्याची स्थिती मह शहराच्या पयागवरण स्थितीच्या महत्वाच्या मनदेशाकाांपैकी एक आहे. प्रदूमर्त 

पयावगरणामधे्य राहणाऱ्या व्यक्ती ांच्या तुलनेत चाांगल्या पयावगरणामधे्य राहणाऱ्या व्यक्ती दीघागयुर्ी व मनरोगी 

जीवनशैली जगणाऱ्या असतात. नवी मुांबई शहरामधे्य सुसज्ज आरोग्यसेवा कें दे्र व वैद्यकीय सुमवधा आहेत 

त्याचसोबत प्रमशमक्षत वैद्यकीय अमधकारी व सहाय्यक कमगचारी देखील आहेत. खाजगी वैद्यकीय सुमवधाांखेरीज 

नवी मुांबई मधे्य नमुांमपा अमधकृत दवाखाने देखील आहेत. महानगरपामलका त्याच्या आरोग्य सेवा प्रसारणातून 

नागररकाांना मवशेर्तः प्रसारके (मलेररया/िेंगू्य) आमण हवेतून उद्भवणारे रोगाांच्या (TB) रुग्ाांना मोितची और्धे 

व लसीकरण देऊ करते. नमुांमपा चे आरोग्य मवभाग मनयममतपणे और्धोपचार चालू ठेवते तसेच रोगाांचा प्रादुभागव 

रोखण्यासाठी प्रमतबांधक उपाय लागू करते.   

सन २०१८-१९ मधे्य, प्रसारकामािग त होणाऱ्या रोगाांच्या घ नेत तीव्र घ  मदसून आली उदा. मलेररया रुग्ाांमधे्य 

सन २०१७-१८ च्या १३८ घ नाांपासून घ  होऊन ती अगदी ३३% ने कमी होऊन यावर्ी ९२ घ ना मनदशगनास 

आल्या तर िेंगू्य च्या बाबतीत ६ घ नाांची (सन २०१७-१८) घसरण होऊन ती सन २०१८-१९ मधे्य ४ घ नाांवर 

आली. तिामप पाण्यातून सांसगग होणाऱ्या रोगाांच्या बाबतीत खासकरून  ायिॉईि च्या सन २०१८-१९ च्या 

घ नाांमधे्य ५ प  (७ पासून ३९ पयांत) वाढ तर हेपे ायम स-बी च्या रुग्ाांत ० ते ९ एवढी वाढ झाली.  

नमुमंपा ने लोकांमध्ये घन 

कचरा व्यवस्थापनाववषयी 
जािरूकिा यनमााण 

करण्याच्या हेिूने कोपरखैरणे 

येथे स्वच्छिा पाका  ववकमसि 

केल ेआहे.  



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

13 

 ीबीच्या रुग्ाांमधे्य सन २०१७-१८ च्या ७६७ रुग्ाांत वाढ होऊन सांख्या सन २०१८-१९ मधे्य ७९० पयांत 

पोहोचली. िुसु्फसाचा  ीबी च्या घ नाांमधे्य सुद्धा सारखाच वाढता कल नोांमदवला गेला ज्यात १३% ने वाढ होऊन 

६७७ रुग्ाांची (सन २०१७-१८) सांख्या ७६२ पयांत (सन २०१८-१९) पोहोचली. नमुांमपा ने ‘पाि (PATH)’ या 

सांथिेशी ‘ ीबी मनमूगलनासाठी एकमत्रत प्रय्न  (JEET)’ या कायगक्रमाांतगगत हातममळवणी केली आहे. या 

कायगक्रमाांतगगत  ीबी रुग्ाांची मोित तपासणी केली जाते व यासाठी शहराच्या आरोग्य सुमवधाांमधून मोित 

और्धे ममळतात. 

 

मनष्कर्ग 

असे मनदशगनास आले आहे मक सांसाधनाांसाठीच्या वाढत्या मागण्याांमुळे हवा, पाणी व जमीन सांसाधनाांवर दबाव 

पित आहे, परां तु नमुांमपा ने आवश्यक उपक्रम हाती घेऊन या वाढत्या गरजा पुरवण्यासोबतच सांसाधानाांवरील 

धोका सुद्धा कमी केला आहे. आणखी मवमवध उपक्रम हे मनयोजन आखणीखाली आहेत ज्याांच्या अांमलबजावणीने 

नवी मुांबईच्या शाश्वत मवकासाकिे मागग तयार होऊ शकेल. अशा रीतीने असा मनष्कर्ग आहे मक नमुांमपा मह 

शाश्वत मवकासामािग त भारतातील पमहले यशस्वी पयागवरण पूरक शहर बनण्याच्या मागागवर आहे. 
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नवी मुांबई साठी पयागवरण मनदेशाांक 

आपल्या सभोवताली असणाऱ्या सवग गोष्ट्ी ांची एकमत्रतपणे गोळाबेरीज केल्यास पयागवरण तयार होते ज्यामधे्य 

एकां दरीत वाढ व मवकास तसेच मवनाश करण्यासाठी सुयोग्य अशा सवग नैसमगगक शक्ती आमण सजीवाांचा समावेश 

होतो. सांपूणग पयागवरण  मह एक खूप व्यापक सांकल्पना आहे आमण साधारण मनुष्याला पयागवरण समजणे, त्याचे 

प्रकार, त्याच्या प्रकाराांतील मवमवध घ क व पररमानके समजणे खूप अवघि व ताांमत्रकी बाब आहे. मनुष्याच्या 

अस्स्तत्वाच्या सवाांगीण मवकासासाठी पयागवरण अत्यांत महत्वाचे आहे. म्हणून आपले पयागवरण जगण्यासाठी 

सुयोग्य आमण सवग सजीवाांशी अगत्यशील ठेवण्याची आपली जबाबदारी आहे. यासाठी सांसाधनाची उपलब्धता 

आमण त्याांचा वापर यामधे्य सांतुलन राखणे म्हत्वाचे आहे. आजच्या जगात, वाढत्या मानवी मक्रया दबावाांमुळे 

वाढतच जाणाऱ्या पयागवरणाच्या ऱ्हासाला उत्तर म्हणून शाश्वत मवकासाची कल्पना बांधनकारक व आवश्यक होत 

आहे. पयागवरणाला हामनकारक ठरणाऱ्या अशा मक्रयाांचे पररणाम समजण्यासाठी पयागवरणाच्या स्थितीचा अभ्यास 

करणे महत्वाचे आहे. 

पयागवरण स्थितीचे अध्ययन करण्याचे मुख्य उदे्दश म्हणजे पयागवरणाची गुणवत्ता जपून शाश्वत मवकास करणे होय. 

पयागवरणीय मनदेशाांक (पूणाांक मूल्य) माांिण्यासाठी मवमवध पररमाणाांचा वापर करून जगभरात अनेक मनदेशाांक 

मवकमसत करण्यात आले. हे मनदेशाांक महत्वाच्या घ काांसाठी आधाररेखा मूल्य मोजण्यासाठी वापरता येऊ 

शकतात आमण त्याांनांतर येत्या वर्ाांमधे्य मवकास व त्यातील उणीवा शोधून काढण्यासाठी व त्या भरून 

काढण्यासाठी या घ काांचा कल माांिण्यात येतो. नमुांमपा गेल्या १६ वर्ाांसाठी प्रते्यक वर्ी ३ मनदेशाांक मोजते, 

जसे की पयागवरणीय गुणवत्ता मनदेशाांक (EQI); नागरी पायाभूत सुमवधा मनदेशाांक (UII); आमण जीवनशैली 

गुणवत्ता मनदेशाांक (QoLI). नमुांमपा ने पयागवरणीय कामगीरी मनदेशाांक (EPI) सुद्धा मोजला आहे जो शाश्वत 

मवकासाच्या २ मुल्यभूत परीममती ांमधे्य सांबांध प्रथिामपत करते – 

 आमिगक वाढ आमण समृद्धी ला अनुसरून पयागवरणाचे आरोग्य जपणे आमण 

 औद्योमगकरण व शहरीकरणाच्या दृष्ट्ीकोनातून पयागवरणाचे महत्व जपणे5
 

EQI मोजण्यासाठी सभोवतालची हवा गुणवत्ता, मपण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता, साांिपाणी प्रमक्रया सुमवधा, आमण 

घन कचरा व्यवथिापनाचे प्रमाण याांसारखे मुदे्द लक्षात घेतले जातात. UII मोजण्यासाठी लोकसांख्या घनता, 

पाणीपुरवठा प्रणाली, आरोग्य व मशक्षण सुमवधा, वाहतूक प्रणाली, रोजगार सांधी, बाग व उद्याने, मनोरांजन सुमवधा 

आमण सावगजमनक तक्रार मनवारण तांत्रप्रणाली याांसारख्या पररमाणाांचा वापर केला जातो. QoLI च्या बाबतीत 

पायाभूत सुमवधाांची उपलब्धता आमण पयागवरणाची गुणवत्ता मह एकां दरीत राहणीमानाची गुणवत्ता ठरवते.     

      3 आमण             5 मधे्य गेल्या ३ वर्ाांच्या EQI, UII आमण QoLI चा कल प्रसु्तत केला आहे.  

  

                                                      
5 https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf 
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          3: निी म ुंबई चे पयागिरणीय वनदेर्ाुंक 

अन . 

क्र. 
वनदेर्ाुंक 

२०१६-

१७ 
२०१७-१८ २०१८-१९ 

१ पयागवरणीय गुणवत्ता मनदेशाांक (EQI) ७३.६६% ७७.३३% ७७.९ % 

२ नागरी पायाभूत सुमवधा मनदेशाांक (UII) ८१.७६% ८ .   % ८ .  % 

३ जीवनशैली गुणवत्ता मनदेशाांक (QoLI) ७७.७१% ७९.६७% ८०.३१% 

 

            5: निी म ुंबईचे पयागिरणीय वनदेर्ाुंक  

 

पयागवरणीय काममगरी मनदेशाांक  

पयागवरणीय काममगरी मनदेशाांक (EPI) हे शहराच्या पयागवरणाची एकां दरीत काममगरी दशागवते. MS™ एके्सल 

सोफ्टवेअर चा वापर करून MPCB ने मवकमसत केलेल्या मॉिेल वर आधाररत EPI ची मोजणी केली जाते. 

सांरचनेनुसार चार मवर्यगत ग  केले आहेत – शहरची वाढ, सांसाधनाांची अवथिा, नागरी सुमवधा आमण शहराचे 

पयागवरण सुधारण्यासाठी हाती घेतलेले उपक्रम. हे प्रते्यक ग  आणखी ६५ परीमानाांमधे्य मवभागले आहेत ज्याच्या 

प्रते्यक परीमानाला ठरामवक गुणसांख्या देण्यात आली आहे. राष्ट्र ीय मकां वा राज्य स्तरावर ठरवण्यात आलेल्या 

मापदांि मकां वा आांतरराष्ट्र ीय मानकाांनुसार ठरामवक सरासरी सोबत मदलेली गुणसांखे्यची तुलना करण्यात येते. या 

मवमवध गुणसांखे्यची नांतर बेररज केली जाते ज्यातून येणारी अमितीय गुणसांख्या मह पयागवरणीय काममगरी 

मनदेशाांक मानली जाते. मह गुणसांख्या जेवढी जास्त तेवढी शहराच्या पयागवरणाची काममगरी चाांगली होय. 

उदाहरणािग, लोकसांख्या वाढ मह पयागवरण मनदेशाकाांपैकी एक महत्वाचा मनदेशक आहे आमण जर याने मयागदा 

पार केली तर दबाव मनमागण होऊन पयागवरणावर मवपरीत पररणाम होऊ शकतात आमण म्हणून अशा पररस्थितीत 

मह गुणसांख्या कमी होते. या उल  पयागवरण पूरक उपक्रमाांना चाांगली गुणसांख्या देण्यात येते. म्हणून, जेव्हा EPI 

गुणसांख्या उत्तम असते तेव्हा त्या शहराच्या पयागवरणाची स्थिती उत्तम असते.   
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सन २०१८-१९ साठी नमुांमपा ची EPI गुणसांख्या ९४४ पैकी ६९८ एवढी मोजण्यात आली (          4) आमण 

मागील वर्ीच्या (सन २०१७-१८) ६९३.५० या गुणसांखे्यच्या तुलनेत ०.६४% सुधारणा नोांदवण्यात आली. या 

सुधारणेला जबाबदार म्हणजे नमुांमपा ने राबवलेले उपक्रम जसे की पयागवरणीय व आरोग्य सम्ा, घन 

कचऱ्याचे व्यवथिापन व सांमनयांत्रण या सांबांमधत जनजागृती वाढवणे.  

          4: पयागिरणीय कामवगरी वनदेर्ाुंक 

उवणिाुंचे विशे्लषण 

पयागिरणीय ग णसुंख्या 

प्राप्त करण्यायोग्य 

ग णसुंख्या  प्राप्त झालेली ग णसुंख्या 

विषयगत वनदेर्क  ९४४ ६९८ 

शहराांची वाढ २५० १६६.०० 

नैसमगगक सांसाधनाांची स्थिती ३०० २२५.६० 

नागरी सुमवधा  २५० १९६.०० 

शहराचे पयागवरण सुधारण्यासाठी उपक्रम १४४ ११०.४० 

 

 

            6: पयागिरणीय कामवगरी वनदेर्ाुंक
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शहराची रूपरेर्ा 

कोकण मवभागात महाराष्ट्र ाच्या पमिम मकनारपट्टीवर स्थित, नवी मुांबई हे जगातील सवागत मोठे मनयोजनपूवगक 

वसवलेले शहर आहे. नवी मुांबई शहराची वाढ कधीच िाांबली नाही आमण अमभमानािद गोष्ट् म्हणजे मुांबईमधे्य 

मोठाले रमहवासी के्षत्र, मवसृ्तत औद्योमगक आमण व्यावसामयक उद्योगाांची कायागलये/ सुमवधा तसेच अनेक राष्ट्र ीय व 

आांतरराष्ट्र ीय औद्योमगक आमण व्यावसामयक छाप असणारी भव्य दुकाने आहेत. अनेकजण नवी मुबई शहराला 

मुांबईची “मिन मस ी (जुळे शहर)” असेही सांबोधतात. 

नवी मुांबईचा इमतहास 

मुांबई शहरातील १९७० च्या दशकाच्या सुरुवातीस होणाऱ्या लोकसांखे्यतील तीव्र वाढीमुळे शहराच्या 

मवकासदरात वाढ करता येऊ शकली नाही. शहराच्या वाढत्या औद्योमगक व व्यावसामयक महत्वामुळे 

शहरवृद्धीचा दर अमतजलद वेगाने वाढत आहे पररणामी लोकसांखे्यच्या अमधकाांश महथ्ाची जीवनशैलीची 

गुणवत्ता अमधक गतीने खालावत आहे. जलद गतीने वाढणाऱ्या लोकसांख्या, उद्योग, व्यवसाय व व्यापार याांच्या 

जोिीने मवकसीकरणातील मनवेशनाांचे मववरण करता येऊ शकले नाही. मुांबई मह लाांब व अरुां द अशा 

िीपकल्पावर वसली असल्या कारणाने शहराचा आणखी भौमतक मवस्तार करण्यावर मयागदा आहेत. 

नवी मुांबई शहराचे मनयोजन, मवकास व जिणघिण या उदे्दशाने ‘कां पनीज् अमधमनयम १९५६’ अांतगगत ‘मस ी 

अँि इांिस्टर ील िेव्हलपमें  कॉपोरेशन’ (CIDCO) या राज्य सरकारी के्षत्र प्रयोजनाची सांथिापना सन १९७० मधे्य 

करण्यात आली. मसिकोने नवी मुांबईसाठी तयार करण्यात आलेल्या मवकास आराखड्यामधे्य अांदाजे ३४३.७० 

चौरस मकलोमी र एवढे के्षत्रिळ असणाऱ्या ठाणे ते रायगि मजल्व्यापयांत ९५ गावाांचा समावेश केला. मसिकोने 

प्राप्त के्षत्राचे एकूण १४ मध्यवती कें द्राांमधे्य मवकसीकरण करण्याची योजना आखली होती6. 

मुांबई मधील कोांिी तोिण्याच्या हेतूने थिामपत केलेले सवागत मोठ्या मनयोमजत शहराांपैकी एक नवी मुांबई शहर 

१९७२ साली नावारूपाला आले. शहरात होणाऱ्या अनेक उद्योगाांच्या मवकासामुळे रोजगाराच्या सांधी ांमधे्य भरपूर 

प्रमाणात वाढ होत गेली पररणामी मोठ्या सांखे्यने लोक नवी मुांबईकिे आकमर्गत झाले. मुांबईला असणाऱ्या 

जोिणीमाध्यमाांच्या सुलभतेमुळे नव्याने मवकमसत झालेल्या या शहराने शहरीकरणाच्या बाबतीत त्वररत प्रगती 

अनुभवली. 

नवी मुांबई महानगरपामलकामवर्यी 

वेगाने वाढणाऱ्या लोकसांखे्यमुळे थिामनक पातळीवर मनयामक सांथिेची गरज भासली जात होती जी लोकाांना 

परविणाऱ्या राहणीमानासाठी आवश्यक सुखसोयी आमण उत्तम नगरपामलका सुमवधा पुरवून नागररकाांच्या 

कल्याणाखातर काम करु शकेल अशी नवी मुांबई महानगरपामलका १९९१ साली थिापन करण्यात आली. अमधक 

कायगक्षम शासनासाठी सन १९९१ मधे्य दळणवळणाच्या कारणास्तव १४ पैकी ८ मध्यवती कें दे्र मह नवी मुांबई 

महानगरपामलकेला देण्यात आली. त्याांची नुकतीच बाांधण्यात आलेली मुख्यालय इमारत मह भारतातील पमहली 

‘हररत प्रशासकीय इमारत’ आहे7. 

  

                                                      
6https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/192809/14/14_chapter%205.pdf 
7https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/spotlight/Indias-first-green-government-
building/articleshow/30781605.cms 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/192809/14/14_chapter%205.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/spotlight/Indias-first-green-government-building/articleshow/30781605.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/spotlight/Indias-first-green-government-building/articleshow/30781605.cms
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नवी मुांबई हे शहर ‘मुांबई महानगर प्रदेशा’च्या कें द्रथिानी वसलेले आहे ज्याच्या पमिमेला ठाणे क्रीक, पूवेला 

पारमसक िोांगरराांगा, उत्तरेला ठाणे शहर, आमण दमक्षणेला पनवेल वसलेले आहे. नवी मुांबई शहराचे एकूण 

के्षत्रिळ ३४३.७० से्क्व. मकमी एवढे असून त्यातील १०९.५९ से्क्व. मकमी के्षत्र नमुांमपा च्या अखत्यारीत येते. अबगन 

हेल्थ पोस्ट UHP (शहरी आरोग्य ठाणा) याांच्या सन २०१८-१९ च्या अहवालानुसार नमुांमपा च्या मवमवध मध्यवती 

कें द्राांतगगत राहणारी लोकसांख्या १५.५ लाखाहून जास्त असून सरासरी लोकसांखे्यची घनता जवळपास १४,१७१ 

व्यक्ती प्रमत से्क्व. मकमी एवढी आहे. एकूण सवग UHP पैकी कोपरखैरणे UHP लोकसांखे्यच्या बाबतीत १,४४,६२१ 

व्यक्ती नुसार प्रिम क्रमाांकावर तर इां मदरानगर UHP (तुभे) येिे अांदाजे ३५,७०८ व्यक्ती एवढी सवागत कमी 

लोकसांख्या आहे. नवी मुांबई शहराची भौगोमलक आमण जनसाांस्ख्यक रूपरेर्ा           5 मधे्य माांिली आहे. 

          5: निी म ुंबई र्हराची भौगोवलक ि जनसाुंख्यख्यकी विरे्षणे 

म दे्द ग णविरे्ष 

रेखाांश 

अक्षाांश 

७२°५८’ ते ७३°०३’ पुवग 

१९°००’ ते १९°१२’ उत्तर 

समुद्रसपा ीपासून अधम उांची ३.२५ मी र 

नमुांमपा अांतगगत मध्यवती कें दे्र 
बेलापूर, नेरूळ, तुभे, वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, 

ऐरोळी व मदघा. 

नमुांमपा च्या अमधकाराांतगगत एकूण के्षत्र १०९.५९ से्क्व. मकमी  

सन २०१८-१९ ची अांदामजत लोकसांख्या (UHP सवेक्षण)  १५,५२,९८० 

लोकसांखे्यची घनता (UHP सवेक्षण) १४,१७१ व्यक्ती प्रमत से्क्व. मकमी 

लोकसांख्या (भारतीय सेन्सस २०११) ११,२०,५४७ 

लोकसांखे्यची घनता (सेन्सस मामहती २०११) १०,३१५ व्यक्ती प्रमत से्क्व. मकमी 

मलांग गुणोत्तर (सेन्सस २०११ च्या मामहती अनुसार) ८३७ स्स्त्रया प्रमत १००० पुरुर् 

स्त्रोत: भारतीय        २०११  
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            1: नम ुंमपा चे अक्षाुंर् ि रेखाुंर्ासवहत प्रभाग  
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हवामान 

हवामान मह दीघगकाळ असलेली वातावरणाच्या अवथिाांची सरासरी स्थिती असते. एखाद्या के्षत्रातील दीघगकालीन 

तापमान, आद्रता, वातावरणातील दाब, वारा, पजगन्यमान, वातावरणातील कणाांची सांख्या व इतर हवामानाच्या 

परीमानाांमधील बदलाचे मवमवध पैलूांच्या अभ्यासातून हवामानाची मोजणी केली जाते. या पररमाणाांसोबतच सांबांमधत 

प्रदेशाचे हवामान हे तेिील औद्योमगक ज ील सांयुगे, लोकसांखे्यची घनता, दळणवळनाचे प्रसरण व महरवळीचे 

प्रमाण याांसारख्या मानवमनममगत घ काांवर सुद्धा अवलांबून असते. हवामान अत्यांत महत्वाचा घ क आहे जो एखादे 

मठकाण जगण्यासाठी योग्य असे बनवतो. 

नवी मुांबई चे हवामान उष्ण व दम  आहे. शहरामधे्य वर्गभर खूप दम  वातावरण असते. शहर हे उष्णकम बांधीय 

हवामान पट्ट्यात स्थित आहे आमण उन्हाळा, पावसाळा व महवाळा याांसारखे तीन मुख्य ऋतू अनुभवते. नवी मुांबई 

मधील वामर्गक सरासरी तापमान हे २२॰C ते ३६॰C मधे्य बदलत राहते तर उन्हाळ्यात कमाल तापमान ३६॰C ते 

४१॰C दरम्यान बदलते आमण महवाळ्यात मकमान तापमान १७॰C ते २०॰C मधे्य अनुभवास येते. शहराचा सरासरी 

वामर्गक पजगन्यमान २०००-२५०० मममी एवढा तर आद्रता ६१-८६% एवढी आहे. ठाणे बेलापूर उद्योग सांघ नेच्या 

(TBIA) आवारात नोांदणी केलेल्या भारतीय हवामान मवज्ञान मवभागाच्या (IMD) मनरीक्षणावर आधाररत नवी 

मुांबईतील वाऱ्याची प्रमुख मदशा मह मॉनू्सन मधे्य दमक्षण-पूवग तर बाकी वर्गभर उत्तर-पूवग अशी असते8.  

सभोवतालची सलग हवा गुणवत्ता समनयांत्रण थिानकाांवर (CAAQMS) नमुांमपा साठी नोांदणी करण्यात आलेल्या 

मामहतीवर आधाररत सन २०१८-१९ मधे्य मामसक सरासरी तापमान (            7) २५.८॰C ते ३२.६॰C 

दरम्यान नोांदले गेले तर त्या तुलनेत सन २०१७-१८ मधे्य २६.१॰C ते ३१.४॰C एवढे तापमान नोांद झाले. शहरातील 

सवागमधक कमाल सरासरी तापमान ३२.६॰C एवढे मे ममहन्यात नोांदमवण्यात आले (उन्हाळा ऋतू) तर सवागत कमी 

तापमान अांदाजे २५.८॰C एवढे जानेवारी ममहन्यात नोांदमवण्यात आले. 

            7: नम ुंमपा के्षत्रात २०१८-१९ मधे्य मवहन्ान सार नो ुंदविलेले तापमान 

मावहतीचे स्त्रोत: ऐरोळी आवण कोपरखैरणे येथील नम ुंमपा ची CAAQMS स्थानके 

  

                                                      
8http://www.nmmconline.com/web/guest/climate 

Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

Min. 29.25 31.29 26.11 21.56 24.41 27.70 29.25 27.08 25.29 23.74 23.99 26.67

Average 32.04 32.65 30.23 27.81 28.23 29.65 30.80 30.49 27.00 25.88 27.42 30.18

Max. 36.00 34.65 36.03 30.27 29.55 33.08 32.06 32.93 28.84 28.39 30.89 34.96
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मकनारपट्टीवरील शहर असल्याने नवी मुांबई साधारणतः जून ममहन्याच्या पमहल्या आठवड्यात सुरु होणारा आमण 

सप्टेंबर ममहन्याच्या शेव पयांत चालू राहणारा जोरदार पाऊस अनुभवते. सन २०१८ मधे्य नवी मुांबई शहरात 

अांदाजे २६३६.७८ मममी एवढे पजगन्यमान झाले जे सन २०१७-१८ च्या ३१२३.७८ मममी पजगन्यमानाच्या तुलनेत 

जवळपास १६% ने कमी आहे (            8). नवी मुांबईने जुलै ममहन्यात सवागमधक पजगन्यमान (१३०४.१ 

मममी), त्याांनतर अनुक्रमे जून (८५१.६३ मममी), ऑगस्ट (३६०.९ मममी) आमण सप्टेंबर (८३.१५ मममी) असा 

पजगन्यमान अनुभवला. नोव्हेंबर आमण मिसेंबर ममहन्याांत नगण्य मकां वा अत्यल्प प्रमाणात पाऊस पिला (      

      9). 

            8: निी म ुंबई येथे नो ुंद झालेल्या िावषगक पजगन्मानाचा दर्कातील कल 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

            9: निी म ुंबई येथे नो ुंद करण्यात आलेला पजगन्मान  

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 
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मवकासघ क आमण दबावघ क 
योग्य पद्धतीने व्यवथिापन न केल्यास मवकासघ क (मानवमनममगत दबावघ क) सभोवतालच्या पयागवरणावर 

दबाव मनमागण करून त्याचे एकतर लगेच मकां वा दूरगामी पररणाम होऊ शकतात. मवकासघ काांचा 

पयागवरणावरील होणाऱ्या मवपरीत पररणामाांची तीव्रता मह लोकसांख्या वाढीचा वेग, जीवनशैली, सांसाधन वापराचा 

वेग व  ाकाऊ पदािाांचे व्यवथिापन याांसारख्या अनेक घ काांवर अवलांबून असते. लोकसांख्या वाढ हा 

शहरीकरणात अत्यांत महत्वाचा मवकासघ क आहे, जो मवमवध सांसाधनाांवर पररणाम करू शकतो. सांसाधनाांवर 

दबाव  ाकला जातो –मवमवध शहरी मक्रयाांचा सांसाधनाांवरील पररणाम आमण – हे पररणाम कमी करण्यासाठी 

नमुांमपा ने घेतलेली प्रमतमक्रया याप्रकारे या सांसाधनाांचा त्याांच्या अवथिेच्या अध्ययनासाठी स्वतांत्र ग ाांत मवशे्लर्ण 

केले जाते. 

 

जमीनीचा वापर आमण हररत आच्छादने 

भौमतक, पयागवरणीय, सामामजक व हवामानातील होणाऱ्या पररणामाांची व्याप्ती शोधण्यासाठी लक्षात घेण्यासारखा 

‘जमीन वापरातील बदल’ हा अमतशय महत्वाचा मुलभूत घ क आहे. प्रमुख महानगर शहराांमधे्य वनके्षत्राचे 

रमहवासी वसाहती व इतर पायाभूत सुमवधा बाांधणीमधे्य होणारे पररवतगन हा जमीन वापर बदलाांपैकी एक मुख्य 

कल आहे. म्हणून, वन आच्छादन मकां वा नैसमगगक के्षत्रात होणाऱ्या भौमतक बदलाांचा हवामान परीस्थिती ांवर सुद्धा 

पररणाम होतो. 

नवी मुांबई शहराच्या बाबतीत, जममनीच्या वापरामधे्य बाांधकाम के्षत्र, शेतकी जमीन, वनके्षत्र, पिीक के्षत्र, पाण्याचे 

साठे, रसे्त आमण इतर प्रकार मोितात.           6 मधे्य नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्राांतगगत येणाऱ्या १०९.५९ 

से्क्व. मकमी. एवढ्या मवस्तीणग के्षत्राचे जमीन वापर व हररत आच्छादन प्रकाराांमधे्य मवभाजन मदलेले आहे, ज्यापैकी 

बहुताांश भाग म्हणजे जवळपास ६१.९७ से्क्व. मकमी. हा बाांधकाम के्षत्राने व्यापला आहे. या बाांधकाम के्षत्रात 

रमहवासी, औद्योमगक, प्रशासकीय बाांधकामे आमण स्मशानभूमी, पाणी पुरवठा, ग ार मवथिापन, रसे्त व रेले्व 

याांसारख्या पायाभूत सुमवधा येतात. सवग मध्यवती कें द्रापैकी प्रामुख्याने घणसोली मध्यवती कें द्र हे सवागमधक 

मवकास अनुभवत आहे. वनके्षत्र अांदाजे २६.५५ से्क्व. मकमी. एवढे मवस्तारलेले आहे. पाणिळ के्षते्र मह शहराची 

महत्वाची मवशेर्णे आहेत ज्याांचा एकूण मवस्तार १३.४६ से्क्व. मकमी. एवढा असून याअांतगगत तलाव, खारिु ी 

प्रदेश, पाणिळ/दलदलीची जमीन, खािी, ओल्या मातीचे मैदान आमण मानवमनममगत पाण्याच्या साठे याांचा 

समावेश होतो. 

          6: नम ुंमपा च्या जमीन िापर ि हररत आच्छादनाच्या प्रकाराुंचे विभाजन 

अन . क्र. जमीन िापर हररत आच्छादने के्षत्र (वकमी
२
) 

१ बाांधकाम के्षते्र  ६१.९७ 

२ वनके्षते्र २६.५५ 

३ पाणिळ जमीन १३.४६ 

४ पिीक जमीन ५.८५ 

५ शेतकी जमीन १.४ 

६ पाण्याचे साठे ०.३६ 

एकूण १०९.५९ 

स्त्रोत:                          
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नमुांमपा हे जरी मनयोजनबद्ध शहर असले तरी वाढणाऱ्या लोकसांखे्यमुळे जममनीची उपलब्धता यासोबतच 

शहरातील असणाऱ्या इतर महत्वाच्या नैसमगगक सांसाधनाांच्या उपलब्धतेबाबतीत जनसमुदायासमोर आव्हान 

मनमागण होऊ शकते जे व्यवथिामपत करणे आवश्यक आहे आमण वाढत्या मानवी दबावघ काांमुळे शहराच्या 

महत्वाच्या नैसमगगक सांसाधनाांवर होणाऱ्या पररणामाांना वेळीच कमी करण्यासाठी प्रमतबांधक उपाय मनयोजने 

गरजेचे आहे. 

लोकसांख्या वाढ व शहरीकरण 

इतर कोणत्याही महानगर शहराप्रमाणे नवी मुांबईने सुद्धा लोकसांखे्यत प्रचांि प्रमाणात वाढ अनुभवली आहे ज्याचे 

मुख्य कारणे म्हणजे मनयोजनपूवगक मवकास, भरपूर रोजगार सांधी, उच्च प्रतीचे राहणीमान आमण शहराला 

जोिणाऱ्या मुांबई व ठाणे या महानगराांजवळील थिान. सुथिामपत औद्योमगक व व्यावसामयक मवभागाांमुळे 

कामगारवगागतील लोक शेजारील शहरी भागाांतून नवी मुांबई मधे्य रोज ये-जा करतात त्यामुळे नवी मुांबई शहरात 

आधीच राहणाऱ्या नागररकाांसोबतच शहराकिे येणाऱ्या लोकाांचा प्रवाह वाढत आहे. 

            10: निी म ुंबई र्हरातील लोकसुंखे्यचा कल 

लोकसांख्या वाढीला अनुसरून होणाऱ्या शहरी भागाचा अमतजलद मवस्तारामुळे नैसमगगक सांसाधनाांची मागणी 

आणखी वाढली जाते पररणामी अशा शहराांमधे्य जमीन वापरामधे्य बदल घिून येतो. लोकसांख्या वाढ पाहता, 

शहरातील सवग मध्यवती कें द्राांत जलत गतीने वाढ होण्याचा कल अपेमक्षत आहे.  

गेल्या ९ वर्ाांमधे्य शहराने मालमते्तत २१% पेक्षा जास्त वाढ पामहली आहे. सन २०१७-१८ मधील एकूण मालमत्ता 

आकिेवारी ३,०९,८४१ पासून वाढून सन २०१८-१९ मधे्य ती ३,१०,२२२ एवढी झाली (            11). 

मालमते्तमधे्य सवागमधक महस्सा हा रमहवासी मवभागाचा आहे (~८२%) त्यानांतर व्यावसामयक (~१७%) आमण मग 

एम.आय.िी.सी. व्यवसाय के्षत्राचा सवागत कमी १% महस्सा आहे. 
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            11: निी म ुंबई मधील मालमत्ता विकवसकरणाचा िाढता कल  

स्त्रोत: मालमत्ता करआकारणी विभाग, NMMC  

 

औद्योमगक आमण व्यावसामयक के्षत्र 

 र ान्स ठाणे क्रीक – महाराष्ट्र  इांिस्टर ीयल िेव्हलप्में  कॉपोरेशन [महाराष्ट्र  औद्योमगक मवकास महामांिळ] 

( ी. ी.सी.- एम.आय.िी.सी.) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या औद्योमगक मवभागाच्या मवकासामुळे नवी मुांबईने 

अमतजलद औद्योगीकरण अनुभवले आहे. हा पररसर २७ से्क्व. मकमी. के्षत्रावर व्यापलेला असून या भागात २२०० 

पेक्षा जास्त रासायमनक, रांगद्रवे्य, और्धउद्योग, कापि उद्योग व अमभयाांमत्रकी उद्योगाांसारख्या अनेक मवमवध 

प्रकाराांचे औद्योमगक शाखा आहेत. याांमशवाय, शहरामधे्य खासकरून एरोली, घणसोली, व वाशी मध्यवती कें द्रात 

सुथिामपत इन्फोमेशन  ेक्नोलॉजी – IT (मामहती तांत्रज्ञान) मवभाग आहे.  

या उद्योगाांमशवाय शहराच्या बेलापूर मध्यवती कें द्रामधे्य ‘सेन्ट्रल मबजनेस मिस्टर ीक्ट’ - CBD (कें द्रीय व्यावसामयक 

मजल्हा) हे वसलेले आहे. ‘नमुांमपा’ चे मुख्यालय, मस ी अँि इांिस्टर ील िेव्हलपमें  कॉपोरेशन (CIDCO) चे 

मुख्यालय, कोांकण भवन, कोांकण रेले्व मुख्यालय, भारतीय ररझव्हग बँक (RBI) चे प्रादेमशक कायागलय याांसारख्या 

अनेक प्रमुख शासकीय सांथिा बेलापूर येिे स्थित आहेत. शासकीय सांथिाांच्या कायागलायाांमशवाय सी.बी.िी येिे 

अनेक खाजगी सांथिाांचे मवशेर्करून वाहतूक-कां पनी ांची कायागलये/ शाखा तसेच कॉल सें र देखील आहेत. 

रोजगार व व्यवसायाच्या सांधी आमण चाांगली जीवनशैली या कारणास्तव नवी मुांबई मधे्य लोकसांख्या वाढ मकां वा 

इतर भागातून होणारे लोकाांचे थिानाांतर बमघतले आहे. 

औद्योमगक व व्यावसामयक मवभाग सुद्धा शहराच्या नैसमगगक सांसाधन व पायाभूत सुमवधाांवर ताण मनमागण करतात. 

उच्च प्रमाणावरील औद्योमगक मक्रया सुद्धा पयागवरणाच्या सम्ा मनमागण करू शकतात जसे मक हवा व पाणी 

प्रदूर्ण आमण प्रदूर्णाशी मनगिीत आरोग्याच्या सम्ा. थिलाांतर करणारे मनुष्यबळ सुद्धा वाहतूक प्रणालीचा 

वापर करतात ज्यामुळे शहराच्या रस्ता सुमवधाांवर आणखी दबाव मनमागण होतो आमण वाहतूक कोांिी, ध्वनी व हवा 

प्रदुर्णासारख्या सम्ा मनमागण होतात. 
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कृर्ी उत्पन्न बाजार       (APMC) 

औद्योमगक के्षत्राव्यमतररक्त मसिकोने योग्य त्या व्यावसामयक आमण व्यापारी सांथिानाांसाठी काही भूप्रदेश राखीव 

ठेवला आहे. अशाच सांथिानाांपैकी एक म्हणजे कृर्ी उत्पन्न बाजार सममती (APMC) आहे जी महाराष्ट्र  राज्य 

शासन िारा वाशी येिे १६० हेक्टर जममनीवर सन १९९३ मधे्य थिामपत झाली9. शेतकी उत्पन्न मवक्रीसाठी मह 

सवागत मोठ्या कें द्रीय सुमवधाांपैकी एक आहे. ए.पी.एम.सी. येिे देशातील मवमवध भागातील कृर्ी उत्पादने येतात 

ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घाऊक व मकरकोळ मवके्रते आकमर्गत होऊन त्याांच्या मािग त ही उत्पादने शहरातील 

वेगवेगळ्या उपनगराांमधे्य मवतरीत करण्यात येतात. कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीमधे्य ४ बाजार समुहाांचा समावेश 

होत असुन २ मवभागाांमधे्य त्याचे वगीकरण करण्यात आले आहे. पमहल्या मवभागातील बाजारसमूह क्र. १ हा काांदे 

व ब ा े याांचा तर बाजारसमुह क्र. २ येिे िळे व पालेभाज्याांचे घाऊक व्यवहार होतात तसेच दुसऱ्या मवभागातील 

पमहला बाजारसमुह मवमवध उत्पादनाांचा बाजार आहे तर दुसरा बाजारसमुह धान्य, ताांदुळ व तेलमबयाणाांचा बाजार 

याप्रकारे वगीकृत करण्यात आलेला आहे10. ए.पी.एम.सी. मधे्य बाजूच्या नामशक व पुणे याांसारख्या मजल्व्याांतून 

 रक व  ेम्पोने िळे व भाजीपाल्याचा पुरवठा होत असतो म्हणून अन्न-उत्पादने मह ए.पी.एम.सी. ला येणाऱ्या- 

जाणाऱ्या वाहनाांच्या वाढत्या सांखे्यशी मनगिीत आहेत. हा प्रदेश प्रते्यक मदवशी सरासरी ५६ ते ६० दश न सेंमद्रय 

कचरा मनमागण करतो जो योग्य पद्धतीने व्यवथिामपत करणे गरजेचे आहे11. 

जवाहरलाल नेहरू पो ग  रस्ट 

जवाहरलाल नेहरू पो ग  रस्ट हे भारतातील सवागत मोठ्या कां  ेनर बांदराांपैकी एक आहे जे नवी मुांबई च्या दमक्षणेस 

स्थित असून बेलापूर पासून केवळ १० मकमी अांतरावर वसलेले आहे. भारतातील सवग प्रमुख बांदराांपैकी हे बांदर 

एक े ५५% मालवाहू कां  ेनर हाताळते12. जे.एन.पी. ी. याने मवमवध मवकास प्रकल्प हाती घेतले आहेत जे 

सभोवतालचा पररसर प्रमुख पयग न थिळामधे्य बदलवू शकेल आमण जवळपास १.२५ लाख रोजगार मनमागण करू 

शकेल13. 

देशाच्या आमिगक मवकासासाठी कायगक्षम बांदर प्रणाली आवश्यक आहे परां तु जहाजाांची वाहतूक कोांिी, सामान 

हाताळणी; बांदराशी सांबांमधत मक्रया जसे मक अवजि वाहनाांमािग त बांदरापयांत सामान पोहचवणे याांमुळे सुद्धा 

बांदराचे पयागवरण व सभोवतालच्या पररसरावर मवपरीत पररणाम मनमागण होतात.  

शैक्षमणक सांथिा 

शहरामधे्य मकते्यक शैक्षमणक सांथिा आहेत जेिे अमभयाांमत्रकी, वैद्यकीयशास्त्र, व इतर व्यावसामयक के्षत्रातील 

चाांगल्या गुणवते्तचे मशक्षण मदले जाते. हे पाहता, देशभरातून अनेक मवद्यािी या शहरात मशक्षणासाठी येतात. 

यामुळे शहराची िक्त लोकसांख्याच वाढत नसून शहरात असणाऱ्या पायाभूत सुमवधाांवर सुद्धा ताण पित आहे. 

मॉल आमण घाऊक मवक्रीची दुकाने 
नवी मुांबई मधे्य मुबलक प्रमाणात उपयुक्तता सेवा, मॉल्स, घाऊक मवक्रीची दुकाने व मल्टीिेक्स आहेत. इतर 

मध्यवती कें द्राांच्या तुलनेत वाशी कें द्रामधे्य भव्य व प्रमसद्ध मॉल्स आहेत जसे मक सें र वन, रघुमलला मॉल व 

इनऑमबग  मॉल जेिे क्रोमा इलेक्टर ॉमनक्स, पै ालुन िॅशन स्टोअर्, िुि बाजार, शॉपसग स्टॉप व इतर अनेक 

मानाांमकत बँ्रिचे सवोत्तम खरेदीची मठकाणे आहेत. या पररसरात ६ प्रमुख मॉल्स कायरगत आहेत. या व्यमतररक्त 

नवी मुांबईमधे्य मध्यम ते लघु स्वरूपाचे अनेक घाऊक मवक्रीची दुकाने आहेत. मॉल्स आमण घाऊक मवक्री दुकाने 

मह खरेदीसाठी सोयीस्कर जागा असली तरी अशा मठकाणचे प्रदुर्ण व प्रदुर्णाचा स्त्रोत जसे मक हवा व िास्टीक 

प्रदुर्ण अशा वाई  पररणामाांचा मवचार करणे आवश्यक आहे. मॉल्स हे सवागत मोठ्या वीज ग्राहकाांपैकी एक 

असल्याने ते हररतगृह वायू मनममगतीचे काम देखील करतात. अशा सम्ा लक्षात घेता पयागवरणावरील ताण कमी 

करण्यासाठी खालील धोरणे अवलांबणे आवश्यक आहे. 

  

                                                      
9http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/7214/7/07_chapter%203.pdf 
10http://www.navimumbai.com/apmc.aspx# 
11https://www.recity.in/apmc-waste-management 
12http://www.jnport.gov.in/ 
13https://www.livemint.com/industry/infrastructure/jnpt-development-works-will-generate-1-25-lakh-jobs-
nitin-gadkari-1550422996785.html 

http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/7214/7/07_chapter%203.pdf
http://www.navimumbai.com/apmc.aspx
https://www.recity.in/apmc-waste-management
http://www.jnport.gov.in/
https://www.livemint.com/industry/infrastructure/jnpt-development-works-will-generate-1-25-lakh-jobs-nitin-gadkari-1550422996785.html
https://www.livemint.com/industry/infrastructure/jnpt-development-works-will-generate-1-25-lakh-jobs-nitin-gadkari-1550422996785.html
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 उजेचा कमी वापर व प्रदूर्ण कमी करणाऱ्या बाांधकामाांना ग्रीन रेम ांग प्रमाणपत्र देणे  

 शून्य मवसगग कचरा व्यवथिापन प्रणाली 

 पारांपररक उत्पादनाांना पयागय म्हणून पयागवरण पूरक उत्पादनाांचा वापर 

दळणवळण 

मनयोमजत शहर असल्यामुळे शहरातील सवग मध्यवती कें दे्र योग्य रीतीने शेजारील मुांबई व ठाणे याांना रस्ता व 

दु्रतगती मागग प्रणालीने जोिलेली आहेत. रेले्व प्रसारणाच्या बाबतीत नवी मुांबई मह ठाण्याशी ठाणे- बेलापूर मलांक 

ने जोिलेली आहे त्याप्रमाणेच स्वतांत्र मुख्य रेले्व  ममगनल हे शहराला िे  छत्रपती मशवाजी महाराज  ममगनस 

(शहर बाजू) तसेच मुांबईच्या पमिम भागाांना देखील जोिते14 

नुकततेच नेरूळ- सीवूि- उरण रेले्व लाईनचा पमहला  प्पा सुरु झाला आहे. आधीचे नेरूळ, सीवूि व बेलापूर 

थिानक सोबतच मह लाईन बामनिोांगरी व खारकोपर या अजून दोन नव्या थिानकाांना जोिते. तारघर या अजून 

एक थिानकाचे बाांधकाम चालू आहे जे लवकरच वाहतुकीसाठी सज्ज होईल. सांपूणग लाईन मह अांदाजे २७ मकमी 

एवढी आहे ज्यापैकी पमहला (१२ मकमी)  प्पा पूणग झाला असून वापरात देखील आणला आहे. मह लाईन पुढे 

जाऊन नवी मुांबई शहराला उरण या कें द्राशी जोिेल.  

याबरोबरच, मसिको हे बेलापूर –पेंढार, पेंढार- तळोजा आमण तळोजा- खाांदेश्वर या तीन मे र ो जोिमागागवर काम 

करत आहे जी नवी मुांबई शहराची खारघर व तळोजा सारख्या मठकाणाांशी जोिणी वाढवेल. जेव्हा पूणगतः 

कायगरत होईल तेव्हा हे जोिमागग सांधानता सुधारण्यात मदत करतील आमण सध्याच्या रसे्त व महामागागवर 

अनुभवली जाणारी वाहतूक कोांिी सुद्धा कमी करेल15. 

शहरातील रस्त्याांचे प्रसरण नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्रावर सवगत्र पसरले आहे ज्यात राष्ट्र ीय महामागग ४ (NH४) चा 

समावेश होतो; हा महामागग दमहसर (नवी मुांबई) व खारघर मधून मनघून पुढे लागणाऱ्या पुणे व महाराष्ट्र ातील इतर 

भागाांना जुळतो16.  

वाहतूक 

                             (NMIA) च्या अगदी जवळच असल्या कारणाने जे मक सध्या मवकास 

कामाखाली आहे, शहराच्या वाहतूक के्षत्राची मोठी सुधारणा अनुभवास येत आहे. रसे्त व रेले्व मागाांसोबतच 

शासन जलमागग सुद्धा खुले करण्याचे मनयोजन करीत आहे ज्याअिये मुांबई, नवी मुांबई व अमलबाग येिील प्रवासी 

जलद बो   ॅक्सीने प्रवास करू शकतील. 

कायगक्षम वाहतूक प्रणाली मह प्रवास सोपा करते परां तु वाहनाांची वाढती सांख्या व त्याचा पयागवरणावर होणाऱ्या 

पररणामाांशी देखील ती सांबांमधत असते. पयागवरण मवमनयमाांमुळे प्रगत देशाांमधे्य वैयस्क्तक वाहनाांचे उत्सजगन कमी 

झाले आहे पण दुसरीकिे वाहनाांची वाढणारी सांख्या व प्रते्यक वाहनाचा वाढता वापर यामुळे हा ताळमेळ 

मबघिला आहे. 

शहराचा मवस्तार व त्याची इतर भोवतालच्या परीसराांशी सांधानता आमण वाहतूक याांमुळे प्रवास सुखकर होत आहे 

परां तु वाहतूक कोांिी, वाहनाांशी सांबांमधत प्रदूर्काांचे उत्सजगन, ध्वनी प्रदूर्ण आमण हवा व ध्वनी प्रदूर्णाशी 

मनगिीत आरोग्यावरील पररणाम याांसारखे अनेक सम्ा सुद्धा त्यातून मनमागण होत आहेत. 

वाहनाांच्या नोांदणी सांखे्यत एकसारखी वाढ होत आहे. मागच्या वर्ीच्या तुलनेत (२०१७-१८), या वर्ी वाहन 

नोांदणीमधे्य अांदाजे ९% वाढ नोांदवली आहे. 

  

                                                      
14http://www.nmmconline.com/nmmt 
15https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/mumbai-cidco-mobility-plan-to-improve-connectivity-
5478806/ 
16http://lib.unipune.ac.in:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3068/11_chapter%203.pdf?sequence=11&is
Allowed=y 

https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/mumbai-cidco-mobility-plan-to-improve-connectivity-5478806/
https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/mumbai-cidco-mobility-plan-to-improve-connectivity-5478806/
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तक्ता क्र. 1                                 च्या बस सेिेचा आढािा 

अन . 

क्र. 

नग प्रकार सुंख्या 

१ बस (वातानुकुमलन मवरहीत)  िीझेल २८० 

सी.एन.जी १३१ 

२ बस (वातानुकुमलन) िीझेल ८० 

सी.एन.जी -- 

हायब्रीि ०२ 

३ िेपोांची सांख्या  ३ 

४ मागाांची सांख्या  ७१ 

५ ममहन्याभरात प्रवासी ांची सांख्या  ६२७४६९५ 

६ प्रमतमदन बस ने कापलेले अांतर िीझेल २४६ 

मकमी/बस  

सी.एन.जी २४६ 

मकमी/बस  

स्त्रोत: :                                 (NMMT) 
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            12: निी म ुंबई मधील रस्त्यािर चालणाऱ्या मोटर िाहनाुंची अुंदावजत सुंख्या 

स्त्रोत: िाहतूक उप-प्रादेवर्क कायागलय, निी म ुंबई 

 

नवी मुांबई व आसपासची पयग न थिळे 

नवी मुांबई मधे्य आमण शहराच्या आसपासच्या मठकाणी अनेक पयग न थिळे आहेत ज्याांना प्रते्यक वर्ी अनेक 

पयग क/ पाहुणे भे  देण्यास येतात. त्यापैकी काही थिळे खाली नमूद केली आहेत  

 स्वच्छता पाकग , कोपरखैरणे 

 समुद्रमकनारलगत व समुद्री जैवमवमवधता मामहती कें द्र, एरोली 

 मि. वाय. पा ील सांकुल 

 वांिर पाकग , नेरूळ 

 मँगो गािगन (आांब्ाची बाग), बेलापूर 

 गवळीदेव  र ेक व धबधबा, घणसोली 

 पाांिवकिा धबधबा, खारघर, मह काही नमूद करण्यासाठी 

पयग न मकते्यक नवीन रोजगार सांधी उपलब्ध करते व आमिगक मवकासात मदतही करते पण सांसाधने व 

पयागवरणावर ताण मनमागण करणारा सुद्धा हा एक मुख्य घ क आहे. जागमतक पातळीवर िक्त पयग न हे CO२ चे 

५% उत्सजगन करते17. कचऱ्याचे अयोग्य मनमुगलन व महरवळीला नुकसान पोहचवून पयागवरणाच्या सौांदयगमवर्यक 

गुणवते्तवर सुद्धा पयां नामुळे पररणाम होतात. अशा सम्ा  ाळण्यासाठी पयागवरण पूरक पयग नाला प्रोत्साहन 

देणे आवश्यक आहे. 

 

                                                      
17https://greentumble.com/environmental-impacts-of-tourism/ 
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हवा गुणवत्ता 

पृथ्वीच्या सभोवताली असणारे वातावरण हे अनेक वायूांचे ममश्रणाने बनलेले आहे. वायूांच्या या ममश्रणाला हवा असे 

म्हणतात. हवेमधे्य साधारणतः नाय र ोजन ७८% आमण ऑस्क्सजन २१%, अगॉगन ०.९७%, आमण काबगन 

िायऑक्साईि ०.०४% यासोबतच पाण्याच्या वािेसह इतर अिेशी वायू असतात. हवेत प्रदूर्काांचे उत्सजगन 

झाल्याने हवा प्रदूर्ण होते. कोणत्याही हवा प्रदुर्काचे हवेतील अस्स्तत्व असणे (म्हणजे वातावरणातील कोणतेही 

घन, द्रव्य व वायुमय घ काांचे प्रमाण [(ध्वनी समहत)] अशा प्रकारे असणे मकां वा होऊ शकणे जेणेकरून 

मानवजाती मकां वा इतर सजीव मकां वा झािे अिवा सांपत्ती वा पयागवरणास धोकादायक असणे) म्हणजे हवा प्रदूर्ण 

होय18. हवेचे प्रदूर्ण हे ज्वालामुखीय उदे्रक, वणवा, ज्वलनवायू आमण धुळीचे वादळ याांसारख्या नैसमगगक 

स्त्रोताांमुळे होते. मानवी मक्रया जसे मक, जीवाश्म इांधनाचे ज्वलन, बाांधकामातील मक्रया आमण उजाग थिानके, 

उद्योग व मो ारउद्योगाांपासून होणारे उत्सजगन हे हवेची गुणवत्ता खालावणारे मुख्य भागीदार आहेत19.  

जगाची जवळपास ९१% लोकसांख्या मह अशा मठकाणी राहते जेिील हवा गुणवते्तने WHO (वर्ल्ग हेल्थ 

ऑगगनायझेशन) ने मदलेल्या मागगदशगक मयागदा ओलाांिली आहे. WHO च्या अांदाजानुसार प्रते्यक वर्ी जवळपास 

४.२ दशलक्ष मृतू्य हे पररसरातील (वासू्तबाहेरील) हवेच्या प्रदूर्णामुळे होतात20. जागमतक भार अहवालानुसार 

(ग्लोबल बिगन ररपो ग) सन २०१७ मधे्य वासू्तबाहेरील व आतील हवा प्रदूर्णामुळे भारतात १.२ दशलक्ष मृतू्य 

झाले21. सूक्ष्म कणाांसारखे हवा प्रदूर्के (PM २.५, <२.५ व्यास असणारे कण, अमतसूक्ष्म कण) िुसु्फसाांमधे्य 

खोलवर शोर्ले जातात आमण त्यामुळे अथिमा, ब्रोन्काय ीस तसेच हृद्य मवकार, िुसु्फसाांचे रोग व ककग रोगामुळे 

अकाली मृतू्य होऊ शकतो. सल्फर िायऑक्साईि, ऑक्साईिस् ऑि नाय र ोजन, ओझोन, काबगन मोनॉक्साईि 

आमण मशसे सारखी इतर प्रदूर्के िोळ्याांची जळजळ, दम्याची अवथिा अजून वाई  करणे, श्वसनाच्या रोगाांना 

सांवेदनशीलता वाढवणे आमण हृद्य रक्त वामहनी प्रणालीवर पररणाम करू शकतात22. 

राष्ट्र ीय पातळीवर हवा गुणवत्ता सांमनयांमत्रत करण्यासाठी CPCB ने (कें द्रीय प्रदूर्ण मनयांत्रण मांिळ) सभोवतालची 

हवा गुणवत्ता मनयांत्रण प्रसारण थिामपत केले आहे. राज्य पातळीवर हे प्रसारण MPCB िारा (महाराष्ट्र  प्रदूर्ण 

मनयांत्रण मांिळ) सांमनयांमत्रत केले जाते आमण शहर पातळीवर नमुांमपा मािग त सुद्धा हवा गुणवते्तची पररमाणे 

सांमनयांमत्रत केली जातात. सक्रीय हवा सांमनयांत्रण प्रसारणाची स्थिती आमण नवी मुांबई शहराची हवा गुणवत्ता 

खालील भागाांत समजावली आहे: 

स्थिती 
हवा गुणवत्ता सांमनयांत्रण प्रसारण 

शहरातील हवा गुणवत्ता सांमनयांमत्रत करण्यासाठी नमुांमपा ने एरोली, कोपरखैरणे व तुभे येिे एकूण ३ CAAQMS 

(सलग सभोवतालची हवा गुणवत्ता सांमनयांत्रण थिानक) थिामपत केले आहेत. यासोबतच महानगरपामलकेिारा नवी 

मुांबई च्या मध्यवती कें द्राांमधे्य मठकमठकाणी चमलत सांमनयांत्रण वॅ्हन पाठवली  

जी शहरातील हवा गुणवत्ता सांमनयांत्रणासाठी कायगरत आहे. मह थिानके हवेतील मवमवध पररमाणे जसे मक SO२, 

(सल्फर िायऑक्साईि), NOx (ऑक्साईिस् ऑि नाय र ोजन), PM/ धुलीकण (पा ीकु्यले  मॅ र), ममिेन, CO 

(काबगन मोनॉक्साईि) आमण इतर घ काांचे सांमनयांत्रण करते. MPCB ने नमुांमपा च्या सहकायागतून नेरूळ सेक्टर 

५० व महापे औद्योमगक के्षत्रामधे्य AAQMS थिापन करण्याचे प्रस्तामवत केले आहे.             2 मधे्य 

सक्रीय व प्रस्तामवत सभोवतालची हवा गुणवत्ता सांमनयांत्रण थिानकाांची जुळवणी व त्याचे थिामनक प्रसु्तती 

दाखवण्यात आली आहे. 

                                                      
18The Air (prevention and control of pollution) act, 1981 
19 https://sciencing.com/difference-between-human-natural-air-pollution-23687.html 
20 https://www.who.int/airpollution/en/ 
21 https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/over-12m-early-deaths-in-india-in-2017-due-
to-air-pollution-report/article26719117.ece 
22 https://www.edf.org/health/health-impacts-air-pollution 

http://www.envfor.nic.in/legis/air/air1.html
https://sciencing.com/difference-between-human-natural-air-pollution-23687.html
https://www.who.int/airpollution/en/
https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/over-12m-early-deaths-in-india-in-2017-due-to-air-pollution-report/article26719117.ece
https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/over-12m-early-deaths-in-india-in-2017-due-to-air-pollution-report/article26719117.ece
https://www.edf.org/health/health-impacts-air-pollution
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            2: नम ुंमपा के्षत्रातील आधीच स्थापलेली ि प्रस्तावित CAAQMS चे स्थावनक प्रस्त तीकरण  

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 
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             (SO२) साकें द्रणाचा कल 

सल्फर िायओक्साईि हा रांगहीन व अमतशय मवर्ारी, अज्वलनशील वायू आहे जो मुख्यतः उजाग कें द्राांतील व 

इतर औद्योमगक सुमवधाांमधील जीवाश्म इांधनाचे ज्वलन तसेच चमलत स्त्रोत जसे मक मो ारयांते्र, जहाजे व इतर 

साधनाांचे इांधन ज्वलन सारख्या मानवीकृत स्त्रोताांतुन उत्समजगत होतो23,24. SO२ च्या उच्च पातळीशी सांबांध 

आल्याने आरोग्यावर पररणाम होऊ शकतात ज्यात श्वासाच्या सम्ा, श्वसनाचे मवकार, िुसु्फसाची 

प्रमतकारशक्ती बदलणे आमण श्वसन व हृदयमवकाराांची स्थिती अमधक मबक  करण्यासारख्या पररणामाांचा 

समावेश होतो. ज्या लोकाांना अथिमा मकां वा िुसु्फसाचे जुने मवकार मकां वा हृदयाचे आजार असतात ते SO२ च्या 

प्रदूर्णाला अमधक सांवेदनशील असतात. SO२ मुळे झािे व मपकाांचे सुद्धा नुकसान होते. SO२ आमण नाय र ोजन 

ऑक्साईिस् हे आम्ल वर्ागचे मुख्य कारणे आहेत. याच्यामुळे तलाव व नद्याांचे आम्लीकरण होते, इमारती ांना गांज 

चढतो आमण वातावरणाची दृश्यमानता कमी होते. SO२ मुळे सूक्ष्म आम्लकण तयार होतात ज्याचे आरोग्यावर 

गांभीर पररणाम होतात त्याबरोबरच हवामान बदलात त्याचा वा ा असतो25. 

          7 आमण              13 मधे्य दशगमवल्याप्रमाणे सवग ३ सलग सांमनयांत्रण थिानकाांवर नोांद 

केलेले SO२ चे वामर्गक साकें द्रीकरण हे CPCB ने ठरवून मदलेल्या राष्ट्र ीय सभोवतालची हवा गुणवत्ता मानाकाांपैकी 

(NAAQS) SO२ च्या वामर्गक सरासरी मानकापेक्षा (५० µg/m3) मोठ्या िरकाने कमी आहेत. मागील वर्ागच्या 

(सन २०१७-१८) तुलनेत या वर्ी २०१८-१९, कोपरखैरणे व एरोली येिील SO२ साकें द्रण पातळी १.२६ प ीने 

वाढली. 

          7: निी म ुंबई CAAQMS येथील SO२ च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल  

िषग कोपरखैरणे  एरोली  त भे  

वामर्गक मानक ५० (µg/m
3
) ५० (µg/m

3
) ५० (µg/m

3
) 

२०१२-१३ ३२.२४५ २१.२५ ५०.०८ 

२०१३-१४ २०.३ २२.०० ४५ 

२०१४-१५ १४.४६ १७.९२ ४२.७९ 

२०१५-१६ ३७.३६ २६.०५ ४४.४६ 

२०१६-१७ २८.८४ २५.५० ३६.२४ 

२०१७-१८ २२.३३ २६.१८ ३५.६१ 

२०१८-१९ २८.११ ३३.३० ३५.०० 

             13: निी म ुंबई CAAQMS येथील SO२ च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल  

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा : कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची 

(सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक मबघािामुळे उपलब्ध नाही  

                                                      
23 https://www.pca.state.mn.us/air/sulfur-dioxide 
24 https://www.epa.gov/so2-pollution/sulfur-dioxide-basics 
 

०. 
१०. 
२०. 
३०. 
४०. 
५०. 
६०. 

कोपरखैरणे  ऐरोली  िुभे  

µ
g

/m
3 

Location 

निी मंुिई CAAQMS येिील SO२ च्या साकें द्रनाचा िावषचक कल  

२०१२ -१३  २०१३ -१४  २०१४ -१५  २०१५ -१६  
२०१६ -१७  २०१७ -१८  २०१८ -१९ CPCB मानक 

https://www.pca.state.mn.us/air/sulfur-dioxide
https://www.epa.gov/so2-pollution/sulfur-dioxide-basics
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                    (NOx) साकें द्रणाचा कल 

नाय र ोजन ऑक्साईिस् या ग ात नाय र ोजन आमण ऑस्क्सजन पासून तयार झालेले सात प्रकारचे वायू व सांयुगे 

आहेत. सवागत सामान्यतः आढळणारे आमण हानीकारक असे नाय र ोजन ऑक्साईिस् चे प्रकार म्हणजे नायम रक 

ऑक्साईि (NO) आमण नाय र ोजन िायऑक्साईि (NO२) होय. वाहनाांमधून मनघणारा धूर, कोळसा ज्वलनातून 

उजागमनममगती करणाऱ्या कें द्राांतून होणारे उत्सजगन, जीवाश्म इांधन व घन कचऱ्याचे ज्वलन हे NOx चे प्रािममक 

स्त्रोत आहेत26. या प्रदुर्काशी अल्प कालावधीत होणाऱ्या सांपकागतून मळमळ, िोकेदुखी आमण िोळे व त्वचेला 

त्रास होतो तर दीघगकाळ सांपकग  झाल्यास अथिमा व इतर श्वसनाचे मवकार होऊ शकतात. 

            14 मधून मनदशगनास येते मक सन २०१८-१९ मधे्य सवग CAAQMS मधे्य नोांद केलेले NOx चे 

प्रमाण अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (४० µg/m3) कमी आहे. एरोली येिे मागील वर्ी (सन २०१७-१८) नोांद केलेल्या 

तुलनेत NOx च्या पातळीत १.५ प ीने घ ता कल मदसून आला. कोपरखैरणे येिील थिानकावर मागील वर्ीच्या 

(सन २०१७-१८) तुलनेत NOx च्या सकें द्रणात १.१ प ीने वाढ मदसून आली. कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे 

थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक मबघािामुळे 

उपलब्ध नाही 

          8: निी म ुंबई CAAQMS येथील NOx च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल  

िषग कोपरखैरणे  एरोली  त भे  

वामर्गक मानक ४० (µg/m
3
) ४० (µg/m

3
) ४० (µg/m

3
) 

२०१२-१३ ८०.३४ ७७.६९ २२ 

२०१३-१४ ६३.८३ ४६.३८ ३० 

२०१४-१५ ४२.५३ २७.२५ ३५ 

२०१५-१६ ५७.४० ४२.३५ ३३.३० 

२०१६-१७ २८.०० ४०.०० २९.०० 

२०१७-१८ ३४.१२ ३४.४७ ३७.८० 

२०१८-१९ ३७.६१ २२.६४ ३४.३० 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा  

 

            14: निी म ुंबई CAAQMS येथील NOx च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा  

कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक 

मबघािामुळे उपलब्ध नाही  

                                                      
26 https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/nitrogen-oxides 

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

कोपरखैरणे  ऐरोली  िुभे  

µ
g

/m
3 

Location 

निी मुंिई CAAQMS येिील NOx च्या साकें द्रनाचा िावषचक कल 

२०१२ -१३  २०१३ -१४  २०१४ -१५  २०१५ -१६  
२०१६ -१७  २०१७ -१८  २०१८ -१९ CPCB मानक 

https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/nitrogen-oxides
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पा ीकु्यले  मॅ र/ धुलीकण (PM) 

पा ीकु्यले  मॅ र/ धुलीकण (PM) हे पृथ्वीच्या वातावरणात तरांगणारे सूक्ष्म घन मकां वा द्रव पदािग असतात. हे 

ज ील ममश्रण हवेमधे्य तरांगणाऱ्या सवग घन व द्रव कणाांची गोळाबेररज असते ज्यामधे्य धूळ, पराग, काजळी, धूर 

आमण पाण्याचे िेंब याांसारखे सेंमद्रय व असेंमद्रय असे दोन्ही कण समामवष्ट् असतात. कणाांचा आकार, घ क व 

मूळ स्त्रोत याांवर अवलांबून या धुलीकणाांचे दोन वगग पितात – तरांगणारे धुलीकण (SPM) आमण श्वसनशील 

तरांगणारे धुलीकण (RSPM). 

                      (SPM) साकें द्रणाचा कल 

सवग CAAQMS थिानकाांवर SPM ची पातळी वामर्गक मानकापेक्षा (६० µg/m3) जास्त झाल्याची मनदशगनास 

आले. तिामप नवी मुांबई च्या सवग CAAQMS थिानकाांवर SPM चे साकें द्रनाचे प्रमाण कमी झाल्याचे मदसून आले 

आहे. कोपरखैरणे येिे मागील वर्ीच्या तुलनेत SPM च्या पातळीत १४% ने घ  झाली. बहुतेक मह घ  मध्यवती 

कें द्रातील बाांधकाम प्रमक्रया बांद झाल्यामुळे आमण महानगरपामलकेने हवा प्रदूर्णाला आळा घालण्यासाठी हाती 

घेतलेल्या उपक्रमाांमुळे झाली असावी. कृपया नोांद घ्यावी मक ताांमत्रक मबघािामुळे तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ 

मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती उपलब्ध नाही 

          9: निी म ुंबई CAAQMS येथील SPM च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल  

िषग कोपरखैरणे  एरोली  त भे  

वामर्गक मानक ६० (µg/m
3
) ६० (µg/m

3
) ६० (µg/m

3
) 

२०१२-१३ १७६.४१ १६१.४१ २०४.६४ 

२०१३-१४ १३५.५३ ७४.६० १५१.२० 

२०१४-१५ १३७.३१ १३९.६७ १८७.८६ 

२०१५-१६ १३८.६२ ७८.४३ १५४.९५ 

२०१६-१७ ९९.४४ ५५.८१ ९७.६९ 

२०१७-१८ १३३.८७ ९०.३३ १५४.२२ 

२०१८-१९ ११४.७४ ९०.६७ ८४.०० 

स्त्रोत: पयागिरण कायगर्ाळा, नम ुंमपा 

 

            15: निी म ुंबई CAAQMS येथील SPM च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल 

स्त्रोत: पयागिरण कायगर्ाळा, नम ुंमपा 

कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक 

मबघािामुळे उपलब्ध नाही  

०. 

५०. 

१००. 

१५०. 

२००. 

२५०. 

कोपरखैरणे  ऐरोली  िुभे  

µ
g

/m
3 

Location 

निी मुंिई CAAQMS येिील SPM च्या साकें द्रनाचा िावषचक कल 

२०१२ -१३  २०१३ -१४  २०१४ -१५  २०१५ -१६  
२०१६ -१७  २०१७ -१८  २०१८ -१९ CPCB मानक 
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                               (RSPM) साकें द्रणाचा कल 

          10 आमण             16 अनुसार नवी मुांबई मधील RSPM ची पातळी मनमित केलेल्या 

मयागदेपेक्षा (४० µg/m3) कमी आहे. मागील वर्ागच्या (२०१७-१८) तुलनेत तुभे मध्यवती कें द्रात RSPM पातळीचा 

कल १.६ प ीने कमी झाला आहे. अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा कमी असूनही एरोली CAAQMS येिे RSPM पातळीमधे्य 

१५.७५ µg/m3 (सन २०१७-१८) ते २२.०६ µg/m3 (सन २०१८-१९) एवढी वाढ नोांदवण्यात आली.  

कृपया नोांद घेण्यात यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) 

मामहती ताांमत्रक मबघािामुळे उपलब्ध नाही. या वर्ीसाठी कोपरखैरणे थिानकावर RSPM पातळीची नोांद ‘मामहती 

नाही’ या वगगवारीत झाली. 

          10: निी म ुंबई CAAQMS येथील RSPM च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल 

वर्ग कोपरखैरणे एरोली त भे 

वामर्गक मानक ४० ४० ४० 

२०१२-१३ ७४.८९ ५०.४६ ७१.१६ 

२०१३-१४ ६४.६३ १८.११ ५४.२० 

२०१४-१५ ६३.९८ ४२.८२ ७१.५७ 

२०१५-१६ ६१.६२ ३१.८५ ६५.५० 

२०१६-१७ ४०.९२ २४.०३ ४९.७९ 

२०१७-१८ २९.१६ १५.७५ ५८.४६ 

२०१८-१९  २२.०६ ३६.७७ 

स्त्रोत: पयागिरण कायगर्ाळा, नम ुंमपा 

 

            16: निी म ुंबई CAAQMS येथील RSPM च्या साकें द्रनाचा िावषगक कल 

स्त्रोत: पयागिरण कायगर्ाळा, नम ुंमपा 

कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक 

मबघािामुळे उपलब्ध नाही 

  

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

कोपरखैरणे  ऐरोली  िुभे  

µ
g

/m
3 

Location 

निी मुंिई CAAQMS येिील RSPM च्या साकें द्रनाचा िावषचक कल 

२०१२ -१३  २०१३ -१४  २०१४ -१५  २०१५ -१६  
२०१६ -१७  २०१७ -१८  २०१८ -१९ CPCB मानक 
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थिानकाांतगगत मवशे्लर्ण  

             (SO२) 

          11 आमण             17 मधे्य SO२ साकें द्रीकरणाचे थिानकाांन्तगगत मवशे्लर्ण माांिले आहे जे 

असे दशगवते की सवग ३ थिानकाांवर SO२ चे वामर्गक साकें द्रीकरण प्रमाण हे मनदेमशत वामर्गक मानकापेक्षा (५० 

µg/m3) कमी आहे. एरोली येिील रोजच्या SO२ च्या साकें द्रीकरणाच्या प्रमाणाचे ९८  के्कवारी मूल्य हे वामर्गक 

मानकापेक्षा १.२ प ीने वाढले (५९.७६ µg/m3) तर कोपरखैरणे येिे सुद्धा ५२ µg/m3 सह वाढ मदसून आली. 

          11: नम ुंमपा के्षत्राुंतगगत SO२ चे साकें द्रीकरण (२०१८-१९) 

थिानकाचे नाव कमाल SO२  ९८  के्कवारी 

मूल्य 

सरासरी SO२ मकमान  

SO२ 

दैमनक 

मानक 

वामर्गक 

मानक 

एरोली 
 ४ .    ९.७      .   १. १ ८     

कोपरखैरणे 
८८१. ४   .१७  ८.११  .   ८     

तुभे 
   .९   .१४    १.  ८     

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

 

            17: सन २०१८-१९ साठी नम ुंमपा च्या के्षत्राुंतगगत SO२ चे साकें द्रीकरण 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक 

मबघािामुळे उपलब्ध नाही 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Airoli Koparkhairne Turbhe

µ
g/

m
3

 

सन २०१८-१९ सािी नमुंमपा च्या क्षेिांिगचि SO२ च ेसाकें द्रीकरण 

Max of SO2  98 Percentile Average of SO2

Min of SO2 Daily Standard Annual  Standard
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                    (NOx) 

          12 आमण             18 मधल्या थिानकाांमधील NOx चे साकें द्रीकरण मवशे्लर्ण 

दाखवल्याप्रमाणे सवग ३ थिानकावर NOx चे प्रमाण वामर्गक मानकापेक्षा (४० µg/m3) कमी आहे. सवग ३ 

थिानकाांवर ९८  के्कवारी मूल्य सुद्धा मनदेमशत मयागदेपेक्षा (८० µg/m3) कमी नोांदवले. सन २०१८-१९ मधे्य 

कोपरखैरणे येिे NOx ची दैमनक सवोच्च पातळी (१०२३.७९ µg/m3) नोांदवण्यात आली त्यामागोमाग एरोली 

आमण तुभे येिे उच्च पातळी (८६३ µg/m3) नोांदवली गेली. 

          12: नम ुंमपा के्षत्राुंतगगत NOx चे साकें द्रीकरण (२०१८-१९) 

थिानकाचे नाव कमाल NOx  ९८  के्कवारी 

मूल्य 

सरासरी 

NOx 

मकमान  NOx दैमनक मानक वामर्गक मानक 

एरोली  
८६३.७७ ५२.५१ २२.६५ १.२१ ८०.०० ४०.०० 

कोपरखैरणे 
१०२३.७९ ७५.४९ ३७.६१ ०.३४ ८०.०० ४०.०० 

तुभे 
८६३.७७ ७७.८७ ३४.३० ३.४० ८०.०० ४०.०० 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

 

            18: सन २०१८-१९ साठी नम ुंमपा च्या के्षत्राुंतगगत NOx चे साकें द्रीकरण 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक 

मबघािामुळे उपलब्ध नाही 
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सन २०१८-१९ सािी नमुंमपा च्या क्षेिांिगचि NOx च ेसाकें द्रीकरण 

Max of NOX  98 Percentile Average of NOX

Min of NOX Daily Standard Annual  Standard
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                               (RSPM) 

          13 आमण             19 मधे्य थिानकाांतगगत RSPM च्या साकें द्रीकारणाचे प्रसु्ततीकरण केले 

आहे. सवग ३ CAAQMS मधे्य RSPM साकें द्रीकरण प्रमाण हे अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (४० µg/m3) कमी मनदशगनास 

आले. मामहतीच्या मवशे्लर्णातून समजते मक तुभे थिानकावरील दैमनक मानकापेक्षा (६० µg/m3) ९८  के्कवारी 

मूल्य हे १.५ प ीने ओलाांिले गेले. तुभे येिे ९५४ µg/m3 सह दैमनक सवोच्च पातळी नोांदवली गेली त्यालागोलाग 

एरोली येिे उच्च पातळी ५८ µg/m3 नोांदवली गेली. 

          13: नम ुंमपा के्षत्राुंतगगत RSPM चे साकें द्रीकरण (२०१८-१९)  

थिानकाचे नाव कमाल PM २.५  ९८  के्कवारी 

मूल्य 

सरासरी PM 

२.५ 

मकमान PM 

२.५ 

दैमनक 

मानक 

वामर्गक 

मानक 

एरोली 
५८.२५ ५३.२३ २२.०६ २९.१५ ६०.०० ४० 

कोपरखैरणे 
    ६०.०० ४० 

तुभे 
९५४.९० ८९.१२ ३६.७८ १.४० ६०.०० ४० 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

 

 

            19: सन २०१८-१९ साठी नम ुंमपा च्या के्षत्राुंतगगत RSPM चे साकें द्रीकरण  

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक 

मबघािामुळे उपलब्ध नाही                                         

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Airoli Koparkhairne Turbhe

µ
g/

m
3

 

सन २०१८-१९ सािी नमुंमपा च्या क्षेिांिगचि RSPM च ेसाकें द्रीकरण  

Max of PM 2.5  98 Percentile Average of PM 2.5

Min of PM 2.5 Daily Standard Annual  Standard
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                      (SPM) 

          14 आमण             20 मधे्य थिानकाांतगगत SPM साकें द्रीकरणाचे मवशे्लर्ण माांिले आहे. 

कोपरखैरणे येिे SPM चे सरासरी साकें द्रण सवागमधक (११४.७४ µg/m3) आढळले तर त्यानांतर एरोली येिे 

(९०.६७ µg/m3) उच्च पातळी नोांदवली गेली जी CPCB ने मनदेमर्त केलेल्या मानकाच्या (६० µg/m3) तुलनेत 

अनुक्रमे १.९ आमण १.५ प ीने जास्त आहे. सवग थिानकाांवरील ९८  के्कवारी मूल्य नोांदी सुद्धा दैमनक मानकापेक्षा 

(१०० µg/m3) जास्त आढळल्या. तुभे येिे उच्चाांकी नोांद झाली (९८५ µg/m3) त्यानांतर एरोली (८७१.५ µg/m3) 

व कोपरखैरणे (८२०.१९ µg/m3) येिे अनुक्रमे नोांदी झाल्या. 

          14: नम ुंमपा के्षत्राुंतगगत SPM चे साकें द्रीकरण (२०१८-१९)  

थिानकाचे नाव कमाल PM 

१० 

 ९८  के्कवारी 

मूल्य 

सरासरी PM 

१० 

मकमान  

PM १० 

दैमनक मानक वामर्गक 

मानक 

एरोली 
८७१.५ ३६३.७९ ९०.६७ ०.२२ १०० ६० 

कोपरखैरणे 
८२०.१९ ३१५.०८ ११४.७४ ०.५ १०० ६० 

तुभे 
९८५ २६९.२६ ८४.०० ०.२३ १०० ६० 

            20: सन २०१८-१९ साठी नम ुंमपा च्या के्षत्राुंतगगत SPM चे साकें द्रीकरण 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

कृपया नोांद घ्यावी मक तुभे थिानकाची सन २०१८-१९ मधील ७ ममहन्याांची (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) मामहती ताांमत्रक 

मबघािामुळे उपलब्ध नाही  
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Max of PM10  98 Percentile Average of PM10

Min of PM10 Daily Standard Annual  Standard
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ओझोन  

कोपरखैरणे थिानकावर नोांदवलेल्या ओझोनची पातळीचे प्रमाण             21 मधे्य प्रसु्तत केले आहे जे 

मनदेमशत साकें द्रण मानकापेक्षा (१०० µg/m3) कमी आहे. नोव्हेंबर ममहन्यामधे्य नोांदवलेल्या वामर्गक सरासरी 

साकें द्रणाची पातळी २९ µg/m3 एवढी मनदशगनास आली. ओझोनच्या बाबतीत नवी मुांबई शहर एकां दरीत 

अप्रदूमर्त ठरले. 

            21: सन २०१८-१९ साठी नम ुंमपा च्या के्षत्राुंतगगत ओझोनचे साकें द्रीकरण  

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

 

काबगन मोनॉक्साईि 

            22 वरून मनदशगनास येते मक सवग CAAQMS येिील काबगन मोनॉक्साईि च्या साकें द््रण 

पातळीने काही ममहन्याांसाठी CPCB ने मनदेमशत केलेल्या (२ mg/m3) मानकाचे उल्लांघन केले आहे. सवग 

थिानकाांनी नोांद केलेल्या CO च्या साकें द्रण प्रमाणात ऋतूनुसार मवमशष्ट् बदल झालेला मनदशगनास येऊ शकतो. 

कमाल ८ तासाांचे CO साकें द्रण प्रमाण हे कोपरखैरणे च्या AAQMS मधे्य ० ते ८ तासाांच्या मधे्य (३.२ mg/m3) 

िेबु्रवारी ममहन्यात नोांदवण्यात आले, तद्नांतर तुभे येिे मे ममहन्यात उच्चाांकी तासाांत (१६ ते २४ तासाांच्या मधे्य) २.६ 

mg/m3 साकें द्रण नोांदवण्यात आले. 
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Average CPCB Standard
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            22: सन २०१८-१९ साठी नम ुंमपा च्या के्षत्राुंतगगत काबगन मोनॉक्साईड चे साकें द्रीकरण  

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 
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हवा गुणवत्ता मनदेशाांक  

एखाद्या प्रदेशातील हवा गुणवते्तच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी ‘हवा गुणवत्ता मनदेशाांक (AQI)’ हे 

पररणामकारक साधन आहे. हा मनदेशाांक मवमवध प्रदूर्काांच्या ज ील हवा गुणवत्ता मामहतीचे एका सोया 

मनदेशाांक मुल्यामधे्य रुपाांतर करतो जो       माणसाला समजण्यास सोपा असतो. AQI हा हवेतील मवमवध 

प्रदूर्काांच्या साकें द्रानानुसार आमण त्याचे त्या पातळीवर आरोग्यावर होणारे पररणाम हे पाहता हवेची गुणवत्ता 

चाांगली, समाधानकारक, मध्यम, वाई , अमतवाई  मकां वा गांभीर अशा भारे्त माांिला जातो. नवी मुांबई चा AQI हा 

भारतासाठी खास CPCB ने IIT (भारतीय प्राद्योमगक सांथिान), कानपूर याांच्या सल्ल्यातून सन २०१४ मधे्य 

मवकमसत करण्यात आलेल्या AQI च्या गणनेवर आधाररत मोजला जातो27. 

            23 अनुसार असे समजून आले आहे मक बहुताांश मनदशगने मह चाांगल्या मकां वा समाधानकारक 

वगगवारीत आहेत त्यामुळे नवी मुांबई हे शहर NOx, SO२ आमण ओझोन या प्रदूर्काांच्या बाबतीत स्वच्छ आहे. 

SPM च्या बाबतीत, तुभेने ६५.१७% मनदशगने तर त्यानांतर एरोली (६२.६%) आमण कोपरखैरणे (४८.६%) याांनी 

चाांगल्या व समाधानकारक वगागत मनदशगने नोांदवली. कोपरखैरणे येिे जवळपास ४१.७% मनदशगने मह मध्यम 

वगागत मोिली, तर ४.४% वाई , ०.९% अमतवाई  आमण ०.०१% गांभीर वगागत मनदशगने नोांदवली. अांदाजे ४.४७% 

मनदशगने मह ‘मामहती नाही’ या वगागखाली नोांदवण्यात आली.  

            23: नम ुंमपा मधील हिा प्रदूषकाुंचे AQI िगगिारीचे प्रकार (२०१८-१९) 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

* ीप: सन २०१८-१९ मधे्य एरोली व तुभे थिानकावर ओझोनचे सांमनयांत्रण करण्यात आले नाही; तुभे येिील सन २०१८-१९ मधील ७ 

ममहन्याांची मामहती (सप्टेंबर २०१८ ते माचग २०१९) उपलब्ध नाही. 

सवग CAAQMS मधे्य SPM साठी २२.३% मनदशगने मध्यम वगागत नोांदवण्यात आली, तर SPM बाबतीतच वाई  व 

अमतवाई  वगागतील मनदशागनाांचा महस्सा अनुक्रमे २.२६% आमण ०.३९% आढळला. 

तुभे येिील थिानकावर RSPM साकें द्रनाच्या ३६.६३% नोांदी ांची चाांगल्या वगागत मनदशगने मदसून आली तर 

२८.८७% मनदशगने मह समाधानकारक वगागत आढळली. तुभे मध्यवती कें द्रात ४.९८% मनरीक्षणे मह मध्यम 

वगगवारीत नोांदली गेली आमण ०.८% मनरीक्षणे मह वाई  मवभागात मोिली. एरोली येिील RSPM ची पातळी मह 

एकूण २५% मनरीक्षनाांसह चाांगल्या व समाधानकारक वगागत मोिली. सन २०१८-१९ मधे्य ताांमत्रक मबघािामुळे 

कोपरखैरणे येिील थिानकावर RSPM ची कोणतीही मामहती नोांदवली गेली नाही.  

                                                      
27 CPCB 2014, National Air Quality Index, Central Pollution Control Board, Ministry of Environment & Climate 
Change, Government of India 
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ध्वनी प्रदूर्ण 

            24 मधे्य नवी मुांबई शहरातील ध्वनी प्रदूर्ण पातळीची नोांद दमशगवली आहे. व्यावसामयक 

मवभागातील सवग मठकाणाांवर ‘ध्वनी प्रदूर्ण (अमधमनयम व मनयांत्रण) मनयम, २००० नुसार देण्यात आलेल्या अनुजे्ञय 

मयागदेच्या आत ध्वनी प्रदूर्णाची नोांद झाली28. सवागमधक सरासरी ध्वनी प्रदूर्णाची पातळी (६१ dB) मह घणसोली 

STP (सेक्टर १५) च्या जवळ असणाऱ्या घणसोली गाव GSR आमण एरोली ESR (sec- १८ व १९) येिे नोांदवण्यात 

आली. सवागत कमी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी मह जुईनगर ESR सेक्टर ११ (५९ dB) येिे नोांदवली गेली. 

रमहवासी के्षत्रातील सवग मठकाणी मदवसाच्या काळात मनदेमशत ध्वनी मानकाांचे (५५ dB) उल्लांघन करण्यात आले. 

नेरूळ ESR (सेक्टर ९) येिे सवागमधक सरसरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी अांदाजे ६० dB एवढी नोांदवण्यात आली. 

वाशी हॉस्ि ल, सेक्टर १० येिे मागील वर्ीच्या तुलनेत (६१ dB) सरासरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळीमधे्य ३% ने घ ता 

कल (५९ dB) मदसून आला.  

            24: निी म ुंबई च्या विविध के्षत्राुंतील ध्वनी प्रदूषणाची पातळी (२०१८-१९) 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा  

                                                      
28 The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 
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वाहतुकीच्या मठकाणाांवर सरासरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी मह ६१-६७ dB या व्याप्तीत नोांदवण्यात आली. महापे 

पुलावर सवागमधक ध्वनी प्रदूर्ण (६७ dB) नोांदले गेले, त्याांनतर बेलापूर अमिशमन दल, मदघा मतदारसांघ कायागलय 

आमण वाशी मतदारसांघ कायागलय व जुहूगाव (६५ dB) येिे नोांद झाली. तुभे ESR सेक्टर १९ मधे्य सवागत कमी 

ध्वनी प्रदूर्ण पातळी (६१ dB) नोांदली गेली. 

            25: नम ुंमपा च्या र्ाुंतता के्षत्रातील ध्वनी प्रदूषणाची पातळी (२०१८-१९) 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

            25 मधे्य दाखमवल्याप्रमाणे नवी मुांबई मधील सवग शाांतता के्षत्राांनी मदवस-वेळच्या सरासरी ५० dB 

या मानक मयागदेचे उल्लांघन केले आहे. िॉ. मि. वाय. पा ील मवद्यापीठ, सेक्टर ७, नेरूळ येिे सवागमधक सरासरी 

प्रमतमदन पातळी ६१ dB एवढे ध्वनी प्रदूर्ण नोांदवले गेले. सानपािा वामणज्य व तांत्रज्ञान मवद्यालय (सेक्टर २) व 

मॉिनग शाळा, सेक्टर ६, वाशी येिे सवागत कमी सरासरी ध्वनी प्रदूर्ण पातळी (५४ dB) नोांदवली गेली.  

सें  मेरी कमनष्ठ मवद्यालय येिे ध्वनी प्रदूर्णाच्या पातळीत मागील वर्ीच्या तुलनेत (५६ dB) ८% ने वाढ झालेली 

मदसली (६१ dB). याचसारखे, भारती मवद्यापीठ येिे ध्वनी प्रदूर्णाची पातळी मागील वर्ीच्या ५७ dB च्या तुलनेत 

७% ने वाढली (६१ dB). नू्य होरायझन सेक्टर १९, एरोली (५४ dB) येिील ध्वनी प्रदूर्ण पातळी मागील वर्ागच्या 

(सन २०१७-१८) तुलनेत ६% ने घ ून ५७.५ dB एवढी कमी नोांदवली गेली.  
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दबावघ क  

वाहनसांखे्यत वाढ  

            26 अनुसार नव्या वाहनाांच्या नोांदणी सांखे्यत सातत्याने वाढ होताना मदसत आहे आमण मागील 

वर्ागच्या तुलनेत रस्त्यावरील एकां दरीत वाहनाांच्या सांखे्यत सुद्धा ९.२% ने वाढ होऊन ती अांदाजे ४३,०४५ एवढी 

झाली आहे. मागील वर्ागच्या तुलनेत या वर्ी सन २०१८-१९ मधे्य  ॅक्सी/ ररक्षा च्या सांखे्यत ४८% वाढ झाली तर 

इतर अवजि वाहनाांच्या सांखे्यमधे्य १३% ने वाढ मनदशगनास आली. मागील वर्ागच्या तुलनेत बस व चारचाकी 

गाड्याांच्या सांखे्यत अनुक्रमे २३% आमण १८% ने घ  झाली.  

 

            26: िार्ी RTO येथे नो ुंदणी झालेल्या रस्त्यािरील मोटार िाहनाुंची अुंदावजत सुंख्या 

स्त्रोत: उप-प्रादेवर्क िाहतूक कायागलय, निी म ुंबई  
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            27: निी म ुंबई मधील िावषगक िाहन नो ुंदणीचा दर्कातील कल 

स्त्रोत: उप-प्रादेवर्क िाहतूक कायागलय, निी म ुंबई 

नमुांमपा च्या बस मािग त सेवन होणारे इांधन  

नवी मुांबई महानगरपामलका वाहतूक सुमवधा (NMMT) मह नवी मुांबई व बाहेरील भागाांमधील लोकाांच्या सेवेसाठी 

प्रमुख वाहतूक सुमवधा आहे. नवी मुांबई अांतगगत वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसचे कमे्प्रथि नॅचरल गॅस 

(CNG) आमण मिझेल हे मुख्य इांधन स्त्रोत आहेत. 

            28 मधे्य दशगमवल्याप्रमाणे CNG (३५%) च्या तुलनेत मिझेल हे मुख्य वापराचे इांधन (६५%) 

असल्याचे मनदशगनास आले. मागच्या वर्ागच्या तुलनेत (सन २०१७-१८), सन २०१८-१९ मधे्य मिझेलचा वापर ६% 

ने वाढला तर CNG चा वापर १२% ने घ ला.   

            28: नम ुंमपा च्या बस चे सन २०१८-१९ मधील इुंधन सेिन 

स्त्रोत: NMMT 
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पररणाम 
हवा प्रदूर्णामुळे होणारे रोग 

हवा प्रदुर्काांशी येणारा सांपकग  व त्या सांपकागचा कालावधी यावर आधाररत मानवी आरोग्यावर प्रदूर्णाचे 

वेगवेगळ्या प्रमाणात पररणाम होऊ शकतात. वातावरणात उत्समजगत होणारे हवा प्रदूर्के हे माणसाच्या शरीरात 

श्वासाांतून प्रवेश करतात आमण रक्तात शोर्ले जाऊन शरीराच्या महत्वाच्या अवयवाांवर पररणाम करतात. श्वसन व 

िुसु्फसाचे रोग जसे मक क्रोमनक ऑबस्टरक्टीव पल्मनरी मिसीज (COPD), लु्यकेममया, पल्मनरी ककग रोग, 

नू्यमोमनया, हृदय-रक्त वामहन्याांच्या सम्ा आमण मज्जातांतूशी मनगिीत वागणुकीतील मवकार याांसारखे रोग 

प्रदूमर्त हवेशी सांपकग  आल्याने होऊ शकतात29.           15 मधे्य हवा प्रदूर्काांशी मनगिीत पररणाम 

दशगवले आहेत. 

          15:     प्रदूषकाुंचा मानिी आरोग्यािरील पररणाम 

 

  

                                                      
29https://www.environmentalpollutioncenters.org/air/diseases/ 

• Affects respiratory system and lung function. 
Coughing, mucus secretion, asthma and chronic 
bronchitis.  

• Causes acid rain 

Suphur Dioxide (SO2) 

• Bronchitis in asthmatic children.  

• Reduced lung function  
Oxides of Nitrogen (NO2) 

• Cardiovascular and respiratory diseases, 

• Lung cancer,  

• ALRI (Acute Lower Respiratory Infections) 
Particulate Matter (PM 10 & 
PM 2.5) 

• Reduces the oxygen carrying capacity of blood,  

• Causes headaches, nausea, and dizziness 

• Can lead to death at high levels 
Carbon Monoxide (CO) 

• Breathing problems, asthma, reduced lung function 

Ozone -Troposheric (O3) 

• Affects brain development in children, 

• At very high doses leads to poisoning,  

• May lead to brain and organ damage. 

 

Lead (Pb) 

https://www.environmentalpollutioncenters.org/air/diseases/
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शहराच्या आरोग्य पररस्थिती ांची अवथिा जाणण्यासाठी हे रोग सांमनयांत्रीत करणे महत्वाचे आहे. तिामप, नमुांमपा 

के्षत्रातील वर नमूद केलेल्या रोगाांबद्दल आवश्यक असणाऱ्या मामहतीच्या सांकलन व दस्तऐवजात तु्र ी आहेत. 

यासाठी मशिारस केली आहे मक खाजगी व सावगजमनक दवाखान्याांच्या मािग त एकमत्रत प्रय्न ातून नमुांमपा ने 

समिय राखून या आजाराांनी मपिीत अशा रुग्ाांची मामहती जपली पामहजे. आधारभूत मामहती गोळा 

करण्यासाठी सवेक्षण करणे आवश्यक आहे आमण त्यातून शहरातील हवा प्रदूर्ण सुरळीत करण्यासाठी नवीन 

मागगदमशगका तयार करण्यात यावी. 

 

नमुांमपा चे उपक्रम 

नवी मुांबई महानगरपामलका ‘नमुांमपा’ (NMMC) ने ‘सावगजमनक सायकल सामायीकरण प्रणाली’ (PBS) हा 

उपक्रम सुरु केला आहे ज्यामुळे नागररकाांना सावगजमनक वाहतुकीला पयागय म्हणून सायकली ांचा वापर करण्यास 

प्रोत्साहन देण्यात येऊन शहराचे काबगन अवशेर् (काबगन िु मप्रां ) कमी करण्यात येतील. महानगरपामलकेने 

याकारणे १२ मठकाणी सायकली ांसाठी थिानके उभारली आहेत (          16). नमुांमपा ने मकमान १ सायकल 

प्रमत १०० नागररक मकां वा शहरात कमीत कमी १ लाख सायकल देण्याच्या हेतूने इतर मध्यवती कें द्राांमधे्य सुद्धा मह 

सुमवधा मवस्तारण्याचे प्रस्तामवत केले आहे. 

मह योजना खाजगी कां त्रा दाराकिून राबवली जाते (YULU बाईक्स प्रा.मल.) नागररकाांना मोबाईल अस्िकेशन 

(YULU बाईक्स) िाऊनलोि करून सायकल भाड्याने घ्यावी लागेल आमण त्याचे भािे पे ीएम (PayTM), पेपल 

(PayPal) व इतर ऑनलाईन तांत्रातून भरावे लागेल30 

            29: निी म ुंबई महानगरपावलका म ख्यालय, सी.बी.डी बेलापूर येथील सािगजवनक सायकल 

सामायीकरण प्रणाली (PBS) 

छायावचत्र स्त्रोत: टेरी  

  

                                                      
30 https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/navi-mumbai-public-bicycle-sharing-system-started-
at-nerul/articleshow/66464064.cms 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/navi-mumbai-public-bicycle-sharing-system-started-at-nerul/articleshow/66464064.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/navi-mumbai-public-bicycle-sharing-system-started-at-nerul/articleshow/66464064.cms
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          16: सािगजवनक सायकल सामायीकरण प्रणाली असणाऱ्या वठकाणाुंची यादी 

अन .

क्र. 

वठकाण सायकल ची 

सुंख्या 

१ नेरूळ रेले्व थिानक, सेक्टर २०, नवी मुांबई ४००७०६ २० 

२ नेरूळ सेक्टर २६, जे्वल्स ऑि नवी मुांबई च्या जवळ (िावीकिील गे ), नवी मुांबई २० 

३ नेरूळ सेक्टर २६, जे्वल्स ऑि नवी मुांबई च्या जवळ (उजवीकिील गे ), नवी मुांबई १० 

४ समवगस रोि, सेक्टर १६, नवी मुांबई १० 

५ शांकरनारायण मागगदशगन सोसाय ी, सेक्टर १४, नेरूळ, नवी मुांबई १० 

६ सेक्टर ६, नेरूळ, नवी मुांबई १० 

७ वांिर पाकग , सेक्टर १९, नेरूळ, नवी मुांबई २० 

८ नेरूळ प्रादेमशक कायागलय, सेक्टर ४, नेरूळ, नवी मुांबई  २० 

९ वाढवा सोसाय ी, सेक्टर ४, नेरूळ १० 

१० गे्र  इस्टनग गॅलरी कॉनगर, सेक्टर ४, नेरूळ, नवी मुांबई १० 

११ िॉ. मि. वाय. पा ील कॉलेज गे , नेरूळ, नवी मुांबई  १० 

१२ छत्रपती शाहू महाराज उद्यान, सेक्टर १८, नेरूळ, नवी मुांबई १० 

स्त्रोत:             ,         
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जल सांसाधने 
पाणी हे पृथ्वीवरील सवागत महत्वाच्या पारांपाररक साधनसांपत्ती पैकी एक आहे. पाणी सांसाधनाांमधे्य तलाव, नद्या, 

ओहोळ, भूजल व महासागराचा समावेश होतो. मनुष्य त्याच्या जीवनासाठी या मौल्यवान सांसाधनाचा इतर 

कोणत्याही सांसाधनापेक्षा जास्त वापर करत आला आहे. पृथ्वीवर उपलब्ध असणाऱ्या एकूण पाणी साठ्यापैकी 

केवळ २.५% साठा हा गोड्या (मपण्यायोग्य) पाण्याचा आहे. या २.५% चा २/३rd भाग हा गोठलेल्या स्वरूपाचा 

असून बिागच्या लाद्या व महमनद्याांच्या रुपात बांमदस्त आहेत. रोजच्या कायाांमधे्य जसे मक मपण्यासाठी, सिाई 

साठी, स्वयांपाकासाठी आमण सवग उद्योगाांमधे्य पाणी आवश्यक असते. सातत्याने वाढणाऱ्या लोकसांख्या व 

शहरीकरणामुळे या महत्वाच्या सांसाधनावरील दबाव वाढत आहे आमण पाणी  ांचाई व पाणी गुणवत्ता 

खालावण्यासारख्या सम्ा सतत वाढत आहेत. म्हणूनच या सांसाधनाच्या सांवधगन व व्यवथिापनाकिे सखोल लक्ष 

देणे व त्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. 

जल सांसाधनाांची स्थिती 

नमुांमपा के्षत्राांमधे्य भूपृष्ठीय व भूगभीय जल असे दोन्ही सांसाधने आहेत. भूपृष्ठीय जल सांसाधनाांत अनेक तलाव, 

तळी, धरणे, आमण जलाशय आहेत तर भूजल सांसाधनाांमधे्य मवमहरी व बोरवेल चा समावेश होतो. नमुांमपा या 

सांसाधनाांचे मनयममत सांमनयांत्रण करत असते आमण पाणी गुणवते्तची मामहती गोळा करून दस्तावेज करत असते. 

भूपृष्ठीय जल 

 

धरणे (जलाशय) 

नमुांमपा अमधकृत के्षत्रात मोरबे, हेतावाने, बारवी असे तीन धरणे आहेत ज्यापैकी मोरबे धरणातील पाणी शहराच्या 

दैनांमदन गरजाांसाठी पुरवले जाते. मोरबे धरण हे गॅ्रमव ी (गुरुत्वाकर्गण) प्रकारचे धरण असून ते रायगि 

मजल्व्यातील खालापूर जवळील धावरी नदीवर (पातळगांगा या नदीची उपनदी) बाांधले आहे. सवागत खाली 

असलेल्या ‘पाया’ पासून धरणाची उांची १९४ िु  आहे तर लाांबी ११,२२० िु  एवढी आहे. धरणाचा एकूण 

भूपृष्ठीय मवस्तार अांदाजे ९,७८० से्क्व.मकमी. एवढा आहे. हे धरण १९९९ साली, महाराष्ट्र  शासनाच्या महाराष्ट्र  जीवन 

प्रामधकरण (MJP) याांच्यािारे बाांधले गेले; धरणाची मालकी शासनाने नांतर नोव्हेंबर २००२ मधे्य नमुांमपाला देऊ 

केली. मोरबे धरणाची वैमशष्ट्टे्य            17 मधे्य मदलेली आहेत. 
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           17: मोरबे धरणाची िैवर्ष्ट्ये 

तपर्ील िैवर्ष्ट 

धरणाचे नाव मोरबे 

शहरापासून अांतर (नमुांमपा के्षत्र)  ३१ मकमी  

धरणाचा प्रकार गुरुत्वाकर्गण 

नदीचे पाणी अिवणे धावरी नदी 

उांची ५३.४० मी.  

लाांबी ३,२५० मी. 

धरणाचे घनिळ  १८,०७५ x १०
३
 m

३
 

एकूण क्षमता १९,०८९x१०
४
 m

३
 

पृष्ठभागाचे के्षत्रिळ      ९७८ हेक्टर 

स्त्रोत: कें द्रीय जल आयोग
31

 

 

शहराला दैनांमदन पाणी पुरवठा करण्यापूवी प्रमक्रया करण्यासाठी नमुांमपा ने भोकरपािा येिे पाणी प्रमक्रया कें द्र 

उभारले आहे ज्याला मोरबे धरणातून मूळ स्थितीतील पाणी पुरवले जाते. मूळ स्थितीतील पाणी आमण प्रमक्रया 

केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता योग्य असण्याची खात्री नमुांमपा मनयममतपणे सांमनयांत्रणािारे करत असते.     

      18 मधे्य नमुांमपा मािग त पुरवठा करण्यात येणाऱ्या मूळ स्थितीतील व प्रमक्रया करण्यात आलेल्या 

पाण्याची BIS (भारतीय मानक बु्रो) मानकाांनुसार सरासरी गुणवत्ता प्रसु्तत केली आहे.  

           18: प रािठा करण्यापूिी मूळ ख्यस्थतीतील ि प्रवक्रया केलेल्या पाण्याची ग णित्ता 

अन .क्र. चाचणी पररमाण एकक मूळ 

ख्यस्थतीतील 

पाणी 

(भोकरपाडा) 

र् द्ध पाणी 

(W.T.P.) 

BIS तपर्ील १०५००: २०१२  

साधारण म ले्य 

आिश्यक 

मयागदा 

अन जे्ञय मयागदा 

१ भौमतक देखावा  स्वच्छ स्वच्छ   

२ गांध  गांध नसलेले गांध नसलेले मान्य करण्याजोगे मान्य करण्याजोगे 

३ गढूळपणा N.T.U २.४ ०.५ १ ५ 

४ pH मूल्य  ७.१ ७.२ ६.५-८.५ No relaxation 

५ फ्री रेमसडु्यल क्लोरीन mg/l नगण्य ०.८ ०.२ १.० 

स्त्रोत: वजल्हावनहाय सािगजवनक आरोग्य प्रयोगर्ाळा, को ुंकणभिन, बेलापूर, निी म ुंबई 

  

                                                      
31http://www.cwc.nic.in/main/downloads/National%20Register%20of%20Large%20Dams%202009.pdf 

http://www.cwc.nic.in/main/downloads/National%20Register%20of%20Large%20Dams%202009.pdf
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तलाव आमण तळी 

‘मभांगाकार प्रणाली’ (लेन्ट्ीक मसस्टीम) असेही सांबोधले जाणाऱ्या तलाव व तळी हे भूपृष्ठावरील गोड्या पाण्याच्या 

साठ्याांचा एक वैमवध्यपूणग ग  आहे. मह जल सांसाधने पृथ्वीवर सवगत्र आढळतात आमण भूपृष्ठीय व जलीय 

सजीवसृष्ट्ीला आधार देतात. मह सांसाधने घरगुती, औद्योमगक, शेतकी तसेच अन्न मनममगती उपयोगाांसाठी 

कारणीभूत असतात. हे तलाव व तळी िक्त जैवमवमवधतेलाच आधार देत नसून माती मनममगती प्रमक्रया, भूजल 

पुनभगरण व अन्न सुरक्षा प्रमक्रयेस मनयममत करतात. परां तु गोड्या पाण्याच्या वाढत्या मागण्या आमण मानवी 

मक्रयाांतून वाढणारे प्रदूर्ण याांमुळे मह सांसाधने धोक्यात आली आहेत. म्हणून अशा गोड्या पाण्याची साधनसांपत्तीचे 

सांवधगन करणे अत्यांत आवश्यक आहे. नमुांमपा च्या अखत्यारीत के्षत्रात अांदाजे २.२३ लाख से्क्व. मी र मवस्तार 

असणारे एकूण २४ तलाव आहेत. 

सवग मध्यवती कें द्राांमधे्य सवागमधक तलावाांची सांख्या असणाऱ्या बेलापूर मध्यवती कें द्रात ५ तलाव आहेत ज्याचा 

नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्राांतगगत असणाऱ्या तलावाांच्या के्षत्रापैकी जवळपास २८% महस्सा आहे. यानांतर घणसोली 

मध्यवती कें द्रात ४ तलाव असून एकूण तलाव के्षत्रापैकी त्याचा २५% महस्सा आहे. घणसोली मधील गोठीवली 

तलाव हे सवागत मोठे तलाव आहे व त्याचे पृष्ठभागाचे एकूण के्षत्रिळ ३२,६३५ से्क्व. मी र एवढे आहे. कोपरखैरणे 

येिील महावे तलाव सवागत लहान तलाव असून त्याचे पृष्ठभागाचे एकूण के्षत्रिळ १,३३८ से्क्व. मी र एवढे आहे. 

     . 21 मधे्य मध्यवती कें द्राांनुसार तलावाांची मामहती व त्याांचे मवस्तार के्षत्र नमूद केले आहेत. बहुताांश 

तलावाांच्या सभोवताली रमहवासी के्षत्र वसलेले आहे आमण ते गेमबयन वॉल सांरचनेने सुरमक्षत केले आहे.  

नमुांमपा अखत्यारीत के्षत्रात असणाऱ्या सवग तलावाांच्या पाण्याची गुणवत्ता नमुांमपा ठरामवक कालावधी नांतर 

सांमनयांमत्रत करत असते (           19 आमण            20). सवग नमुन्याांच्या मवशे्लर्णातून असे 

मनदशगनास आले मक सवग तलावाांची pH पातळी मह अनुजे्ञय पातळी पेक्षा कमी आहे. सिेंिेि सोमलि्स S.S 

(तरांगणारे घन कण) च्या बाबतीत, कोपरखैरणे मध्यवती कें द्रातील महापे गावातील तलावाची पातळी ११७ mg/l 

नोांदीसह सन २०१७-१८ च्या तुलनेत (७१ mg/l) जास्त नोांदवली जी १०० mg/l या अनुजे्ञय पातळीपेक्षा सुद्धा 

जास्त आहे. दारावे (१०२ mg/l), मशरावने (१२२ mg/l), वाशीगाव (१४८ mg/l), जुहूगाव (१०७ mg/l), 

सावलीगाव (१५० mg/l) आमण बोनकोिे (११५ mg/l) या एकूण ६ तलावाांत सन २०१७-१८ मधे्य S.S. पातळी मह 

अनुजे्ञय पातळी पेक्षा जास्त होती जी सन २०१८-१९ मधे्य अनुक्रमे ५३ mg/l, ३३ mg/l, ५५ mg/l, ३२ mg/l, ५२ 

mg/l आमण ३६ mg/l याप्रकारे अनुजे्ञय प्रमाणापेक्षा कमी मनदशगनास आली. या प्रमाणेच सन २०१७-१८ मधे्य 

सावलीगाव तलावाची TDS ( ो ल मिझोल्व्व््हि सॉमलिस्-मवरघळणारे एकूण घनकण) पातळी २००० mg/l या 

अनुजे्ञय पातळी पेक्षा जास्त २९२१ mg/l एवढी नोांदवण्यात आली जी सन २०१८-१९ मधे्य नोांदवण्यात आलेल्या 

९०२ mg/l या साकें द्रण प्रमाणापयांत जवळपास ६८% ने घ  मनदशगनास आली. हािगनेस (दुषे्फनता) च्या 

बाबतीत, मशरावने व वाशीगाव येिील दोन तलावाांत हािगनेसचे प्रमाण अनुक्रमे ८८९ mg/l व १०२४ mg/l एवढे 

असून ६०० mg/l या अनुजे्ञय पातळीपेक्षा जास्त आहे तर सले्फ  च्या पातळी बाबतीत २३ पैकी १४ तलावाांत 

अनुजे्ञय पातळी पेक्षा (४०० mg/l) जास्त सले्फ  असलेले मनदशगनास आले. बाकी सवग पररमाणाांच्या बाबतीत 

सगळ्या तलावाांची गुणवत्ता पातळी मह अनुजे्ञय पातळी मयागदेखाली असल्याचे आढळले. 
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           19: नम ुंमपा के्षत्राुंतील मध्यिती कें द्रान सार तलाि ि त्ाुंचा विस्तार 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

  

मध्यिती कें द्र तलाि/तळ्याचे नाि वकनारी के्षत्र सभोितालचे के्षत्र 

तलािाचे 

के्षत्रफळ 

(से्क्व. मी) 

एरोली 
एरोली नाका कॉन्व्क्री  मभांत रमहवासी ३९८८ 

मदवा  गेमबयन मभांत रमहवासी २०४२ 

बेलापूर 

आग्रोळी गेमबयन मभांत झािे व बाग १२६९३ 

बेलापूर कॉन्व्क्री  मभांत रमहवासी व मांमदर १७९०५ 

दारावे गेमबयन मभांत रमहवासी ५७२४ 

कारावे कॉन्व्क्री  मभांत रमहवासी २३५०६ 

मकले्लगावठाण गेमबयन मभांत रमहवासी २६५० 

मदघा 
बोरोळ   १५०० 

खोकि गेमबयन मभांत रमहवासी व हायवे १७८४२ 

घणसोली 

गोठीवली गेमबयन मभांत रमहवासी व अनमधकृत झोपिपट्टी ३२६३५ 

गुमाळी कॉन्व्क्री  मभांत रमहवासी ३५९६ 

रबादा गेमबयन मभांत रमहवासी व हायवे ७८२३ 

तळवली गेमबयन मभांत रमहवासी ११५९० 

कोपरखैरणे 

खैरणे कॉन्व्क्री  मभांत रमहवासी १३८७० 

कोपरखैरणे कॉन्व्क्री  मभांत रमहवासी २२३१ 

महापे कॉन्व्क्री  मभांत एम.आय.िी.सी. १३३८ 

सावलीगाव - झोपिपट्टी ६०६० 

नेरूळ 
नेरूळ सेक्टर २० गेमबयन मभांत रमहवासी ९८९४ 

मशरवाने गेमबयन मभांत रमहवासी १३६८६ 

तुभे 
सानपािा नैसमगगक रमहवासी २५०० 

तुभेगाव गेमबयन मभांत रमहवासी ८४८२ 

वाशी 

जुहूगाव कॉन्व्क्री  मभांत सवग चार मदशेने घन रमहवासी वस्ती १४८६ 

कोपरी गेमबयन मभांत झािे व बाग १०००० 

वाशीगाव गेमबयन मभांत रमहवासी १०६२० 

एकूण 
 

  २,२३,६६१ 



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

53 

           20: सन २०१८-१९ मधील नम ुंमपा के्षत्राुंतील तलािाुंची िावषगक सरासरी पाणी ग णित्ता (२ पैकी १) 

मध्यिती कें द्र तलािाचे नाि PH S.S 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

D.O 

(mg/l) 

B.O.D 

(mg/l) 

C.O.D 

(mg/l) 

CPCB मयागदा
32

  ५.५ - ९.० <१०० <२००० ४.० – ७.० <१०० <२५०  

एरोली एरोली नाका ७.७ १९ ५२१ ६.० २ ३२ 

 मदवा ७.६ ४२ ८४६ ५.५ ४ ४५ 

बेलापूर बेलापूर ७.७ १० ३७२ ६.६ ६ ५५ 

 दारावे ७.५ ५३ ६९६ ६.६ ५ ४५ 

 कारावे ७.५ १६ ३५४ ५.८ ४ २६ 

 मकले्लगावठाण ७.७ ४५ ४७३ ६.० ९ ७२ 

 आग्रोळी ७.२ १९ ४३६ ७.० ४ ३८ 

मदघा खोकि ७.६ ३१ ६३५ ६.४ १ १७ 

घणसोली रबादा ७.८ १४ ५१८ ६.६ ३ ३१ 

 गुमाळी ७.४ ४३ ७८७ ५.७ २ २३ 

 तळवली ७.४ २९ ६६३ ६.१ २ ३४ 

 गोठीवली ७.८ ३७ ३७५ ६.० १ १९ 

नेरूळ नेरूळ सेक्टर २० ७.६ १६ ६६९ ६.४ ५ ३८ 

 मशरवाने ७.७ ३३ १३६९ ५.८ ७ ५८ 

तुभे तुभेगाव ७.७ ४१ १२४३ ६.६ ५ ३५ 

 सानपािा ८.१ ३२ १११८ ६.४ ४ ३७ 

वाशी वाशीगाव ७.९ ५५ १६६२ ६.१ ६ ३५ 

 जुहूगाव ७.८ ३२ ४५९ ७.३ ४ ४१ 

कोपरखैरणे कोपरखैरणे ७.८ ३० ५४६ ६.९ ८ ४९ 

 खैरणे ८.१ ३९ १२९१ ६.९ ४ ३१ 

 सावलीगाव (कोपरी) ७.८ ५२ ९०२ ६.७ ४ ३७ 

 बोनकोिे ७.८ ३६ ८४७ ६.९ ३ २९ 

 महापेगाव ८.० ११७ ६७६ ७.२ ३ ३९ 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा  

                                                      
32http://cgwb.gov.in/Documents/WQ-standards.pdf (CPCB standards IS 10500: 2012) 

http://cgwb.gov.in/Documents/WQ-standards.pdf
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तक्ता क्र. 2: सन २०१८-१९ मधील नम ुंमपा के्षत्राुंतील तलािाुंची िावषगक सरासरी पाणी ग णित्ता (२ पैकी २) 

मध्यिती कें द्र  तलािाुंचे नाि  नायटर ेट नायटर ाइ

ट 

फोसे्फट क्लोराईड हाडगनेस सले्फट 

    (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

CPCB मयागदा
33

   <४५   <५ <१००० <६०० <४०० 

एरोली  एरोली नाका ०.४८७ ०.०४९ ०.०५१ ३७.३५ २९५ ५१३.४९ 

मदवा १.१५८ ०.३२८ ०.०५७ ५०.१५ ४५४ ६७४.७८ 

बेलापूर बेलापूर ०.३४६ ०.१६९ ०.१४१ ३५.५७ १७४ २२८.८९ 

दारावे ०.५१० ०.०२८ ०.१०५ ४०.०५ ४३९ ५१५.१८ 

कारावे ०.३६३ ०.०१० ०.१२३ ३०.२६ २२३ २६७.५३ 

मकले्लगावठाण ०.३९१ ०.००७ ०.२०८ ३७.३३ १८७ २००.२७ 

आग्रोळी ०.७०५ ०.०१६ ०.०१६ २६.६९ २८० ४०६.६१ 

मदघा खोकि ०.६०७ ०.००७ ०.०६६ ४१.८८ ४०३ ७२५.७५ 

घणसोली राबादा ०.४८० ०.०५७ ०.०५८ ५६.५१ ३६६ ५०२.९६ 

गुमाळी ०.४०८ ०.३३९ ०.१४५ ४०.७८ ४८७ ७७२.१२ 

तळवली ०.५२९ ०.४६६ ०.१०५ ४५.५३ २९९ ३४४.१८ 

गोठीवली ०.५२४ ०.२३१ ०.११७ ४०.९२ १७३ १८६.६३ 

नेरूळ नेरूळ सेक्टर 

२० 

०.३६८ ०.०३१ ०.१०५ २९.६८ ४१२ ५०६.७९ 

मशरावने ०.४९४ ०.०४३ ०.१५५ ४२.०७ ८८९ ९०९.९२ 

तुभे तुभेगाव ०.९४८ ०.०१९ ०.१४८ ३३.२९ ५२४ ८८०.७९ 

सानपािा ०.८०५ ०.०१७ ०.११४ ३४.४३ ३३२ ४४७.३६ 

वाशी  वाशीगाव १.५४४ ०.२९६ ०.१०७ ३४.१३ १०२४ २१५८.० 

जुहूगाव १.२०९ ०.३५० ०.३५२ ४८.४९ २१४ ३४०.०२ 

कोपरखैरणे कोपरखैरणे ०.१७१ ०.०७० ०.१४१ ४६.०७ ४७७ १९३.७७ 

खैरणे ०.४५६ ०.०१८ ०.०३९ ४०.४४ १७२ ७७.७४ 

सावलीगाव 

(कोपारी) 

०.७९३ ०.०४९ ०.०२२ ६०.६१ ४५३ १४१५.०९ 

बोनकोिे १.३८७ ०.१६३ ०.१४० ४६.१३ २८२ १८८.९३ 

महापेगाव ०.४४७ ०.०१६ ०.०९४ ६७.५१ ४२२ ६८१.९० 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 

                                                      
33http://cgwb.gov.in/Documents/WQ-standards.pdf (CPCB standards IS 10500: 2012) 
 

http://cgwb.gov.in/Documents/WQ-standards.pdf
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खािी 

नमुांमपा ने खािीतील पाण्याच्या नमुन्याांची चाचणी करण्यासाठी ६ मनरमनराळ्या मठकाणी सांमनयांत्रण थिानके 

थिामपत केले आहेत (            3). नमुांमपा अांतगगत के्षत्राांतील खािीची वामर्गक सरासरी पाणी गुणवत्ता 

(          21) मधे्य माांिली आहे. पाणी गुणवत्ता चाचणीनुसार वामर्गक सरासरी मुल्याांवर आधाररत असे 

मनरीक्षणास येते मक क्लोराईि च्या बाबतीत सवग ६ मठकाणी घेतलेल्या खािीच्या पाण्याचे नमुने क्लोराईि च्या 

अनुजे्ञय पातळी पेक्षा (<६०० mg/l) खूप जास्त प्रमाणात आहेत. 

बेलापूर (३.८ mg/l), पाल्म बीच रोि जवळ (२.० mg/l) आमण एरोली पुलाजवळील (२.२ mg/l) गोळा करण्यात 

आलेल्या खािीच्या पाण्याच्या नमुन्याांत मिझोल्व्व््हि ऑस्क्सजन (DO) चे प्रमाण कमी नोांदवण्यात आले. एरोली 

पुलाजवळील खािीच्या पाण्यात DO साकें द््रण प्रमाणात मागील वर्ागच्या ४.८ mg/l या प्रमाणापासून ५०% पेक्षा 

जास्त घ  होऊन ती सन २०१८-१९ मधे्य २.२ mg/l एवढी कमी नोांदवण्यात आली.  

सवग मठकाणाांवर BOD, TKN, नाय र े  व िॉसे्फ  साकें द्रण प्रमाण हे त्याांच्या अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा कमी आढळले.  

          21: सन २०१८-१९ मधील नम ुंमपा के्षत्रातील खाडीच्या पाण्याच्या नम ुंन्ाुंची िावषगक सरासरी ग णित्ता 

वठकाण पररमाण 

pH SS DO BOD TKN नायटर ेट फोसे्फट क्लोराईड 

   (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

CPCB मयागदा
34

 ५.५ – ९.० <१०० ४.० – ७.० <१०० <१०० <४५ <५ <६०० 

बेलापूर 
७.४ ६७८ ३.८ ६६ ७.०३८ १.४८० ०.५६७ ५९४९.४८ 

पाल्म बीच रोि, 

नेरूळ जवळ 
७.७ ५१६ २.० ९२ ७.०७८ २.०६४ ०.११७ ४४१७.३४ 

वाशी पुलाजवळ 
७.६ ७०० ५.५ ६४ ५.७१८ २.०३० ०.२५९ ३५३५.२३ 

सानपािा 
७.४ ३६४ ४.२ ८० ४.९८६ १.३८५ ०.२९५ ६७५९.०७ 

कोपरखैरणे 
७.४ ४८९ ४.७ ४५ ४.६३७ १.२०५ ०.३१० ६३६८.४३ 

एरोली पुलाजवळ 
७.६ ३१० २.२ ४१ ११.८५४ ३.५४९ ०.८४६ ३८७५.५९ 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 

                                                      
34https://cpcb.nic.in/industry-effluent-standards/ 

https://cpcb.nic.in/industry-effluent-standards/
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            3: नम ुंमपा च्या खाडीलगत असणाऱ्या पाणी ग णित्ता सुंवनयुंत्रण स्थानके 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 
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भूजल 

मनयोमजत व सुथिामपत पाणी पुरवठ्याचे प्रसारण व पाणी नुकसानीचा कमी दर याांमुळे इतर प्रदेशाांच्या तुलनेत 

नमुांमपा च्या के्षत्राांचे भूजलावरील अवलांमबत्व कमी आहे. नमुांमपा त्याच्या अमधकार के्षत्राांतगगत असणाऱ्या मवमहरी व 

बोरवेलच्या पाण्याच्या गुणवते्तचे सांमनयांत्रण मनयममतपणे करत असते. समनयांत्रणामधे्य pH, DO, BOD, क्लोराईि 

अवशेर्, हािगनेस, सले्फ , मिकल कॉलीिॉमग मह सवग पररमाणे व त्याांच्या प्रमाणाचे मवशे्लर्ण केले जाते. सन 

२०१८-१९ मधे्य नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्राांतील जवळपास २२ मवमहरी ांची पाणी गुणवत्ता चाचणी करण्यात आली 

(          22). मवमहरी व बोरवेल (के्षपणभूमी -          23) मधून गोळा करण्यात आलेल्या सवग 

नमुन्याांमधे्य ई-कॉली व मिकल कॉलीिॉमग असल्याचे आढळून आले. 

          22: सन २०१८-१९ मधे्य नम ुंमपा के्षत्रात असणाऱ्या विवहरी ुंच्या पाण्याच्या ग णिते्तची नो ुंद 

अ

न . 

क्र.  

वठकाण पररमाण 

pH गढूळ 

पणा 

क्लोरीन 

अवशेर् 

DO BOD CO

D 

क्लो

राई

ि 

हािग

नेस 

सले्फ

  

MPN 

गणना/

१०० 

ml 

ई.

कॉ

ली 

एि.

कॉ

ली 

 NTU (mg/l) mg

/l 

(mg/

l) 

(mg

/l) 

(mg

/l) 

(mg

/l) 

(mg/

l) 

   

 CPCB मयागदा
35

 ६.५

-

८.५ 

१०.० ०.२ 

mg/l 

४.०-

७.० 

<१०० २५० १००

० 

६०० ४००    

१ 
आग्रोळीगाव, सेक्टर 

१९ 

७.९ ४.६ शून्य ७.१ १ १९ ७१.३ ४७

९ 

१५३२

.०८ 

२३ +ve +ve 

२ 
शाहबाझगाव, सेक्टर 

१९ 

७.८ ६.४ शून्य ५.१ २ २९ ७७.

८ 

१३३ १९४.

७२ 
२३ +ve +ve 

३ 
मशरावणे, सेक्टर १, 

नेरूळ  

७.५ ३.५ शून्य ४.७ २ २९ ९७.

३ 

१३३ २०७.

९२ 
२३ +ve +ve 

४ 
सारसोळे, सेक्टर ६, 

नेरूळ  

७.५ ०.३ शून्य ४.९ २ २९ ७७.

८४ 

२७

५ 

११५.

४७ 
२३ +ve +ve 

५ 
कारावेगाव, 

तलावाजवळ, नेरूळ 

७.३ ३.१ शून्य ५.८ १ १९ १२९.

७ 

१९४ २३३.

९६ 
२३ +ve +ve 

६ 
दारावेगाव, सेक्टर २३, 

नेरूळ 

७.० १.९ शून्य ५.२ १ १९ १०३.

७ 

१९४ १७१.

७० 
२३ +ve +ve 

७ तुभेगाव सेक्टर २१ 
७.५ ४.४ शून्य ६.८ 3 ४९ ९७.

३ 

७६

५ 

१४१८

.८७ 
२३ +ve +ve 

८ गणपतीपािा, तुभेगाव 
७.८ २.६ शून्य ६.७ १ २९ १०३.

७ 

२७

५ 

१०६.

७९ 
२३ +ve +ve 

९ 
तीन  ाकी, सेक्टर १८, 

कोपरखैरणे 

६.७ ०.६ शून्य ६.७ ०.१ १९ ९७.

३ 

१४३ १६७.

५५ 
२३ +ve +ve 

१० 

पी.सी. पा ील 

घरासमोर, सेक्टर १९, 

कोपरखैरणे 

६.८ २.२ शून्य ४.० ०.४ ९ १०३.

७ 

२४५ १२४.

९१ 
२३ +ve +ve 

११ 

केशव अांकल 

घरासमोर, सेक्टर १९, 

कोपरखैरणे 

६.६ ४.९ शून्य ६.३ १ १० ७७.

८ 

२४५ २२२.

६४ 
२३ +ve +ve 

१२ 
अनांत पा ील, मचांचली, 

घणसोली 

७.४ ४.६ शून्य ५.९ १ १९ ७१.३

५ 

५७१ १७३५

.८५ 
२३ +ve +ve 

१३ 

ओर्ल् मविीओ सें र, 

तळवली नाका, 

घणसोली 

७.६ २.२ शून्य ४.६ ०.३ १० ६४.

८ 

२७

५ 

२६२.

६४ 
२३ +ve +ve 

                                                      
35https://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/drinking_water_standards_bis_10500_20
04_by_bis.pdf 

https://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/drinking_water_standards_bis_10500_2004_by_bis.pdf
https://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/drinking_water_standards_bis_10500_2004_by_bis.pdf
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अ

न . 

क्र.  

वठकाण पररमाण 

१४ 
राबादागाव, GSR/ESR 

च्या मागे, राबादा 

७.८ ५.६ शून्य ६.२ १ १९ ५८.

३ 

९२ ९५.०

९ 
२३ +ve +ve 

१५ 
मवठ्ठल मांमदराजवळ, 

मदवागाव, एरोली 

७.७ ७.५ शून्य ४.८ ०.४ १० ४५.

४० 

१३३ ५७.३

६ 
२३ +ve +ve 

१६ 
वी भट्टी, एरोलीगाव, 

एरोली 

८.० १.७ शून्य ५.६ २ २९ ८४.

३३ 

२७

५ 

२९८.

८७ 
२३ +ve +ve 

१७ 
हनुमान मांमदराजवळ, 

मचांचपािा, एरोली 

८.० १.३ शून्य ४.७ १ १९ १०३.

७९ 

३१६ ८१.१३ २३ +ve +ve 

१८ इल्थानपािा, मदघा 
८.० १.९ शून्य ५.० ०.४ १० १२९.

७४ 

३०६ ९१.७

० 
२३ +ve +ve 

१९ सुभार्नगर, मदघा 
७.९ ८.९ शून्य ५.५ ०.२ १० २४६

.५० 

२०४ १५९.

६२ 
२३ +ve +ve 

२० सांजय गाांधी नगर, मदघा 
८.० ५.५ शून्य ४.६ १ १९ ११६.

७६ 

२१४ ९५०.

९४ 
२३ +ve +ve 

२१ 
जुहूगाव, सेक्टर ११, 

वाशी 

८.० ६.२ शून्य ६.१ २ ३९ ९७.

३० 

२८६ ५२०.

७५ 
२३ +ve +ve 

२२ 
वाशीगाव, सेक्टर ६, 

वाशी 

८.१ ४.४ शून्य ४.६ २ ३९ ११०. ६९४ १५९२ २३ +ve +ve 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 
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          23: त भे बोरिेलची पाणी ग णित्ता (सन २०१८-१९)  

बोरिेल चे 

वठकाण 

(त भे) 

p

H 

गढू

ळप

णा 

अिरे्ष 

क्लोरीन 
DO BOD 

CO

D 

क्लोरा

ईड 

हाडगने

स 
सले्फट क्षारता 

MPN 

गणना/

१०० ml 

ई. 

कॉ

वल 

एफ.

कॉ

वल 

  
NT

U 

(mg/l) (m

g/l) 

(mg

/l) 

(m

g/l

) 

(mg/l

) 

(mg/l) (mg/l

) 

(mg/l

) 

(mg/l) 
  

तुभे 

के्षपणभूमी 

येिील 

बोरवेल  

७.१ २.१ शून्य ५.० ० १० १२७.० २११ १०५.६६ <५.८५ २३ +ve +ve 

७.३ ३.२ शून्य ७.७ ० ९ १५४.२० १८५ १२४.५३ <५.८५ २३ +ve +ve 

७.

६ 

४.० शून्य ७.० १ ९ १५४.२० ५२ २३.४० <५.८५ २३ +ve +ve 

७.

७ 

४.७ शून्य ६.० १ ९ ४९.१३ २६८ १५६.६० <५.८५ २३ +ve +ve 

७.४ ३.७ शून्य ६.२ ४ ३५ ४९.१३ ३१९ ८९.४० <५.८५ २३ +ve +ve 

७.२ ५.६ शून्य ६.६ २ १७ ५७.३२ ३७१ ६६.८० <५.८५ २३ +ve +ve 

७.१ ३.९ शून्य ६.८ २ २६ ५१.०३ १७५ ७३.६० <५.८५ २३ +ve +ve 

६.८ ४.६ शून्य ६.८ ४ ४० ८९.३३ २४० ११५.४० <५.८५ २३ +ve +ve 

७.३ ३.२ शून्य ६.६ ७ ५१ १९.४६ २२० १०७.९० <५.८५ २३ +ve +ve 

७.० ०.७ शून्य ६.५ २ २९ ५१.८९ २१४ ५०.२८ <५.८५ २३ +ve +ve 

सरसरी ७.

३ 

३.६ ०.१ ६.५ २.४ २३.

५ 

८०.३ २२५.५ ९१.४ <५.८५ २३ +ve +ve 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 
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जल सांसाधनाचे व्यवथिापन 

पाणी पुरवठा (प्रसारण) 

सन २०१८-१९ च्या आमिगक वर्ागत, ४२१.८५ दशलक्ष मल र प्रमतमदन (MLD) पाणी नमुांमपा िारे नवी मुांबई 

शहरात पुरवले गेले. पुरवठा करते वेळी होणाऱ्या प्रमक्रया व मवतरणाच्या कायागत जवळपास १८.६१% पाण्याचे 

नुकसान झाल्याचा अांदाज आहे. म्हणून सन २०१८-१९ मधे्य मनव्वळ पाणी पुरवठा हा अांदाजे ३४३ MLD एवढा 

झाला. अत्यांत सुथिामपत अशा मवतरण प्रसारणामािग त (११३० मकमी) नमुांमपा शहराला पाणी पुरवते. सांपूणग 

प्रसारणामधे्य थिापन केलेल्या एकूण गमतवधगक पांपची एकूण सांख्या १४५ एवढी आहे (          24). 

प्रसारणातून पाणी साठ्याच्या मठकाणापासून शेव च्या मठकाणापयांत पाणी नेण्यासाठी आवश्यक असणारे 

पाण्यावरील दबाव मनमागण करण्याचे कायग गमतवधगक पांप करत असते. 

          24: पाणी प रिठा प्रसारणाची िैवर्ष्ट्ये  

तपर्ील  मावहती 

सन २०१७-१८ मधील एकूण सरासरी पाणी पुरवठा ४२१.८५ MLD 

प्रमक्रया व मवतरण नुकसान  ~१८.६१% 

नवी मुांबईला मनव्वळ पाणी पुरवठा (नमुांमपा हद्दीत) ३४३.३६ MLD 

दरिोई पाणी पुरवठा ~ २२१ LPCD  

मवतरण प्रसारणाची लाांबी ११३० मकमी. 

गमतवधगक पांपची सांख्या  १४५ 

पाणी पुरवठ्याची मवभागणी 
मी र असलेले: ३४३.३६ MLD 

मी र नसलेले: ७८.४९ MLD 

पाणी पुरवठ्याची के्षत्राांनुसार मवभागणी 

घरगुती: २३१.९३ MLD  

व्यावसामयक: ३६.८२ MLD 

गावठाण व झोपिपट्टी: ७४.६१ MLD 

पाणी पुरवठ्याची एकक मकां मत (INR/मकलोमल र/वर्ग) 
घरगुती : ४.७५ 

घरुगुती नसलेले : ३०.० 

सन २००९ ते २०१८ मधे्य ममळालेल्या तक्रारी 

ममळाल्या - ५३१२ 

मनवारण केल्या - ५३१२ 

बाकी – शून्य  

मनुष्यबळ 

पाणी पुरवठा मवभागात एकूण कमगचारी वगग 

एकूण कुशल कमगचारी 

 

६१६ 

५२७ 

LPCD: वलटसग दरडोई प्रवतवदन 

स्त्रोत: नम ुंमपा पाणी प रिठा विभाग 
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नळातून येणाऱ्या मपण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता 

नमुांमपा के्षत्राचे मपण्याच्या पाण्याचे प्रािममक स्त्रोत असणाऱ्या मोरबे धरणातून येणारे पाणी नमुांमपा के्षत्राांत पुरवठा 

व मवतरण करण्यापूवी भोकरपािा येिील पाणी प्रमक्रया कें द्रावर प्रमक्रया केले जाते. यासाठी शहराचे घरगुती, 

व्यावसामयक, गावठाण व झोपिपट्टी अशा ३ भागाांत वगीकरण करण्यात आले आहे. नमुांमपा शहराच्या 

वेगवेगळ्या मठकाणी मपण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता मनयममतपणे चाचणी व सांमनयांमत्रत करत असते. प्रदूर्ण 

आढळल्यास महानगरपामलका प्रमतबांधक उपाय लागू करते. सन २०१८-१९ मधे्य एकूण २०,३७६ नमुन्याांचे 

मवशे्लर्ण केले गेले ज्यापैकी ५.१७% (१०५३) नमुने हे मपण्यासाठी अयोग्य ठरले (            30). मपण्याचे 

पाणी अयोग्य असण्याच्या वाढत्या प्रमाणाचा दर सन २०१७-१८ च्या ३.४% पासून वाढून सन २०१८-१९ मधे्य 

५.१७% एवढा झाला. 

            30: नम ुंमपा के्षत्रातील पाण्याच्या नम न्ाुंचा वपण्यायोग्य ि वपण्यास अयोग्य वहस््ाुंचा कल 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

            31: नम ुंमपा के्षत्रातील मध्यिती कें द्राुंन सार वपण्यास अयोग्य पाण्याची टके्किारी 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 

            31 मधून असे मनदशगनास येते मक, एरोली मध्यवती कें द्रात जवळपास ७% व्यावसामयक पाण्याचे 

नमुने, अांदाजे ३.७% सावगजमनक नळातील मपण्याच्या पाण्याचे नमुने आमण २% घरगुती वापराच्या पाण्याचे नमुने   
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Commercial Co-Op. Hsg. Soc. Domestic Public Tap Water Reservoir
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हे मपण्यास अयोग्य नोांदवले गेले तर एरोली व बेलापूर मधील रमहवासी सांथिाांमधे्य गोळा केलेला एकही नमुना 

मपण्यास अयोग्य असा आढळला नाही. बेलापूर मध्यवती कें द्रात व्यावसामयक पाणी नमुने (१८.३%) व त्याांनतर 

सावगजमनक पाणी पुरवठा (~७.८%) येिील नमुने सवागत जास्त मपण्यास अयोग्य असल्याचे नोांद झाले.  

साांिपाणी प्रमक्रया  

नमुांमपा मधे्य सुमनयोमजत भूमीगत साांिपाणी मनचऱ्याचे प्रसारण आहे जे २,६६,७६६ साांिपाणी जोिणी ांना जोिते. 

साांिपाणी मनचरा प्रणालीची एकूण लाांबी ४४८.३७ मकमी एवढी आहे. शहराच्या सवग मध्यवती कें द्राांमधे्य पुरेसे 

साांिपाणी मनचरा खाचरे आहेत. नमुांमपा किे जवळपास ३४३ सद्ाांचे सममपगत मनुष्यबळ आहे जे साांिपाणी 

प्रमक्रया मवभागात काम करते आमण कायग सहजपणे पार पािण्याची जबाबदारी घेते. 

साांिपाणी प्रमक्रया सुमवधा  

नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्राांत जवळपास २१० MLD साांिपाणी दररोज तयार होते जे शहरातील ७ साांिपाणी 

प्रमक्रया थिानकाांमधे्य (STP) प्रमक्रया गेले जाते (          25). या सवग STP ची एकमत्रत क्षमता अांदाजे ४५४ 

MLD एवढी आहे. या सवग प्रमक्रया थिानकाांवर प्रािममक तसेच दुय्यम प्रमक्रया प्रणाली आहेत ज्या ‘मसके्वस्न्सांग बॅच 

रीअॅक्टर’ (SBR) प्रमक्रयेचा वापर करून चालणाऱ्या ‘सायस्क्लक अॅक्टीवे ेि स्लज म र  में ’ तांत्रज्ञानावर आधाररत 

कायग करते. दुय्यम प्रकीयेच्या वेळेस ISO प्रमामणत प्रयोगशाळेत दररोज पाण्याच्या गुणवते्तची चाचणी केली जाते. 

            4 मधे्य नमुांमपा अमधकार के्षत्राांतगगत येणाऱ्या नवी मुांबई मधे्य स्थित STP ची िोिक्यात मामहती 

मदलेली आहे. 

          25: नम ुंमपा के्षत्रातील कायगरत साुंडपाणी प्रवक्रया स्थानकाुंची यादी (सन २०१८-१९) 

अन .क्र. मध्यिती कें द्र ि सेक्टर आराखडा क्षमता (MLD) प्रवक्रया तुंत्रज्ञान 

१ सी.बी.िी बेलापूर – १२ 19 

सायस्क्लक 

अॅक्टीवे ेि स्लज 

प्रोसेस (SBR तांत्र) 

२ नेरूळ - ५० 100 

३ सानपािा - २१ 37.5 

४ वाशी – १८ 100 

५ कोपरखैरणे – १४ 87.5 

६ घणसोली – १५ 30 

७ एरोली – १८ 80 

एकूण ४५४  

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 
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            4 : नम ुंमपा के्षत्राुंतील STPs ची वठकाणे  
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साुंडपाणी प्रवक्रया स्थानकाचे कायग 

खािीमधे्य सोिण्यापूवी (STP मधून) प्रमक्रया करण्यात आलेल्या पाण्याच्या गुणवते्तची मामहती नमुांमपा िारे 

मनयममतपणे चाचणी करून दस्तावेज केली जाते. यामुळे पाण्याच्या गुणवते्तवर पररणाम करणाऱ्या मवमवध 

पररमाणाांच्या पातळीचे मागगमनरीक्षण करण्यास मदत होते तसेच नमुांमपा ला STP च्या कायगक्षम कामाची तपासणी 

करण्यात सुद्धा मदत होते.           26 मधे्य अांतगगम व मनगगम मागाांतून मनघणाऱ्या पाण्याच्या गुणवते्तची 

मामहती मदलेली आहे. COD च्या बाबतीत िक्त एरोली STP येिे प्रमक्रया करूनही अनुजे्ञय पातळीपेक्षा (५० 

mg/l) मकां मचत जास्त साकें द्रण (५४ mg/l) आढळले. बेलापूर आमण वाशी STP येिे मागील वर्ी (सन २०१७-१८) 

COD चे साकें द्रण प्रमाण जास्त नोांदवले होते जे या आमिगक सालात (सन २०१८-१९) अनुजे्ञय पातळीपेक्षा कमी 

आहे. सिेंिेि सॉमलि्स (S.S) च्या बाबतीत, वाशी व कोपरखैरणे STP व्यमतररक्त, बाकीच्या ५ STP मधे्य 

मनदेमशत अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा जास्त साकें द्रण नोांदवण्यात आले, ज्यात एरोली STP (६७ mg/l) आमण घणसोली 

STP (५९ mg/l) येिे या ५ STP पैकी सवागमधक साकें द्रण नोांदवले गेले. सवग STP मधे्य बायोलॉमजकल ऑस्क्सजन 

मिमाांि (BOD) व pH ची पातळी मह बऱ्याच िरकाने अनुजे्ञय मयागदेच्या खाली आढळली (<१० mg/l). 

          26: नम ुंमपा के्षत्रातील STPs ची सरासरी कामवगरी ि कायगक्षमता 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 

मानक-स्त्रोत 

:http://envfor.nic.in/sites/default/files/Draft%20notification%20of%20Sewage%20Treatment%20plan.PD

F 

  

 

STP 

PH B.O.D (mg/l) C.O.D (mg/l) S.S (mg/l) 

६.५-९ <१० <५० <२० 

अांतप्रगवाही साांिपाणी  अांतप्रगवाही साांिपाणी  अांतप्रगवाही साांिपाणी  अांतप्रगवाही साांिपाणी  

सीबीिी बेलापूर सेक्टर १२ 
७.२ ७.३ २८ ४ १३७ ३१ ५९ ३३ 

नेरूळ सेक्टर ५० 
७.४ ७.४ ३१ ४ १७९ २९ १०९ २३ 

वाशी सेक्टर १८ 
७.१ ७.६ २१ ४ १५७ ३८ ६३ १७ 

सानपािा सेक्टर २१ 
७.२ ७.५ १५ ५ १०४ ४६ ५० २७ 

कोपरखैरणे सेक्टर १४ 
७.५ ७.७ २५ ४ १६९ ३८ ८२ १७ 

घनसोली सेक्टर १५ 
७.४ ७.५ १२ ३ ११७ ३४ १२३ ५९ 

एरोली सेक्टर १८ 
७.२ ७.६ २८ ५ १६१ ५४ १४५ ६७ 

http://envfor.nic.in/sites/default/files/Draft%20notification%20of%20Sewage%20Treatment%20plan.PDF
http://envfor.nic.in/sites/default/files/Draft%20notification%20of%20Sewage%20Treatment%20plan.PDF
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वादळी पाण्याचे व्यवथिापन 

नमुांमपा अखत्यारीत के्षत्रात वादळी पावसाचे मनचरा करणारे प्रसारण एकूण ५५० मकमी लाांबीचे आहे (    

      27). या वादळी पाणी मनचरा प्रसारणाचे मुख्य वैमशष्ट्ट्य नाला आहे तसेच शहरातील धारण तलाव आहेत 

जे शहरात पूरजन्य पररस्थिती होण्यापासून  ाळते. नमुांमपा या नाल्याांच्या आमण धारण तलावाांच्या पाण्याची 

गुणवत्ता मनयममतपणे सांमनयांमत्रत करते.  

          27: नम ुंमपा के्षत्रातील प्रभागान सार िादळी पाण्याच्या वनचरा खाचऱ्याची लाुंबी 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा. नम ुंमपा 

नाले 

एम.आय.िी.सी के्षत्रात तयार होणारे वादळी पावसाचे पाणी नाल्याांमधे्य जमा होते आमण सोबतच औद्योमगक 

के्षत्रातील साांिपाणी खािी पयांत पोहचवले जाते. नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्रात १० मुख्य नाले आहेत (    

      28). हे नाले एम.आय.िी.सी के्षत्रात उगम पावतात आमण या औद्योमगक के्षत्रातील साांिपाणी खािीपयांत 

नेतात. या नाल्याांमधून गोळा केलेल्या नमुन्याांची पाणी गुणवत्ता           29 मधे्य प्रसु्तत केलेली आहे.  

 

  

अनु.क्र प्रभागाचे नाव प्रभाग क्रमाांक वादळी पाण्याच्या मनचरा खाचऱ्याची लाांबी (मकमी) 

१ बेलापूर A ८२.०० 

२ नेरूळ B १११.०० 

३ वाशी C ९०.१५ 

४ तुभे D ८२.०० 

५ कोपरखैरणे E ७९.०० 

६ घणसोली F ४०.०० 

७ एरोली G ६५.८५ 

८ मदघा H ० 

९ एम.आय.िी.सी 
 

० 

एकूण ५५० 
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          28: नम ुंमपा के्षत्रातील ख ल्या नाल्याुंची मावहती 

अन . क्र नाला मध्यिती कें द्र पासून पयंत लाुंबी (मीटर) 
१ नाला क्र. – १ बेलापूर सेक्टर - १ सेक्टर – १२ २४१८ 

      आ ीस्ट मवलेज शाखा ७२६ 

      सेक्टर १अ नाला ४३० 

२ नाला क्र. – २   सी.बी.िी. रेले्व थिानक सेक्टर १५ ११०५ 

३ नाला क्र. – ३ नेरूळ सेक्टर – ९ पाल्म बीच मागग ४२७३ 

     सेक्टर १५ अ २६६१ 

४ नाला क्र. – ४ सानपािा एम.आय.िी.सी सेक्टर - ४ ७२३३ 

     रेले्व शाखा १४१८ 

     सेक्टर – ४ शाखा  १४०३ 

     हदीमलया शाखा  १५५० 

     एम.आय.िी.सी. शाखा १८७५ 

५ नाला क्र. – ५ वाशी सेक्टर १२ वाशी रेले्व थिानक ७३१० 

६ नाला क्र. – ६ कोपरखैरणे खैरणे नाला ७९९० 

     शाखा-१   ३७०९ 

     शाखा-२   ७३९ 

     शाखा-३   १६७८ 

     शाखा-४   १४७० 

७ नाला क्र. – ७   महापे नाला २०३६ 

८ नाला क्र. – ८ घणसोली NOCIL नाला ४६९० 

     शाखा-१   १३६० 

     शाखा-२   २९३७ 

     शाखा-३   १६१५ 

     शाखा-४   १६२० 

९ नाला क्र. – ९ एरोली भारत मबजली नाला १८९१ 

     MSEB नाला  १९११ 

     शाखा-१   ७३२ 

     शाखा-२   ६७० 

१० नाला क्र. – १० मदघा इल्थानपािा नाला ३५०० 

      ठाणे हद्द – मदघा ३३३२ 

        एकूण ७४२८२ 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 
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          29: नाल्याुंतून गोळा केलेल्या पाण्याच्या नम न्ाुंची िावषगक सरासरी पाणी ग णित्ता (सन २०१८-१९) 

के्षत्र नाल्याचे नाि पररमाण 

pH S.S. D.O B.O.D C.O.D नाय र े  नाय र ाइ  सल्फाइि क्लोराईि 

 
 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

CPCB मानक मयागदा ५.५-

९.० 

<६०० - <३५० - <४५ - - <१००० 

बेलापूर बेलापूर सेक्टर १२ ७.९ १३ ५.५ १६ २४२ २.६१९ ०.०१४ ५.९२ १००.९९ 

बेलापूर सेक्टर 

१५अ 

७.५ ७९ ३.८ २१ १६१ ०.७४८ ०.०६६ ६.०८ १३३.९३ 

वाशी वाशी सेक्टर १८ 

(खैरणे नाला) 

७.५ ७१ १.३ ८ १२७ ०.५२० ०.०५२ २७.४४ २३३.०१ 

तुभे तुभे माफ्को नाला, 

सेक्टर १७, १८ 

७.७ ११२ ०.७ ८ १२५ १.४०० ०.०४६ २८.०८ २१६.७१ 

पवने 

एम.आय.िी.सी 

नाला 

७.३ ५० १.५ २८ २९१ ०.४६१ ०.०४३ ९.१२ २५१.४६ 

तुभे सेक्टर १९ ७.५ १६५ १.२ ४४ ३८८ ०.६२२ ०.०८५ १७.०८ २४४.०१ 

तुभे सेक्टर २४ ७.३ २५४ १.६ २२ ३७२ २.२३० ०.०९५ ७.६४ १९६.२२ 

जुईनगर हदीमलया 

नाला 

८.१ ८८ ०.८ ३७ ३२२ १.००३ ०.०५५ १६.५३ २६०.१६ 

कोपरखैरणे कोपरखैरणे सेक्टर 

११ 

७.८ २०२ ०.६ ३१ ४७६ १.८१८ ०.०३५ २५.९२ २४८.५२ 

महापे पूल नाला ७.५ १६३ २.७ २९ २१५ २.१३४ ०.०८१ १६.५३ ३५४.४२ 

एरोली एरोली भारत 

मबजली नाला 

७.३ ५८ ०.७ ३५ १६२ २.१९० ०.१४२ ११.४१ १२९.६६ 

घणसोली NOCIL नाला ७.३ ६७ १.० २३ १९७ १.०९९ ०.०६० २२.५१ २२५.३६ 

नेरूळ नेरूळ पाल्म बीच 

रोि 

७.३ ७३ १.१ २१ १६६ ०.५१६ ०.०२६ ५.६८ ७०४.८१ 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

मानक स्त्रोत : http://cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf
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            5: नम ुंमपा के्षत्रातील नाल्याुंलगत पाणी ग णित्ता सुंवनयुंत्रण स्थानके 
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धारण तलाव 

धारण तलाव हे एकास्िक पाणी मनचरा प्रणाली आहे जी सामान्य पररस्थिती ांमधे्य पाणी धरून ठेवणारे खोऱ्याचे 

काम करते आमण भरतीच्या वेळी पाणी एका मठकाणी साठून न राहण्यासाठी तलावात पाणी साठवण्याचे काम 

करते. नवी मुांबई शहराचे काही ठरामवक भाग भरतीच्या पाणी पातळी पेक्षा खाली वसलेले आहेत त्यासाठी 

CIDCO ने पूर मनयांत्रणाकररता िच तांत्रज्ञान वापरले आहे ज्यामुळे शहराची पुनरुत्थान पातळी इष्ट्तम पातळीवर 

आणता येईल. भरतीच्या वेळी जममनीच्या आतल्या भागाांत मशरकाव करणारे समुद्राचे पाणी मनयांमत्रत 

करण्यासाठी आमण आहो ीच्या वेळी ज्यादा पाण्याचा प्रवाह नैसमगगकरीत्या आमण भरतीच्या वेळी जास्त क्षमतेच्या 

पांपाची मदत घेऊन पाणी पुन्हा समुद्रात नेण्यासाठी या पद्धतीचा अवलांब केला जातो. पावसाच्या पाण्याचा मनचरा 

करण्यासाठी वेगवेगळ्या मध्यवती कें द्राांमधे्य धारण तलाव बाांधण्यात आले आहेत. या तलावाांच्या बाजूने बाांध 

घालण्यात आले आहेत आमण आहो ीच्या वेळी पाणी सोिण्यासाठी मनयांत्रण कायगप्रणाली थिामपत करण्यात आली 

आहे (          30). वादळी पाण्याचे मनचरा प्रणाली व खािी मधील भागात हे धारण तलाव मोकळ्या के्षत्राचे 

काम करतात. बेलापूर, वाशी, तुभे, कोपरखैरणे आमण एरोली मध्यवती कें द्राांमधे्य एकूण ११ धारण तलाव 

बाांधण्यात आले आहेत  

वचत्र क्र. 1: डच डाईक ची योजनाबद्ध आकृती (डािीकडे) आवण त्ाचे फॅ्लप गेट समिेत प्रत्क्ष छायावचत्र 

(उजिीकडे) 

          30: नम ुंमपा के्षत्रातील धारण तलािाुंची मावहती  

अन . क्र. मध्यिती कें द्र वठकाण के्षत्र (हेक्टर) 

१ बेलापूर (सी.बी.िी)  सेक्टर १२ ५.५ 

२ बेलापूर (सी.बी.िी)  सेक्टर १५ अ १३.८५ 

३ वाशी सेक्टर ८ अ २.३ 

४ वाशी वाशीगाव  १.९३ 

५ वाशी सेक्टर १० अ १५ 

६ वाशी सेक्टर १२ २४ 

७ कोपरखैरणे सेक्टर १४ ९ 

८ एरोली सेक्टर १८ १६ 

९ एरोली सेक्टर १९ १४ 

१० वाशी  रेले्व थिानकामागे ७७ 

११ सानपािा सेक्टर ३० अ २२ 

एकूण २००.५८ 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 
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          31: धारण तलािाुंमधून गोळा केलेल्या पाण्याच्या नम न्ाुंची िावषगक सरासरी ग णित्ता (सन २०१८-

१९) 

धारण तलाि 

  

पररमाण 

pH S.S D.O B.O.D नायटर ेट नायटर ाइट फोसे्फट 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

६.५-८.५ <१०० ४.०-७.० <१०० <४५ 
 

<५ 

बेलापूर सेक्टर १२ ७.४ ३१० ३.१ ६१ ०.५८४ ०.०१३ ०.५४० 

बेलापूर सेक्टर १५ अ ७.९ ६२१ ६.३ ५८ ०.७४९ ०.३१९ ०.१०४ 

वाशी सेक्टर ८ ७.७ ३७६ ३.५ २७ २.६२२ ०.४९७ ०.१४८ 

वाशी सेक्टर १० अ ८.० ६७८ ६.६ १०३ २.०३१ ०.२०७ ०.२५३ 

वाशी सेक्टर ११ व १२ ७.४ ३९४ २.६ ४६ २.२६३ ०.३२१ ०.१६० 

वाशी सेक्टर ३० ७.७ ५०४ ३.९ ६९ १.४१४ ०.६२५ ०.०९० 

कोपरखैरणे सेक्टर १४ ७.१ ३५३ २.० ३३ ०.५७६ ०.२५५ ०.६२१ 

एरोली सेक्टर १८ ७.५ ५५६ २.२ ३६ ०.४४२ ०.५८६ ०.५८८ 

एरोली सेक्टर १९ ७.४ ९७१ ४.४ ३७ २.२०९ ०.३८९ ०.६०५ 

सानपािा सेक्टर १८, १९, व २० ७.२ ४२२ २.६ १०५ १.२५१ ०.७०० ०.२८७ 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

          31 मधे्य सन २०१८-१९ मधील धारण तलावाांच्या सांमनयांमत्रत पाणी गुणवते्तची मामहती मदलेली आहे. 

सवग धारण तलावाांच्या नमुन्याांमधे्य सिेंिेि सॉमलिस चे साकें द्रण प्रमाण हे १०० mg/l या अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा 

जास्त आढळले, ज्यापैकी सवागमधक साकें द्रण प्रमाण हे एरोली येिील धारण तलावाचे (९७१ mg/l) असून 

त्यानांतर वाशी सेक्टर १० अ (६७८ mg/l) आमण बेलापूर सेक्टर १५ अ (६२१ mg/l) येिे नोांदवले गेले. 

कोपरखैरणे येिील सेक्टर १४ (२.० mg/l), एरोली मधील सेक्टर १८ (२.२ mg/l) वाशी व सानपािा (२.६ mg/l), 

बेलापूर मधील सेक्टर १२ (३.१ mg/l), वाशीतील सेक्टर ८ (३.५ mg/l) आमण सेक्टर ३० (३.९ mg/l) येिे गोळा 

करण्यात आलेल्या नमुांन्याांमधे्य DO ची पातळी मह अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा (४-७ mg/l) कमी आढळली.  

pH, नाय र ाइ स्, नाय र े स्, आमण िोसे्फ स् सारख्या इतर पररमाणाांचे प्रमाण हे अनुजे्ञय मयागदेपेक्षा कमी 

असल्याचे मनदशगनास आले. 
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दबाव आमण पररणाम  

युनाय ेि नेशन्स च्या जागमतक जल मवकास अहवालानुसार, जशी गोड्या (मपण्यायोग्य) पाण्याची मागणी वाढत 

आहे तशी त्याची उपलब्धता कमी होत आहे आमण हवामान बदलामुळे मह पररस्थिती भमवष्यात अजून जास्त 

गांभीर होणार आहे. अहवालानुसार, मानवी मक्रयाांमुळे आपल्या या मौल्यवान जल सांसाधनावर दबाव मनमागण होऊ 

शकतो ज्यामुळे ठरामवक देशाांमधे्य तसेच मवमवध के्षत्राांमधे्य मकां वा देशाांतगगत प्रदेशाांमधे्य आमिगक असमानता 

अजून मबक  होऊ शकते36. पाणी सांसाधनाांवर मवपरीत पररणाम मनमागण करणारे काही मुख्य चालन बल 

खालीलप्रमाणे 

1. लोकसांख्या वाढ, खासकरून पाणी  ांचाई असणाऱ्या प्रदेशाांत  

2. कमी मवकमसत के्षत्राांपासून ते मवकमसत के्षत्राांपयांत प्रमुख जनसाांस्ख्यकीय बदल 

3. अन्न उत्पादन आमण अन्न सुरके्षसाठी वाढती मागणी  

4. औद्योमगक, शेतकी व नगरपामलका स्त्रोताांतुन होणारे प्रदूर्ण  

नमुांमपा अखत्यारीत के्षत्रामधे्य सुथिामपत असे औद्योमगक, रमहवासी आमण व्यावसामयक के्षत्राांचे अस्स्तत्व आहे जे 

चाांगल्या पायाभूत सुमवधा, रोजगारच्या सांधी आमण शहरातील उपलब्ध चाांगल्या गुणवते्तचे राहणीमान या 

कारणाांमुळे अमतजलद गतीने वाढत आहे, पररणामी पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सन २०१०-११ ते सन 

२०१८-१९ पयांत शहराने पाण्याच्या मागणीत अांदाजे २८% वाढ अनुभवली आहे जी वाढत्या लोकसांखे्यमुळे पुढे 

अजून वाढू शकते. कमी पजगन्यमान झाल्यास (जसे सन २०१६-१७ मधे्य घिले), मह पररस्थिती अजून मबक  होऊ 

शकते कारण शहराला प्रािममक पाणी पुरवठा करणारे मोरबे धरण हे शहरासाठी एकमेव प्रमुख स्त्रोत म्हणून 

उपलब्ध आहे. अतीव वाढणारी मागणी या स्त्रोतावर प्रचांि दबाव मनमागण करेल आमण म्हणून योग्य पाणी 

व्यवथिापन व तांत्रज्ञानामािग त पाणी सांवधगनाचे मागग अवलांबणे आवश्यक आहे. 

 

            32: नम ुंमपा के्षत्रातील पाणी मागणीचा कल 

स्त्रोत: पाणी प रिठा विभाग, नम ुंमपा  

                                                      
36http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4%20Background%20Briefing%20
Note_ENG.pdf 
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मवतरणातील नुकसान व गळती  

पाण्याचे नुकसान कमी करण्याला प्रते्यक महानगरपामलका प्राधन्य देते. साधारणपणे, पाण्याचे नुकसान हे पाणी 

वहन व मवतरण मुख्यालयातील गळती, जलाशय व साठ्यातून ज्यादाचे वाहणारे पाणी आमण नागरी सुमवधा 

जोिणीतील गळतीच्या स्वरुपात होते. जल सांसाधन मांत्रालय अनुसार नॉन-रेवे्हनू्य वॉ र NRW (कर नसलेले 

पाणी) च्या नुकसानीचे मापदांि २०% एवढे मनदेमशत करण्यात आले आहे37. या वर्ी सुद्धा नमुांमपा ने पाणी 

नुकसानीचा दर जवळपास १८.६१% एवढा राखून ठेवला जो मनदेमशत मापदांिाच्या तुलनेत १.३९% ने कमी आहे 

(            33). 

 

            33: नम ुंमपा के्षत्राुंतगगत पाणी प रिठा ि वितरणातील न कसानीचा कल 

स्त्रोत: पाणी प रिठा विभाग, नम ुंमपा 

प्रमतसाद  

पाण्याचे नुकसान कमी करण्यासाठी, नमुांमपा मनयममतपणे पाण्याचा ताळेबांद आयोमजत करते आमण 

नागररकाांकिून येणाऱ्या पाईप तु ी, गळती व पुरवठ्यासांबांमधत तक्रारी ांचे मनवारण करते. पाण्याचे नुकसान व 

चोरी िाांबवण्यासाठी नमुांमपा ने AMR प्रणाली थिापन करण्याचे बांधनकारक केले आहे. नवी मुांबई मध्यवती 

कें द्राांतील रमहवासी, सांथिामनक व व्यावसामयक मठकाणाांवरील AMR थिापनाची आमण जोिणी तोिल्याची देखील 

नोांद नमुांमपा ठेवत असते. ऑ ोमे ेि मी र रीिर मसस्टीम (AMRs) थिापन करणे, योग्य पद्धतीने जोिणी 

असलेल्या प्रसारणातून पाणी पुरवठा करणे आमण सुपरव्हायझरी कां  र ोल अँि िे ा अॅक्वीझीशन (SCADA) 

प्रणाली थिामपत करून पाणी पुरवठ्याचे पररणामकारक व्यवथिापन केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी 

नुकसानीला आळा घालण्यात मदत झाली आहे. 

  

                                                      
37WaterAid India, State of Urban Water Supply in India, 2018, Pg no. 24 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100

200

300

400

500

600

2013-14 2014-15 2015- 16 2016-17 2017-18 2018-19

नमुंमपा क्षेिांिगचि पाणी पुरििा ि वििरणािील नुकसानीचा कल 

Daily Avg Water Supply (MLD) Daily Avg Water Loss (MLD) Distribution losses



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

73 

नमुांमपा च्या STP चा वीज वापर  

मवतरणातील नुकसान व गळतीमुळे होणाऱ्या नुकसानामुळे पाणी पुरवठा प्रणालीवर दबाव मनमागण होतो. यामधे्य 

िक्त सांपूणग पाण्याची गरजेच्या बाबतीत तसेच आमिगक नुकसानच होत नसून पांमपांग थिानक, गमतवधगक पांप, 

प्रमक्रया उपभोग्य वसू्त व इतर साधनाांना आवश्यक उजेचे सुद्धा नुकसान होते. STP मधे्य वापरल्या जाणाऱ्या 

मवजेची मामहती           32 मधे्य मदलेली आहे. 

          32: नम ुंमपा मधील STP चे िीजउजाग िापर  

अ

न . 

क्र. 

िीज उजाग 

िापर 

पररमाण 

एकक मध्यिती कें द्र 

सीबीिी 

– १२ 

नेरूळ – 

५० 

वाशी – 

१८ 

कोपरखैरणे – 

१४ 

एरोली – 

१८ 

सानपािा 

– २० 

घणसोली 

१ एकूण क्षमता  MLD १९ १०० १०० ८७.५ ८० ३७.५ २७ 

२ एकूण भार MLD १०-१२ ४०-४५ ४०-४५ ३५-३८ ३०-३५ १८-२० १२-१५ 

३ एकूण पांप नग ० ८ ८ ७ ६ ६ ६ 

४ पांपची एकूण 

क्षमता 

HP ० १४०० १४०० १२२५ १०५० ४८० ७६० 

५ एकूण एकक 

सेवन 

Kwh ५६८४९

० 

२९६४६१

३ 

२८१८८७

० 

४३९३५६१ १७८५९

४६ 

२०२०८९० १२०५०८० 

स्त्रोत: पाणी विभाग, नम ुंमपा  

मलःपाणी व औद्योमगक साांिपाणी मनचरा 

शहराच्या औद्योमगक के्षत्रातून औद्योमगक साांिपाणी तयार होते तर रमहवासी व व्यावसामयक के्षत्रातून घरगुती 

मलःपाणी दररोज तयार होते. अशा मलःपाणी आमण साांिपाण्यामधे्य मवमवध प्रदूर्के असतात जे एकदा पाण्याच्या 

स्त्रोतात ममसळले मक पाण्यास प्रदूमर्त करून पाण्याची एकां दरीत गुणवत्ता खालावतात. मागील काही वर्ाांत नवी 

मुांबई शहराच्या जलद मवस्तारामुळे आमण वाढलेल्या पाणी पुरवठ्यामुळे मनमागण होणाऱ्या साांिपाण्याचे प्रमाण 

सुद्धा वाढले आहे. सन २०१८-१९ मधे्य असे मनदशगनास आले आहे मक शहरामधे्य जवळपास २१० MLD 

साांिपाणी मनमागण झाले. साांिपाणी सोिण्यापूवी त्यावर योग्य अशी प्रमक्रया करणे आवश्यक आहे नाहीतर 

त्यामुळे पाणी प्रदूर्ण होऊन समुद्री व मकनारी पयागवरणावर मवपरीत परीणाम होऊ शकतात. 

प्रमतसाद 

प्रमक्रया केलेल्या साांिपाण्याचे पुनिक्रीकरण 

प्रमक्रया केलेल्या साांिपाण्याच्या पुनवागपराच्या प्रय्न ाांत, नमुांमपा मह अमृत योजने अांतगगत नागरी मवकास 

मांत्रालयाच्या मागगदशगक सूची अनुसार प्रमक्रया केलेले साांिपाणी पुनिक्री करण्याचे मनयोजन करत आहे. पमहल्या 

 प्यात कोपरखैरणे व एरोली येिे २० MLD क्षमतेचे २ तृतीय शे्रणीचे प्रमक्रया थिानक थिामपत करण्याचे प्रस्तामवत 

केले असून (कोपरखैरणे व एरोली) प्रमक्रया थिानकाांतून येणारे प्रमक्रया केलेले साांिपाणी पुनिक्री केले जाईल. या 

तृतीय शे्रणीच्या प्रमक्रया सांचात अतीव मनिांदन (गाळण) व अमतनील मकरणाांच्या   
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तांत्रज्ञानाचा वापर करून साांिपाण्यातील कॉलीिॉमग वर प्रमक्रया केली जाते. याप्रकारे पुनिक्री केलेले साांिपाणी 

हे एम.आय.िी.सी के्षत्राांत मपण्याच्या कारणाव्यमतररक्त इतर कामाांसाठी पुरवण्यात येईल. 

अशाच प्रकारचे तृतीय शे्रणीचे प्रमक्रया थिानक वाशी मध्यवती कें द्रात सुद्धा थिापन करण्याचे प्रस्तामवत केले आहे. 

या प्रस्तामवत थिानकाची क्षमता १५ MLD एवढी असेल. यातून पुनिक्री करण्यात आलेले प्रमक्रया केलेले 

साांिपाणी बागाांतील झािाांना पाणी देण्यासाठी वापरण्यात येईल. 

याप्रमाणे एकदा पूणगपणे कायगरत झाल्यानांतर नमुांमपाला दररोज जवळपास ५५ MLD प्रमक्रया केलेले साांिपाणी 

पुनिक्री व पुनवागपर करण्यात येऊ शकेल जो शहराच्या पातळीवर साांिपाणी व्यवथिापनातील एक महत्वाचा 

 प्पा असेल. 

मॉनू्सनपूवग काये  

मॉनू्सन दरम्यान पाणी साठून मनमागण होणारी पररस्थिती  ाळण्यासाठी नमुांमपा प्रते्यक वर्ी मॉनू्सनपूवग तयारी 

कायागचा एक भाग म्हणून गाळ काढण्याचे काम सुरु करते. पाणी साठून न राहण्यासाठी सांबांमधत मवभागाांना 

ग ारे आमण नाल्याांमधून मनघणारा कचरा साि करण्याचे मनदेश मदले जातात.  

इतर महत्वाचे उपक्रम 

शहरातील जल सांसाधनाांचे सांवधगन व सांरक्षण करण्याचे महत्व जाणून घेतल्यानांतर नमुांमपा ने मकते्यक उपक्रम 

हाती घेतले ज्यातून िक्त शहरातील जल सांसाधनावरील दबाव कमी करण्यातच मदत होणार नसून उजाग 

बचतीमधे्य सुद्धा मदत होणार आहे. 

१. भोकरपािा येिील पाणी प्रमक्रया कें द्रावर नमुांमपा ने ‘बॅक फ्लमशांग’ (उल  मदशेने लो णे) पद्धतीचा अवलांब 

केला आहे. जवळपास १०-१२ MLD पाणी हे या पद्धतीने प्रमक्रया केले जाते आमण नांतर वेगवेगळ्या कारणाांसाठी 

वापरले जाते. साठवलेले हे पाणी शहरातील अांदाजे ५०,००० लोकाांच्या गरजा भागवते. या उपक्रमाच्या 

पररणामाांअांती रु. १,०८,००० प्रमतमदन एवढ्या पैश्याची बचत सुद्धा झाली असून यातून पुढील २ वर्ागत नवीन  ाकी 

व इतर साधने थिापन करण्याचा अांदामजत खचग पूणग करण्यात मदत होऊ शकते. 

२. ‘एलीवे ेि समवगस रीझव्होयर (ESRs)’ (उांचीवरील सुमवधा जलाशय) व ‘ग्राउांि समवगस रीझव्होयर (GSRs)’ 

(भूममगत सुमवधा जलाशय) याांना िावलून गुरुत्वाकर्गणाच्या आधारे २४*७ पाणी पुरवठा केल्यामुळे भरपूर 

प्रमाणात मवदु्यत उजाग बचत करण्यात मदत होऊ शकते. 
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जमीन सांसाधने 

            6: निी म ुंबई चे ‘जमीन िापर ि हररत आच्छादने’ प्रकार  

नैसमगगक सांसाधने म्हणूनही ओळखले जाणारे जमीन सांसाधने मह तुलनेत मानवाने अकु्षब्ध आमण मनसगगतःच 

पयागवरणात त्याांच्या नैसमगगक अवथिेत आढळतात. जमीन सांसाधनाांत जममनीचा पृष्ठभाग आमण त्यासांबांमधत सवग 
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प्रकारचे पैलू जसे मक भूपृष्ठावरील व भूपृष्ठाांतगगत असणारी सजीवसृष्ट्ी, माती व जममनीची सांरचना, भूपृष्ठीय पाणी 

साठा (उिळ तलाव, नद्या, दलदली, पाणिळ जागा, इत्यादी), जममनीच्या पृष्ठावरील थिलाांतररत दगिाांचे िर, 

आमण त्या मनगिीत भूजल आमण भूजलसाठ्याचे प्रमाण, वनिती व प्राण्याांची सांख्या, मानवी वस्ती ांचे प्रकार आमण 

मानवी मक्रयाांचे भूतकाळातील व सध्याच्या स्थितीतील भौमतक पररणाम याांचा समावेश होतो. जमीन मह मयागमदत 

साधन सांपत्ती आहे मजचा मागील मकते्यक शतके माणसाांच्या वाढत्या गरजाांसाठी वापर केला जात आहे. 

शहरीकरण, पायाभूत सुमवधाांचे मवकसीकरण, वाढत्या शेतकी मक्रया व अशा बऱ्याच मानवी िधागिक 

दबावाांमुळे जमीन सांसाधनाांवर पररणाम होत आहे. 

नवी मुांबई मनयोमजत शहर असल्यामुळे CIDCO ने सुरवाती पासूनच भरपूर मनयोजन व मवचार मवकासाच्या 

आराखड्यात समामवष्ट् केले आहेत. औद्योमगक पट्टा, रमहवासी के्षत्र आमण हररत जागा थिामपत करण्यासाठी 

शहराची आकृती मनमागण करतेवेळीच सुयोग्य मनयोजन करण्यात आले. या मवभागात नमुांमपा मधील भूमी 

सांसाधनाांची सद्य पररस्थिती माांिली आहे आमण मवमवध मवकास कामाांमुळे होणारे सांसाधनाांवरील पररणाम 

मवचारात घेतले आहेत.  

स्थिती 

शहराच्या जमीन वापराच्या प्रकाराांमधे्य बाांधकाम के्षत्र, शेत जमीन, जांगल, पिीक जमीन, पाणी साठे, रसे्त व इतर 

सारख्याच प्रकाराांचा समावेश होतो (            6). नमुांमपा च्या अखत्यारीत १०९.५९ से्क्व. मकमी एवढे के्षत्र 

येते (          33 आमण             34) त्यापैकी बाांधकाम के्षत्राचा ६१.९७ से्क्व. मकमी एवढा मोठा भाग 

आहे (५६.५४%). बाांधकाम के्षत्रात रमहवासी व व्यावसामयक, औद्योमगक के्षत्र, प्रशासकीय इमारती आमण पायाभूत 

सुमवधा जसे मक स्मशानभूमी, पाणीपुरवठा, साांिपाणी मनचरा प्रणाली, रसे्त आमण रेले्व याांचा समावेश होतो. जांगल 

के्षत्र हे २६.५५ से्क्व. मकमी प्रदेशावर मवस्तारलेले असून त्याचा २४.२२% महस्सा आहे. पाणिळ प्रदेश हे शहराचे 

महत्वाचे वैमशष्ट्टे्य आहेत ज्याांचे एकूण के्षत्र १३.४६ से्क्व. मकमी एवढे असून त्याांत तलाव, खारिु ी प्रदेश, पाणिळ 

जागा, खािी, मुरमाि प्रदेश व मानवकृत पाण्याचे साठे याांचा समावेश होतो. शेत जममनीचा केवळ १.२७% महस्सा 

असून १.४ से्क्व. मकमी एवढा मवस्तार आहे. 

          33: नम ुंमपा च्या जमीन िापर ि हररत आच्छादन प्रकाराची िगगिारी 

अन . क्र. जमीन िापर ि हररत आच्छादने के्षत्र वकमी
२
 जमीन आच्छादनाचा टके्किारी वहस्सा  

१ बाांधकाम ६१.९७ ५६.५४ 

२ जांगल २६.५५ २४.२२ 

३ पाणिळ प्रदेश १३.४६ १२.२८ 

४ पिीत के्षत्र  ५.८५ ५.३३ 

५ शेत जमीन १.४ १.२७ 

६ पाणी साठे ०.३६ ०.३२ 

एकूण बेरीज १०९.५९ १०० 

स्त्रोत:                         
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            34: निी म ुंबई र्हरातील जमीन आच्छादानाचा टके्किारी वहस्सा (२०१८-१९) 

स्त्रोत:                          

वाशी व तुभे मध्यवती कें द्राांमधे्य एकूण के्षत्राच्या ७५% पेक्षा जास्त के्षत्र हे बाांधकाम प्रकाराांतगगत मोिते ज्यातून 

असे मनदशगनास येते मक इतर मध्यवती कें द्राांच्या तुलनेत या दोन कें द्राांत लोकसांखे्यची घनता जास्त आहे. मदघा, 

घणसोली, कोपरखैरणे, नेरूळ आमण बेलापूर मध्यवती कें द्राांमधे्य वन के्षत्राचे प्रमाण जास्त आहे जे शहराची हवा 

गुणवत्ता व पयागवरणाचे एकां दरीत आरोग्य म कवण्यासाठी सांरमक्षत करणे आवश्यक आहे. घणसोली, कोपरखैरणे, 

नेरूळ व बेलापूर मधे्य अत्यल्प शेत जममनी आहेत जे असे दशगवते मक िोड्या प्रमाणात असले तरी शहरात 

शेतकी मक्रया केल्या जातात. 

बाुंधकाम के्षते्र 

शहराच्या एकूण के्षत्रापैकी अध्यागपेक्षा जास्त भाग (६१.९७ से्क्व. मकमी = ५६.५४%) हा बाांधकाम के्षत्राांतगगत येतो. 

शहराच्या प्रते्यक मध्यवती कें द्रात या के्षत्राखाली औद्योमगक, रमहवासी व व्यावसामयक मवभागाांचा समावेश होतो. 

बाांधकाम के्षत्राचा बहुताांश भाग हा रमहवासी मवभागाने व्यापला आहे जो शहराची कायम वाढणाऱ्या लोकसांखे्यला 

आधार देतो. बाांधकाम के्षत्रात मवमवध पायाभूत सुमवधाांचे मवकास प्रकल्प जसे मक रेले्व, रसे्त, घन कचरा 

व्यवथिापन प्रकल्प, पाणी प्रमक्रया मवभाग व इतर सुमवधाांचा सुद्धा समावेश होतो. या पायाभूत सुमवधा प्रकल्पाांची 

स्थिती त्याांच्या प्रते्यक मवभागात मवसु्ततपणे माांिली आहे.  

  

56.5% 
24.2% 

12.3% 

5.3% 

1.27% 0.3% 

निी मुंिई शिरािील र्मीन आच्छादानाचा टक्केिारी हिथसा (२०१८-१९) 

Built Up
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Wetlands

Wastelands

Agricultural Land
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पाणथळ प्रदेर् 

रामसर रुढीच्या व्याखे्यनुसार पाणिळ जागा या ऋतूनुसार मकां वा पूणग वर्गभर पाण्याने भरलेल्या असतात38. 

पाणिळ जागाांमधे्य बहुधा तलाव, नद्या, खारिु ी प्रदेश, आमण प्रवाळ खिक याांचा समावेश होतो. अनैसमगगक 

मानवकृत पाणिळ प्रदेशाांमधे्य भात खाचरे, धरणे, ममठागरे, इत्यादी के्षत्राांचा समावेश होतो. पाणिळ प्रदेशाची 

पयागवरणात अमतशय महत्वाची भूममका आहे, मुख्यतः या के्षत्राांची पाणी शुद्धीकरण, पूर मनयांत्रण, काबगन 

मनचराके्षत्र म्हणून आमण मकनारपट्टीच्या थिैयागसाठी मदत होते. हवेतील तसेच पाण्यातील जैवमवमवधतेला म कवून 

ठेवण्यात व आधार देण्यात सुद्धा या के्षत्राांची प्रमुख भूममका आहे. मनरोगी पाणिळ के्षते्र त्याांच्या नैसमगगक 

सौांदयागसाठी अनेक पयग क आकमर्गत करतात. नवी मुांबई अशा अनेक पाणिळ के्षत्राांनी सांपन्न आहे उदा., तलाव, 

तळी, धारण तळी, खारिु ी प्रदेश, दलदल प्रदेश, इत्यादी. 

पाणी साठे 

नवी मुांबई मधे्य अनेक पाणी साठे आहेत, जसे मक २४ तलाव, खािी, तळी आमण मवमहरी. शहरातील वेगवेगळ्या 

घरगुती वापर व औद्योमगक कारणाांसाठी हे पाणी साठे उपयोगी आहेत. या अहवालाच्या ‘पाणी सांसाधने’ या 

मवभागात पाणी साठे व त्याांची गुणवत्ता या बद्दल अमधक मामहती मदलेली आहे. 

खारफ टी प्रदेर् 

प्रािममकतः उष्णकम बांधीय व उप-उष्णकम बांधीय प्रदेशात वाढणाऱ्या खारिु ी वनिती या क्षार प्रमतकारक्षम, 

मुख्यतः झािाांवर िुले येणाऱ्या वगीकरणातील अत्यांत वैमवध्यपूणग प्रजातीचा ग  आहे39. खारिु ी प्रदेशातील 

पयागवरण हे खूप उत्पादनक्षम असूनही अमतशय सांवेदनशील व नाजूक असते आमण अनेक वनिती व प्राण्याांच्या 

प्रजातीला ते मनवारा देतात40. खारिु ी प्रदेश हे जैवमवमवधतेची कें दे्र आहेत मजिे असांख्य मासे, उभयचर प्राणी, 

सरप णारे प्राणी, पक्षी व कासवाांच्या प्रजाती ांची मनवासाची व प्रजननाची वसमतथिाने असतात. जगातील 

जवळपास ८०% मासेमारी मह प्रत्यक्षपणे मकां वा अप्रत्यक्षपणे खारिु ी प्रदेशावर अवलांबून आहे41. 

खारिु ी वृके्ष आमण आजूबाजूच्या वनिती त्याांच्या मुळाांिारे गाळ/रेती, जि धातू व इतर प्रदूर्के अिकवून 

घेतात आमण नांतर गाळून  ाकण्यामािग त मह वृके्ष पाण्याची गुणवत्ता म कवून ठेवण्याचे महत्वपूणग कायग करतात. 

या क्षमतेमुळे प्रवाहाच्या खालच्या मदशेने वाहणाऱ्या पाण्यातील पुढील प्रदूर्णाला आळा बसतो आमण प्रवाळ 

खिक व समुद्री गवत स्तर याांसारख्या सांवेदनशील जैववसाहती ांचे सांरक्षण होते. 

मकनारपट्टी थिैयीकरण आमण समुद्री आपत्ती ांमवरुद्ध नैसमगगक अििळा मनमागण करून मकनारपट्टीवर राहणाऱ्या 

समुदायासाठी खारिु ी वृके्ष प्रािममक सुरक्षा देण्याचे कायग करतात. जमीन व समुद्राच्या मधल्या भागात 

खारिु ी प्रदेश मोकळे के्षत्र प्रथिामपत करते जेणेकरून जममनीची धूप होण्यापासून बचाव होतो तसेच हे के्षत्र पूर, 

चक्रीवादळ व इतर नैसमगगक दुघग नाांसारख्या पयागवरणीय आपत्ती ांमवरुद्ध सांरक्षक िर म्हणून भूममका बजावतात. 

समुद्राच्या पातळीत वाढ आमण हवामान बदलामुळे होणारे अमततीव्र व अमनयममत वातावरणीय घ नाांना   

                                                      
38 https://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-faqs-what-are-wetlands/main/ramsar/1-36-
37%5e7713_4000_0__ 
39 http://cmsdata.iucn.org/downloads/managing_mangroves_for_resilience_to_climate_chan 
40 http://agritech.tnau.ac.in/forestry/forest_mangrove_index.html 
41 https://ecoviva.org/7-reasons-mangroves-matter/ 

https://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-faqs-what-are-wetlands/main/ramsar/1-36-37%5e7713_4000_0__
https://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-faqs-what-are-wetlands/main/ramsar/1-36-37%5e7713_4000_0__
http://agritech.tnau.ac.in/forestry/forest_mangrove_index.html
https://ecoviva.org/7-reasons-mangroves-matter/
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सांवेदक समुदायाांना भक्कम असे खारिु ी जांगल नैसमगगक सांरक्षण देते. खासकरून नवी मुांबई च्या भौगोमलक 

मठकाणानुसार खारिु ीचे शहरासाठी महत्त्व जास्त आहे.  

ठाणे खािीलगत मवकमसत झालेल्या नवी मुांबई शहरामधे्य खािीच्या बाजूने खारिु ी प्रदेशाचे अस्स्तत्व आहे. या 

के्षत्रात मुख्यते्व आढळणाऱ्या खारिु ी वनिती ांमधे्य एमवसेमन्नया मरीन (Avicennia marin), खारिु ी गवत 

एकँिस इलीसीिोलीस (Acanthus ilicifolius) व सोनेमशगया अल्बा (Sonnertia alba) याांचा समावेश होतो. 

नमुांमपा च्या सांशोधन अध्यायानात खऱ्या खारिु ी वृक्षाांचे अांदाजे ३ जनकवगग व ३ ग  असे वगीकरण आहे तर 

इतर १० प्रजातीन्सांबांमधत ६ ग ाांतगगत ८ जनकवगग आहेत आमण १ खारिु ी नसेलेले हॅलोिाय स् प्रजातीची नोांद 

केली आहे42.  

          2: ठाणे खाडीलगत असणारे खारफ टी िनस्पती ुंचे दाट आच्छादन 

 

शहरातील वसतीथिाने 

 

नैसवगगक के्षते्र 

नवी मुांबई शहरामधे्य जवळपास २६.५५ से्क्व. मकमी नैसमगगक जांगल आहे जे शहराच्या एकूण के्षत्रापैकी २४.२२% 

मवस्तारलेले आहे. हररत के्षत्रापैकी नैसमगगक जांगले हे मुख्य घ क आहेत आमण उष्णकम बांधीय अधग-सदाहररत 

लहान िोांगरराांगा, उष्णकम बांधीय आद्रग पानगळ, उष्णकम बांधीय कोरिे पानगळ, दलदल, खािी व खारिु ी 

याांसारखे अनेक मवमवध वसतीथिाने शहराच्या पररसरात आहेत. पारमसक िोांगरराांग मह शहरामधे्य वसली आहे व 

ती ठाणे खािीला समाांतर स्थित आहे. या हररत के्षत्राांचे सजीवसृष्ट्ी व   

                                                      
42 Pawar (2011). Floral Diversity Of Mangrove Ecosystem From Coastal Environment Of Uran (Raigad), Navi 

Mumbai, Maharashtra. Electronic Journal of Environmental Sciences Vol. 4, 113-117 (2011) ISSN: 0973-9505 
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पयागवरणीयदृष्ट्ट्या अतीव महत्व आहे आमण ते शहराचे एकां दरीत पयागवरण म कवून ठेवण्यात प्रमुख भूममका 

बजावतात.प्रते्यक मध्यवती कें द्रात नमुांमपा मनयममतपणे वृक्षलागवि मोहीम राबवत असते आमण शहरातील 

महरवळ म कवून ठेवण्यासाठी अनेक बाग व उद्याने मवकमसत केले आहेत. नमुांमपा ने रस्त्याच्या बाजूने व रस्ता 

दुभाजकाांवर सुद्धा झािे लावली आहेत. मह हररत के्षते्र शहराांची िुसु्फसे म्हणूनच काम करत नाहीत तर मवमवध 

पयागवरणीय सुमवधा देखील पुरवतात म्हणून अशा के्षत्राांचे सांवधगन हे शहराचे पयागवरण शाश्वतररत्या म कवण्यासाठी 

अत्यांत महत्वाचे आहे.  

मानि वनवमगत के्षते्र 

वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरातील नैसमगगक हररत के्षत्राांचे नुकसान झाले आहे. शहरातील बाग व उद्याने मह 

शहराचे पयागवरण स्वच्छ ठेवण्यासाठीचे मनयमक म्हणून कायग करतात. मह उद्याने शहराचे प्रदूर्ण कमी 

करण्यातच मदत करीत नाही तर ऑस्क्सजन पुरवठा, हवामान समृद्ध करून, पाणी सांवधगन, माती सांवधगन, आमण 

पक्षी व िुलपाखराांसारख्या शहरात वावरणाऱ्या मवमवध प्राण्याांसाठी सूक्ष्म वसतीथिाने देऊन शहराच्या 

पयागवरणात देखील हातभार लावतात. या बागा नागररकाांचे भौमतक, भावमनक व अध्यास्िक कल्याण वाढवण्यात 

मवशेर् भूममका मनभावतात जे मनरोगी व सामामजकदृष्ट्ट्या शाश्वत समुदाय मनमागण करण्यासाठी गरजेचे असते. 

यासाठी नमुांमपा ने शहरात बागा व उद्यानाांचे प्रसारण मवकमसत केले आहे आमण वनीकरण उपक्रम व शहराच्या 

हद्दीत नवीन हररत के्षते्र मनमागण करण्याचे उपक्रम मनयममतपणे हाती घेतले आहेत. उद्यानाांव्यमतररक्त नमुांमपा ने 

मोकळ्या जागी मकां वा शहरातील इतर उपलब्ध मठकाणी जसे मक वतुगळ, रसे्त दुभाजक आमण T-बेल्टवर सुद्धा 

वृक्षारोपण केले आहे (          34). 

          34: नम ुंमपा मधील प्रभागाुंन सार मोकळ्या जागा ि त्ाुंची के्षते्र 

अन . 

क्र. 

प्रभाग बागा मोकळ्या जागा  ित गळ T-बेल्ट 

बागाांची 

सांख्या 

के्षत्र 

(से्क्व.मी.) 

मोकळ्या 

जागेंची 

सांख्या 

के्षत्र (से्क्व. 

मी.) 

वतुगळ के्षत्र 

(से्क्व. 

मी.) 

T-

बेल्ट 

के्षत्र (से्क्व. 

मी.) 

१ सी.बी.िी बेलापूर 38 २६००२८ २२ ४७४२८ ३ ३४३६ १ ७०२७ 

२ नेरूळ 33 १४५५८२ ७ ६१९६ १ ७८० २ ७४७३ 

३ सानपािा व तुभे 13 ७०७०५ १ ५०० - - - - 

४ वाशी 33 १६६०२३ ११ २६१२६ - - २ ९७७८ 

५ कोपरखैरणे 15 ५०१०८ ११ २६८५८ १ ४३७ - - 

६ घणसोली 5 ९८७२ ७ १८२४३ - - - - 

७ एरोली 25 १०९५४९ ९ १४१७८ १ ११० ३ ५५७८ 

८ मदघा १ ५१०० - - - - - - 

९ पाल्म बीच रोि - - १० ८४९७६ - - - - 

१० ठाणे बेलापूर रोि - - २ ६०४१२ १ २६७ - - 

एकूण १६३ ८१६९६७ ८० २८४९१७ ७ ५०३० ८ २९८५६ 

स्त्रोत: उद्यान विभाग, नम ुंमपा 
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            35: निी म ुंबईतील मानि वनवमगत नैसवगगक के्षते्र 

 

नमुांमपा ची जैवमवमवधता 

जैवमवमवधतेत पयागवरणीय मकां वा समुदायाची मवमवधता, प्रजाती मवमवधता आमण जनुकीय मवमवधतेचा समावेश 

होतो. एखाद्या के्षत्रातील जैवमवमवधता मह त्या भागातील समृद्ध पयागवरणाचे मनदेशक आहे आमण नवी मुांबई हे एक 

असे के्षत्र आहे मजिे अनेकमवध अशी वसतीथिाने आहेत. उष्णकम बांधीय पयागवरण असल्यामुळे शहराला सांपन्न 

जैवमवमवधतेचे वरदान ममळाले आहे. नवी मुांबईत असणाऱ्या महरवेगार पारमसक िोांगराांमुळे शहराला मोठ्या 

प्रमाणात हररत आच्छादन ममळाले आहे. शहरामधे्य ठाणे खािीच्या बाजूने खारिु ी प्रदेशाांचे पटे्ट देखील आहे जे 

हवेतील तसेच पाण्यातील सजीवसृष्ट्ीस आधार देतात. एवढी जास्त जैवमवमवधता असूनही िक्त खारिु ी के्षत्र 

सोिल्यास शहरातील इतर कोणत्याही हररत आच्छादनाला कायदेशीर सांरक्षण नाही. पारमसक िोांगरराांगाना 

मवशेर्तः दगि खाणीच्या मक्रयाांपासून होणाऱ्या धोक्यापासून रक्षा करण्यासाठी ‘सांरमक्षत के्षत्र’ म्हणून अधोरेस्खत 

करणे गरजेचे आहे. कनागळा पक्षी अभयारण्य हे ३० मकमी अांतरावर स्थित सवागत जवळचे सांरमक्षत के्षत्र आहे. नवी 

मुांबई मधील जैवमवमवधतेचे महत्वाची मवशेर्णे खालीलप्रमाणे नमूद केली आहेत: 

पक्षी 

नवी मुांबई मधे्य जांगलाांचे पटे्ट, मुरमाि प्रदेश आमण मकनारपट्टी प्रदेशातील खारिु ी प्रदेश असे मुबलक प्रमाणात 

हररत आच्छादने आहेत जी पक्षी मनरीक्षणासाठी आदशग मठकाणे आहेत. पाण्यावरील पक्षी, थिामनक थिलाांतररत 

पक्षी, दूरवरील थिलाांतररत पक्षी व इतर वेगवेगळ्या प्रजाती नवी मुांबई मधे्य वर्गभरात मवमवध काळात मनरमनराळ्या 

मठकाणी मदसून येतात. शहरामधे्य १६८ पेक्षा जास्त पक्ष्ाांच्या प्रजाती अस्स्तत्वात आहेत ज्यापैकी बहुताांश प्रजाती 

या थिलाांतररत प्रकारच्या आहेत. ठाणे मक्रकचा काही भाग आमण उरण खािी मह थिलाांतररत पक्षी मनरीक्षणासाठी 

जैवमवमवधतेची मुख्य कें दे्र आहेत. नेरूळच्या तलावे, एरोली व घणसोलीची मुरमाि प्रदेश सुद्धा काही परकीय 

पक्षाांसाठी मनवासथिाने  

63% 

31% 

3% 3% 

निी मुंिईिील मानि तनममचि नैसधगचक क्षेिे 
No. of Garden No. of Open spaces Circle T belt



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

82 

आहेत. उरणच्या मुरमाि प्रदेशात पक्ष्ाांच्या ३५ ग  व १४ उपग ाांच्या भाग असणाऱ्या एकूण ७७ प्रजाती 

नोांदवल्या आहेत. हवेतील प्राण्याांमधे्य रमहवासी (४८%), थिामनक थिलाांतररत (२३%) व थिलाांतररत (२९%) प्रजाती 

नोांदवल्या परां तु पवार (२०११) याांनी उरणच्या मुरमाि प्रदेशातील खारिु ी के्षत्राांमधे्य पक्ष्ाांच्या एकूण ५६ प्रजाती 

या ११ उपग , २९ ग  आमण ४६ वगग अशा वगगवारीत शोधल्या. थिलाांतर करणारे व धोक्यात असणारे पक्षी जसे 

मक लेसर फे्लममांगो मोठ्या प्रमाणावर नवी मुांबई येिे येतात. नोव्हेंबर ते मे ममहन्याच्या कालावधी दरम्यान बेलापूर 

ते एरोली प्रदेशातील खारिु ी भागाांत मोठ्या सांखे्यत फे्लममांगो पक्ष्ाांचे िवे मदसतात. पक्षीमवद्या तज्ञाांना या 

पक्ष्ाांच्या सांखे्यत लक्षणीय वाढ मनदशगनास आली आहे आमण त्यासाठी शहरातील पुरेसे उपलब्ध अन्न व अनुकूल 

वसतीथिाने मह कारणे असू शकतात (          3). 

          3: निी म ुंबई येथील लेसर फे्लवमुंगो  

इतर िगग  

नवी मुांबई मधील इतर कमी पररमचत वगाांचे सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात अध्ययन करण्यात आले आहे. उरण 

मकनाऱ्यावरील पर असणाऱ्या मा्ाांच्या प्रजाती ांच्या मवमवधतेचा अभ्यास करण्यात आला व त्या मामहतीनुसार 

याच्या ३१ प्रजाती आहेत, त्यापैकी ३ प्रजाती या कोन्ड्र ीक्थायेस (का ीलेजीनस मासा) मा्ाचे २ वगग व २ ग  

आहेत तर २८ प्रजाती या ऑस्टीक्थायेस (हािाांचा मासा) मा्ाच्या असून त्यात २८ वगग व २३ ग  याांची नोांद 

करण्यात आली. पवार (२०१२) याांनी सुद्धा उरण मकनाऱ्यावर असणाऱ्या ‘िेकापॉि’ व ‘मौलु्यस्कन’ वैमवध्यतेचे 

मा्ाांचे अध्ययन केले आहे ज्यात २६ प्रजाती यािेकापॉि च्या आढळल्या आमण १३ उपग , ३० ग  व ३३ वगग 

असणाऱ्या मौलु्यस्कस् च्या ५५ प्रजाती ांची नोांद झाली. 
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दबाव, पररणाम व प्रमतमक्रया 

१. खाणकाम 

कोळसा, धातू व दगि याांसारखे बरेच उपयुक्त पदािग भूगभागतून खनन व खाणकाम करून बाहेर काढले जातात 

ज्याांचा इमारत बाांधकाम व उत्पादन उद्योगाांमधे्य मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो परां तु त्याचवेळी 

पयागवरणावर अशा मक्रयाांमुळे मोठे मवनाशकारी पररणाम होतात. अशा मक्रयाांमधून होणारा महत्वाचा पररणाम 

म्हणजे जममनीची अवनती होणे ज्यातून खोदकामामुळे जममनीच्या आकारात बदल होतो तसेच खाणीतील 

 ाकाऊ पदािाांच्या मनमुगलनातून माती प्रदूर्ण होते. नवी मुांबई वर अशा खनन व खाणकाम मक्रयाांमुळे दबाव 

सुद्धा मनमागण होतो. खाणकामामुळे पयागवरणावर देखील मोठ्या प्रमाणावर पररणाम होतात. हवा, पाणी व जमीन 

या सांसाधनाांवर दबाव मनमागण करणारे हे प्रमुख भागीदार आहेत ज्याचा अांमतमतः थिामनक सजीवसृष्ट्ी व 

मनुष्यावर पररणाम होतो. 

पररणाम 

पारमसक िोांगराांवरील एकूण ७० मठकाणे मह खाणकामासाठी भािे-तत्वावर देण्यात आली आहेत43. नवी मुांबई 

च्या बाबतीत मसिको (CIDCO) च्या दगि खाणी या अांदाजे १३८.०७ हेक्टर एवढ्या वन मवभागाच्या के्षत्रावर 

मवस्तारल्या आहेत. खाणकामातून होणाऱ्या अमतररक्त हवा प्रदूर्णामुळे सध्या या सवग खाणी कायगरत नाहीत. 

सातत्याने होणाऱ्या खाणकामामुळे पारमसक िोांगराांचे प्राचीन वारसा असलेल्या भागाांचा ऱ्हास होत आहे. जरी या 

खाणी या घिीला मनमगनुष्य मकां वा कायगरत जरी नसल्या तरी पूवीच्या खाणकामामुळे लहान िोांगर अिवा उताराचा 

मवपयागस होऊन पारमसक िोांगराांचे सौांदयग नाहीसे झाले आहे. या मठकाणाांचे पुनथिागपन लवकरात लवकर करणे 

आवश्यक आहे जेणेकरून पयागवरण व सौदयगमवर्यक कारणाांसाठी आमण पुढील होणाऱ्या नुकसानीला आळा 

लागण्यासाठी मयागदा मनमागण होतील. 

प्रयिक्रिया  

प्रस्तावित उपक्रम  

या खाणी ांचे पुनथिागपन करण्याच्या हेतूने नमुांमपा ने  ेरीच्या सहकायागतून एक प्रात्यमक्षक पातळीवर पुनथिागपन 

प्रकल्प प्रस्तामवत केला आहे ज्याांतगगत योग्य खाणीचा लहान भाग मनविून त्याचे शास्त्रीय व ताांमत्रक थिैयीकरण 

पद्धतीने व थिामनक वृक्षाांची वृक्षलागवि करून पुनथिागपन करण्यात येईल. नवी मुांबई अांतगगत व आसपासच्या 

भागाांतील थिामनक भागीदार जसे मक व्यावसामयक, शैक्षमणक व शासकीय के्षत्रातील लोकाांच्या सहभागातून हा 

उपक्रम आणखी मोठ्या स्तरावर मवस्तारता येऊ शकतो. या उपक्रमामुळे पारमसक िोांगराचे सौांदयग वाढवण्यात 

आमण हररत आच्छादन वाढवून हवा गुणवत्ता सुधारण्यात मदत होऊ शकते. 

  

                                                      
43 https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/all-eyes-on-ngt-verdict-over-parsik-hills-
quarrying/articleshow/58600025.cms 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/all-eyes-on-ngt-verdict-over-parsik-hills-quarrying/articleshow/58600025.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/navi-mumbai/all-eyes-on-ngt-verdict-over-parsik-hills-quarrying/articleshow/58600025.cms
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          35: निी म ुंबई मधील खाणी ुंची मावहती  

स्त्रोत:http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/Online/TOR/11_May_2016_163544700PDPNITUAP

FR.pdf (मसिको खाणी ांचा पूवग-शक्यता अहवाल)  

अांमतम उतार थिैयीकरण पद्धत/ पद्धती राबमवण्यासाठी आवश्यक असणारी सध्याचा खाणीच्या मठकाणाचा 

आकार, उताराचा कोन व इतर ताांमत्रकी मामहती समजण्यासाठी या प्रकल्पाांतगगत ‘पूवग-शक्यता’ आमण ‘शक्यता 

अभ्यास’ करणे गरजेचे आहे ज्यामधे्य ज ील भू-ताांमत्रकी आमण नागरी कायाांचा सुद्धा समावेश करावा लागू 

शकतो. 

            36: खाणीचे प नस्थागपनाचे योजनाबद्ध प्रस्त तीकरण 

टीप: प्रकल्प र्क्यता अभ्यासािर आधाररत उतार स्थैयीकरण तुंत्र ि वहरिळ प्रजाती  

या प्रकल्पाचे मुख्य वैमशष्ट् म्हणजे C&D (बाांधकाम व मनष्कामसत  ाकाऊ पदािग) कचऱ्याचा उपयोग आमण 

कां पोस्टचा वापर करणे असेल.  इतर कोणत्याही घन कचऱ्याच्या प्रकाराप्रमाणे खासकरून मुांबई व नवी मुांबई 

सारख्या प्रमुख शहरी मठकाणाांवर C&D  ाकाऊ पदािाांची सम्ा गांभीर आहे. नवी मुांबई शहरात व  

  

खाणीचे वठकाण सिेक्षण क्रमाुंक के्षत्र (हेक्टर) 

पवने गाव १६३ २१.२३ 

बोन्सरी गाव २०३ ३०.८१ 

मशरावने गाव ३२३/अ १८.५९ 

तुभे गाव ३८७ ४७.७४ 

कुकशेत गाव  १८३ १९.७० 

C & D debris 

Compost 

layer 

Slope Stabilization 

Technique/Structure 

Local Vegetation selection 

based on feasibility study  

Slope gradient 

of quarry site 

http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/Online/TOR/11_May_2016_163544700PDPNITUAPFR.pdf
http://environmentclearance.nic.in/writereaddata/Online/TOR/11_May_2016_163544700PDPNITUAPFR.pdf
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आसपासच्या मठकाणाांवर दैनांमदन तयार होणारे C&D  ाकाऊ पदािग महानगरपामलका खाणकाम पुनथिागपनेच्या 

प्रकल्पात वापरू शकते. खाण पुनथिागपनेच्या कामातील पमहला स्तर यातून तयार होऊ शकतो. 

महानगरपामलका दुसरा िर तयार करण्यासाठी कां पोस्टचा उपयोग करू शकते जी तुभे येिील के्षपण भूमीमधे्य 

ओला कचऱ्यापासून तयार होणारा कां पोस्ट त्यातून अगदी सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते. नमुांमपा अनुसार तुभे 

येिील के्षपणभूमीवर दैनांमदन जवळपास ४० MTs (मेम रक  न) कां पोस्ट तयार होते. 

२. मलब्ाचे मवथिापन व खारिु ी प्रदेशाचा मवध्वांस 

शहराच्या पाणिळ व खारिु ी प्रदेशात मलबा/ ाकाऊ पदािग  ाकण्याची सम्ा गांभीर आहे. खारिु ी प्रदेश 

व धारण तलावाांमधे्य कचरा  ाकल्यामुळे या के्षत्राांवर ताण मनमागण होत आहे. फे्लममांगो सारखे थिलाांतरीत पक्षी व 

इतर पाण्यावर अवलांबून असणाऱ्या प्रजाती ांचे पक्षी महवाळ्याच्या ऋतूमधे्य शहरामधे्य येतात. त्याांच्यासाठी 

खारिु ी के्षते्र मह महत्वाची वसतीथिाने आहेत. अशा के्षत्राांत  ाकाऊ कचरा/मलबा  ाकल्यास या पक्ष्ाांच्या 

मक्रयाांवर पररणाम होऊ शकतो व ते दुसऱ्या मठकाणाांवर थिलाांतररत होण्याची शक्यता मनमागण होऊ शकते. 

प्रमतसाद 

खारिु ी प्रदेशाांमधे्य बेकायदेशीर पद्धतीने  ाकाऊ पदािग  ाकण्यापासून के्षत्राांचे सांरक्षण होण्यासाठी शहरात 

मवशेर्तः खारिु ी प्रदेशात बेकायदेशीर कचरा  ाकण्याबद्दल खबर देणाऱ्या व्यक्तीस नमुांमपा रोख बक्षीस 

देणार आहे. नमुांमपा ने लोकाांना आवाहन केले आहे मक कचरा  ाकणाऱ्या वाहनाांचे छायामचत्र घेऊन ते 

महानगरपामलकेला पोहोचवण्यात यावे जेणेकरून अशा लोकाांमवरुद्ध जलद व पारदशी पद्धतीने किक कारवाई 

केल्याची खात्री करता येईल. सध्या असणाऱ्या तातु्परत्या व्यवथिेला भक्कम सीमेमधे्य रुपाांतर करण्याचे सुद्धा 

महानगरपामलकेने मनयोजन केले आहे जेणेकरून झोपिपट्टीचे अमतक्रमण होण्यापासून या भागाांचा बचाव होईल. 

नमुांमपा चे इतर उपक्रम 

नवीन हररत के्षत्राांची मनममगती  

कोपरखैरणे येिील मनसगग उद्यानात नमुांमपा ने स्वच्छता पाकग  मवकमसत केले आहे. नमुांमपा ने हे पाकग  लहान मुले 

व प्रौढाांसाठी एक शैक्षमणक साधन म्हणून उपलब्ध केले आहे. या पाकग  मधे्य अनेक मनोरांजक थिापते्य आहेत 

ज्यातून स्वच्छता, कचरा मवभाजन व त्याचे व्यवथिापन याांबद्दल सांदेश मदलेले आहेत. पाकग च्या आवारात नमुांमपा 

ने हररत जागा मवकमसत करून मवमवध और्धी गुणधमागची झािे लावली आहेत. 

          4: स्वच्छता पाकग , कोपरखैरणे येथे विकवसत केलेली हररत जागा 

वृक्ष लागवि 

नवी मुांबई सारख्या सवागमधक शहरीकरण झालेल्या शहरात आमण इतर महानगराांत हररत जागा मकां वा 

महरवळीसाठी वाढीव जागा सममपगत करणे मह शहराची हवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्वपूणग गोष्ट् आहे. 

पयागवरणाची अवथिा अमधक चाांगली करण्यासाठी काम करणारी नमुांमपा मह एक जबाबदार महानगरपामलका   
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आहे आमण त्यासाठी शहराच्या मवमवध भागीदाराांचा सक्रीय सहभाग घेऊन अनेक वृक्षारोपणाच्या मोमहमा हाती 

आहेत. सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा ने अांदाजे ६७,५०० रोपे नमुांमपा च्या अखत्यारीत के्षत्राांत लावली जे शहराची 

हवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पमहले पाऊल आहे (          36) 

प्रस्तामवत कायगक्रम 

 खारिु ी वृक्षलागवि करून खारिु ीचे आच्छादन वाढवणे  

 खारिु ी के्षत्रात अमतक्रमण आमण बेकायदेशीर कामे करणाऱ्याांवर लक्ष ठेवण्यासाठी खारिु ी प्रदेशात 

CCTV लावणे 

 खारिु ी के्षत्रामधे्य अमतक्रमण करणाऱ्याांवर कारवाई करण्यासांबांमधत मचन्हाांचे िलक आमण मचन्ह 

सांकेताांक लावण्यात यावे. 
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          36: निी म ुंबई के्षत्रात लािण्यात आलेल्या झाडाुंच्या सुंखे्यची यादी  

(टीप: कड वलुंब, बक ळ, कदुंब, स्पाथोडीया, करुंजा, बहािा, ताबेब्य या, नारळ, स पारी, िड, आुंबा, वचकू, ि फणस 

याुंसारख्या भारतीय प्रजाती ुंची रोपे लािण्यात आली.) स्त्रोत: उद्यान विभाग, नम ुंमपा

अन .क्र. लागिड के्षत्र 
लािलेल्या रोपाुंची 

सुंख्या  

१ अिवली-भुतावळी, रबाळे येिील वन मवभागाच्या अांतगगत येणारे के्षत्र (नमुांमपा च्या 

अखत्यारीत के्षत्र) मत्रपक्षीय करारानुसार 

२५००० 

२ मोरबे धरण के्षत्रात वृक्ष लागवि  ३८०० 

३ घणसोली सेक्टर ९ (घरोांदा नाला शेजारी) ३९९८ 

४ घणसोली १ ते ६ रस्त्याच्या बाजूने  ८०० 

५ घणसोली सेक्टर ६ नाला मठकाण १२०० 

६ घणसोली ५ नाला मठकाण १००० 

७ घणसोली सदु्गरू हॉस्ि ल वृक्ष पट्टा २००० 

८ घणसोली सेक्टर १६ मैदान  ५५० 

९ घणसोली सेक्टर २१ मैदान ४०० 

१० घणसोली (अॅन्थनी गॅरेज ते राजयोग रोि) १००० 

११ घणसोली सेक्टर ६ ते ७ मैदान १५५० 

१२ जे्ववल पाकग , सेक्टर २६, नेरूळ  १९२४ 

१३ श्री स्वामी नारायण मांमदर, सेक्टर १० अ, वाशी  
६००० 

१४ सेक्टर ३० अ, वाशी येिील मोकळी जागा  

१५ सायन पनवेल हायवे ६००० 

१६ बेलापूर मध्यवती कें द्र १००० 

१७ नेरूळ मध्यवती कें द्र  १००० 

१८ ETC सें र, सेक्टर ३० अ, वाशी जवळील मोकळी जागा ५०० 

१९ तुभे/ सानपािा मध्यवती कें द्र १००० 

२० तुभे उड्डाणपूल व जवळचा भाग  १००० 

२१ पुढारी पे्रस, सेक्टर ३०, सानपािा जवळची मोकळी जागा १००० 

२२ तुभे उड्डाणपूला जवळील मोकळी जागा  १००० 

२३ कोपरखैरणे-महापे पोमलस चौकी ते इां मदरानगर तुभे एम.आय.िी.सी २००० 

२४ मदघा रामनगर, िॉ  क्र. OS/१ ५०० 

२५ स्मशानभूमी मैदानाजवळ असणाऱ्या मोकळ्या जागेत, एरोली ३८० 

२६ सारसोळे मसिल ते मोराज सकग ल  १००० 

२७ सेन्ट्रल पाकग , घणसोली ५०० 

२८ रघुलीला मॉल, सेक्टर ३०, वाशी ८०० 

२९ सेक्टर १७, भूममगत रस्ता, वाशी  १०० 

३० नेरूळ रेले्व थिानक के्षत्र  १५० 

३१ कोपरखैरणे अमिशमन थिानक ते यश हॉ ेल, एम.आय.िी.सी. ४०० 

 एकूण ६७५५२ 



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

88 

घन कचरा व्यवथिापन 
सध्या सवागत सामान्य सम्ाांपैकी एक, मवशेर्तः शहरी भागातील मुख्य सम्ा म्हणजे घन कचरा व्यवथिापन 

(SWM) मह आहे. युनाय ेि नेशन्स (UN) च्या जागमतक शहरीकरण भमवतव्य २०१८ अहवालानुसार भारताच्या 

एकूण लोकसांखे्यपैकी ३४% लोकसांख्या मह शहरी भागात राहते44. हा मवस्तार अजून वाढण्याचे मनदेश असून 

२०५० सालापयांत भारताची जवळपास अधी लोकसांख्या मह शहरी भागात वसलेली असेल. घन कचऱ्यामधे्य 

रमहवाशी, सांथिामनक, व्यावसामयक व औद्योमगक मक्रयाांमधून मनमागण झालेल्या अनेस्च्छक असे भांगार मकां वा 

घाणेरिे मवसगग समामवष्ट् होतात. घन कचरा व्यवथिापन मह एक अशी शाखा आहे जी जनतेचे आरोग्य तसेच 

आमिगक व पयागवरणीय पैलू लक्षात घेऊन घन कचरा मनममगती, साठा, सांकलन, वाहतूक, प्रमक्रया आमण त्याचे 

मवथिापन याांवर काम करते. रमहवाशी व व्यावसामयक मवभागाांमशवाय नवी मुांबई पामलकेचे दवाखाने व वैद्यकीय 

सुमवधाांशी घमनष्ट् सांबांध आहे जेिून मवमवध प्रकारचा कचरा मनमागण होतो.  

महानगरपामलका घन कचरा 

लोकसांख्या व शहरीकरणातील उच्चाांकी वाढ, राहणीमानाच्या दजेची सुधारणा या सोबतच वाढणारी अिगव्यवथिा 

याांमुळे महानगरपामलकेच्या घन कचरा (MSW) मनममगतीचे प्रमाण जगभरात वाढले आहे. कें द्रीय प्रदूर्ण मनयांत्रण 

मांिळ, CPCB अनुसार सन २०१६ मधे्य भारताने अांदाजे वामर्गक ५२ दशलक्ष  न एवढा MSW मनमागण केला, 

त्यापैकी २३% MSW हा शास्त्रीय तांत्रज्ञान वापरून प्रमक्रया करण्यात आला45. MSW चा बराचसा भाग प्रमक्रया न 

होता कचऱ्याच्या मढगाऱ्यात िेकला जातो. जर मनमुगलन योग्यरीत्या झाले नाही तर या कचऱ्याच्या वाढीमुळे 

पयागवरणीय व आरोग्याच्या मवमवध सम्ा मनमागण होऊ शकतात. तिामप, नवी मुांबई च्या तुभे या शास्त्रीय 

भरावाच्या मठकाणी ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करूनप्रमक्रया केला जातो जेणेकरून भरावामधे्य जाणाऱ्या 

कचऱ्याचा ढीग कमी होतो. महानगरपामलका कचरा व्यवथिापन चाांगल्याप्रकारे करण्यासाठी असेल त्या 

मठकाणीच कचऱ्याचे वगीकरण करण्यावर भर देते  

मवस्तारणाऱ्या रमहवासी व व्यावसामयक प्रभागाांमशवाय नवी मुांबई शहरात सुथिामपत औद्योमगक प्रभाग आहे तसेच 

वैद्यकीय पायाभूत सुमवधाांचे सुसज्ज प्रसरण असून तेिे वैमवध्यपूणग कचरा मनमागण होतो. नमुांमपा च्या अमधकार 

के्षत्राांतगगत येणाऱ्या सवग ८ मध्यवती कें द्राांमधे्य एक मदवस आि मकां वा दररोज मनमागण होणारा MSW गोळा 

करण्यासाठी, वाहतूक व मनमुगलन करण्यासाठी नमुांमपा ने खाजगी कां त्रा दार नेमले आहेत. तुभे च्या शास्त्रीय 

           दररोज MSW आणला जाऊन त्याची प्रमक्रया होऊन तेिेच मनमूगलन केले जाते. या थिानकामधे्य 

मलचे सांकलन व प्रमक्रया सुमवधा, कां पोस्ट मवभाग आमण २  प्याांची बायोमास गॅमसिायर प्रणाली आहे ज्यातून 

लाकिी बायोमासचा (कचरा) वापर करून वीज मनममगती केली जाते. 

स्त्रोत व घ क प्रमाण 
प्रथिामपत अांदाजानुसार, सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा के्षत्रात जवळपास सरासरी ७५३ MTs (दश न) घन कचरा 

प्रमतमदन तयार झाला.             37 मधे्य दशगमवल्याप्रमाणे, कचऱ्याच्या सवग प्रकाराांमधे्य जैवमवघ न 

होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण जवळपास ७३% आहे ज्यात जैमवक घ क (६०%) व नारळाचे कवच (१३%) याांचा 

समावेश आहे. सन २०१८-१९ मधे्य िास्टीक कचऱ्याच्या प्रमाणाची नोांद १०% एवढी झाली जी सन २०१७-१८  

                                                      
44https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html 
45https://cdn.downtoearth.org.in/library/0.89650700_1463994246_sample-pages.pdf 
 

https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
https://cdn.downtoearth.org.in/library/0.89650700_1463994246_sample-pages.pdf
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 मधे्य नोांदमवलेल्या ११.७% या प्रमाणाच्या तुलनेत कमी झाली असून िास्स्टक कचऱ्याच्याप्रमाणात घ  मदसून येत 

आहे. धातू कचरा हा ०.६% एवढा असून एकूण घन कचऱ्याच्या घ काांमधे्य त्याचा सवागत कमी महस्सा आहे. सन 

२०१८-१९ मधे्य रमहवासी प्रभागाांमधील तुभे मध्यवती कें द्रात सवागमधक प्रमाणात (१३४.० MTs/ मदन) घन कचरा 

मनमागण झाला त्यानांतर कोपरखैरणे येिे मोठ्या प्रमाणावर कचरा (१२४.० MTs/ मदन) तयार झाला. मदघा येिे 

सवागत कमी मात्रावर (३४.७ MTs/मदन) घन कचरा मनमागण झाला.  

            37: नम ुंमपा येथील घन कचऱ्याचे घटक प्रमाण 

स्त्रोत: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

 

सांकलन 

घन कचरा गोळा करणे व वहन करण्याबरोबरच नमुांमपा चा घन कचरा व्यवथिापन मवभाग दररोज रस्ता 

झािण्याचे (मदवसातून दोनदा) कायग करते आमण प्रते्यक वर्ी मॉनू्सन येण्यापूवी वादळी पावसाचे पाणी वाहून 

नेणारे नाले साि करते. अशी कामे महानगरपामलकेने नेमून मदलेल्या खाजगी कां त्रा दाराांकिून पूणग केली 

जातात. 

रमहवासी वसाहती ांमधून दारोदारी कचरा गोळा करण्याची पद्धत अवलांबून १००% कचरा गोळा होण्याची खात्री 

नमुांमपा करते. व्यावसामयक व शैक्षमणक सांथिा तसेच औद्योमगक आवारामधून सुद्धा महानगरपामलका कचरा 

गोळा करते. नमुांमपा ने या कारणास्तव १२० मल र क्षमतेच्या कुां ड्या (ओल्या कचऱ्यासाठी महरवा रांग व सुका 

कचऱ्यासाठी मनळा रांग) देऊ केल्या आहेत. नमुांमपा च्या प्रते्यक मध्यवती कें द्राांमधे्य व बाजाराच्या मठकाणी 

मोठ्या प्रमाणात कचराकुां िी मदलेल्या आहेत. मध्यवती कें द्राांनुसार मदले गेलेल्या महरव्या व मनळ्या कचरा कुां िी, 

१२० मल र व २४० मल र चे मवतरण मधे्य माांिले आहे आमण घन कचरा गोळा करून वहन करण्याऱ्या वाहनाांची 

मामहती           38 मधे्य मदलेली आहे. 

  

6% 

10% 

13% 

60% 

6% 

1% 

3% 

0% 
1% 

मिानगरपामलका घन कचऱ्याच ेघटक प्रमाण २०१८-१९ 

Paper

Plastic Waste

Coconut Shells

Organic matter

Cloth

Rubber Waste

Glass

Metals

Debris



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

90 

          37: मध्यिती कें द्राुंन सार दररोज वनमागण होणाऱ्या MSW चे प्रमाण ि NMMC मधील कचरा 

क ुं ड्ाुंची सुंख्या (२०१८-१९) 

स्त्रोत: घन कचरा व्यिस्थापन विभाग, नम ुंमपा 

          38: घन कचरा गोळा करणे ि िहन करण्यासाठी िापरण्यात येणाऱ्या िाहनाुंची यादी 

अन . क्र. िाहनाुंचे प्रकार िाहनाुंची एकूण सुंख्या 

१. १६ TGVW कॉमॅ्पक्टर ४५ 

२. १०-११ TGVW कॉमॅ्पक्टर २४ 

३. १५ GVW ममनी रक ५० 

४. हररतकचरा वाहन ८ 

५. तपासणी वाहन ५ 

६. वॉमशांग जे  हायपर से्प्र वाहन २ 

स्त्रोत: घन कचरा व्यिस्थापन विभाग, नम ुंमपा 

 

झािलो  

नमुांमपा के्षत्रात खाजगी कां त्रा दाराांमािग त दररोज झािलो  केली जाते. नवी मुांबई शहर हे ८ प्रशासकीय 

मवभागात मवभागले आहेत व समनयांत्रणासाठी हे मवभाग आणखी ९१ प्रभागाांत मवभागले आहेत. एकूण १३१७ मकमी 

लाांबीचा रस्ता दररोज झािला जातो. या कामासाठी एकूण २६४६ झािू-कामगार रुजू केले आहेत ज्याांिारे प्रते्यक 

मदवशी सकाळपासून सुरु करून अांदाजे ८ तास झािलो  केली जाते.   

रस्त्याांची कायगक्षम सिाई करण्यासाठी नमुांमपा किे ८ स्वयांचमलत सिाईयांत्र आहेत. रस्त्यावरून घाण, रेती, 

दगिी व मवखुरलेली पाने गोळा करण्यासाठी सिाई यांत्राला शोर्ण तांत्र, पाण्याचे िवारे व ब्रश जोिण्यात आले 

आहेत. कां त्रा दाराांकिे असलेल्या साधनाांच्या यादीत तांतुमय कुां ड्या (१८५६), हातातील िबे/भाांिे (१४८), गवत 

कापणी यांत्र (८९) व स्फ्लपर (४०८) याांचा समावेश होतो.  

अन . 

क्र. 
मध्यिती कें द्र प्रभाग  

सरासरी 

प्रवतवदन MSW 

वनवमगती (दर् 

टन) 

कचरा क ुं ड्ाुंची सुंख्या  

१२० वलटर 

(वहरिा) 

१२० 

वलटर 

(वनळा) 

१२० 

वलटर 

(वहरिा) 

१२० 

वलटर 

(वनळा) 

एकूण 

कचरा 

क ुं ड्ा 

१ बेलापूर A ११३.० ११४९ १०७६ ८०१ ८९७ ३९२३ 

२ नेरूळ B ११३.० ५७६ ५६६ ७७६ ७८७ २७०५ 

३ वाशी C ८५.० ५४४ ४५९ ४९५ ५५० २०४८ 

४ तुभे D १३४.० २३७ २४२ ५२१ ४८५ १४८५ 

५ कोपरखैरणे E १२४.० ६४२ ५७५ ४७१ ५५७ २२४५ 

६ घनसोली F ७८.० ७५ ९८ ३९२ ३७३ ९३८ 

७ ऐरोली G ८२.० ४२१ ३१८ ५९४ ७७२ २१०५ 

८ मदघा H २४.० १६ १७ ३४ ६७ १३४ 

एकूण ७५३.० ३६६० ३३५१ ४०८४ ४४८८ १५५८३ 
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मवलगीकरण, प्रमक्रया व शास्त्रीय मनमुगलन  
 

         –मुलभूत मामहती 

नमुांमपा च्या तुभे येिील            ६५ एकर एवढा मवस्तार असून मतिे मवशेर् असे कां पोस्टसुमवधा, मलचे  

सांकलन  ाकी, प्रमक्रया सांच, गाळणी सांच याांमशवाय कचरा प्रमकया व मनमुगलनासाठी आवश्यक इतर यांते्र आमण 

साधनसामग्री सुद्धा उपलब्ध आहेत. खाजगी कां त्रा दाराांमािग त नमुांमपा प्रते्यक मदवशी महानगरपामलकेतील 

कचरा गोळा करते व तुभे येिील मठकाणी कचऱ्याचे पुढील प्रक्रीयेसाठी हस्ताांतरण करते. प्रते्यक मदवसाच्या 

कचऱ्याच्या प्रमाण मोजनोांदणीची मामहती जपण्यासाठी प्रते्यक कचरा वाहणाऱ्या  रकचे वजन-काट्यावर वजन 

केले जाते. सन २०१८-१९ मधे्य तुभे            दरमदवशी जवळपास ७५३ दश न कचरा सांग्रह झाल्याचा 

अांदाज आहे. 

          5:            वठकाणी कचरा टरकचे िजन-कायािर िजन केले जाते असताना. 

स्त्रोत: टेरी छायावचत्र 

 

नमुांमपा ने          थिळी गोलाकार मिरते पात्र ( र ोमेल) थिापलेले आहे (          6). मह यांते्र कचरा 

मवलगीकरनाच्या तांत्रज्ञानाचा एक भाग आहेत. मह यांते्र झुकलेली व चक्राकार मिरणारी, पिदे असलेली भाांिी 

असतात ज्यामधे्य कचरा मिरवला जातो आमण हा कचरा पुनगवापरणीयोग्य, महानगरपामलका घन कचरा व तयार 

कां पोस्ट असा मवभागून मवांिर ोज मधून वेगळा केला जातो. भरावात जाणाऱ्या घन कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यात 

मह यांते्र कचरा प्रमक्रया सुमवधाांना मदत करतात. 

नमुांमपा ने  ेरीच्या सहकायागतून थिानकावर २  प्याचे बायोमास गॅमसिायर सांच देखील थिामपत केले आहे 

ज्यातून शहरात दररोज मनमागण होणाऱ्या सुक्या लाकिी बायोमासचा उपयोग करून वीज मनममगती केलीजाते. 

रमहवासी पररसर, बाग व रस्त्याच्या किेला गोळा केलेल्या झािाांचे तुकिे, िाांद्या, िहाळ्या याांचा कोरड्या 

बायोमासमधे्य समावेश होतो.  नवी मुांबई महानगरपामलका गॅमसिायर सांचाची क्षमता २५ kWe पेक्षा आणखी  
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 वाढवून १०० kWe एवढी करण्यासाठी अजून एक १०० kWe क्षमतेचा गॅमसिायर सांच थिामपत करण्याचे 

मनयोजन करत आहे. 

          6:त भे              चक्राकार वफरणारे टर ोमेल 

स्त्रोत: टेरी छायावचत्र 

भ की कुत्री व बेकायदा घुसखोरी रोखण्यासाठी स्वच्छता-भराव पररसराच्या भोवताल सुरक्षामभांत बाांधण्यात 

आली आहे. वेगवेगळ्या प्रजाती ांची झािे भरावाच्या सभोवताली लावण्यात आली आहेत. चरण पूणग झालेल्या 

स्वच्छता-भरावावर गवत उगवले जाते जेणेकरून ‘हररतगृहवायू’ उत्सजगन कमी होते व भरावातून उत्समजगत 

होणारा वायू उदे्रक (मुख्यतः ममिेन) कमी होतो. या थिळी असणाऱ्या हवा गुणवत्ता समनयांत्रण थिानकामािग त तुभे 

येिील या एकास्िक घन कचरा मनमुगलन सुमवधेचे हवा प्रदूर्ण सांमनयांत्रीत करण्यात मदत होते. 

वजनमोजणी, मवलगीकरण व मनमुगलन 
 

भराव थिानकावरील प्रमक्रया सांचावर कचरा पोहचल्यानांतर त्याचे कोरिा, ओला व मममश्रत कचरा या तीन भागाांत 

वगीकरण होते. िास्टीक कचरा कोरड्या आमण मममश्रत कचऱ्यातून वेगळा केला जातो व गाळणी यांत्रातून 

प्रमक्रया करून या िास्स्टक तुकड्याांपासून ‘एल.िी.पी.ई कण’ नामक (कमी घनता असणारे पॉमलमिलीन) 

लहान मणी तयार करण्यात येतात. नमुांमपा या एल.िी.पी.ई कणाांचा वापर रसे्त बाांधणीच्या कामात करते. इतर 

कागद, धातू व काच याांसारखा कोरिा कचरा पुनगवापरासाठी ठेवला जातो. 

नमुांमपा ने            कां पोस्ट मवभाग तयार केला आहे ज्यामधे्य दररोज ओला कचरा कां पोस्ट मधे्य रुपाांतरीत 

केला जातो. हा मवभाग मवांिर ोज तांत्रज्ञानावर आधाररत असून अांदाजे ४० दश न कां पोस्ट प्रमतमदन या मठकाणी 

मनमागण केले जाते. हे कां पोस्ट ‘ ेरी’ने प्रस्तामवत केलेल्या ‘खाण पुनथिागपना’ प्रकल्पामधे्य उपयोगात आणले जाऊ 

शकते.  

            38 मधे्य एकूण प्रमक्रयेचे मचत्रण आमण मवलगीकरण व मनमुगलन प्रमक्रयेचा आढावा मवसृ्ततपणे 

माांिला आहे. माश्या व कीि याांच्यापासून मनमागण होऊ शकणारा दुगांध व उपद्रव कमी करण्यासाठी घन कचरा 

मवथिापन करत असताना त्यावर दुगांधी-नाशक िवारणी केली जाते. 
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            38: महानगरपावलका घन कचऱ्याच्या प्रवक्रयेची प्रिाह आकृती  

स्त्रोत: घन कचरा विभाग, नम ुंमपा 

          7:त भे              कुं पोस्ट विभाग (डािीकडे) आवण प्लाख्यस्टक गाळणी युंत्र (उजिीकडे) 

स्त्रोत: टेरी छायावचत्र 
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मलचे  हे भरावातील कचऱ्यातून मनघणारे द्रव्य असते जे थिानकावरील मलचे  सांकलन  ाकी मधे्य गोळा केले 

जाते. गोळा कलेले मलचे  त्यानांतर ‘मलचे  प्रमक्रया’ भागात पाठवले जाते ज्याच्यावर ‘मसके्वस्न्सांग बॅच ररअक्टर’ 

तांत्रज्ञानाचा वापर करून प्रमक्रया केली जाते आमण पयागवरणात पुन्हा सोिण्यास योग्य अशा पातळीपयांत त्यातील 

प्रदूर्के व ‘बायोकेममकल ऑस्क्सजन मिमाांि’ (BOD) याांचे प्रमाण कमी केले जाते.  

          8:त भे          येथील वलचेट सुंकलन टाकी (डािीकडे) आवण वलचेट प्रवक्रया विभाग (उजिीकडे) 

          39: नम ुंमपा च्या त भे स्थानकाचा वलचेट विशे्लषण अहिाल  

 

पररमाण 

pH 

(पीएच) 

D.O 

(िी.ओ) 

B.O.D 

(बी.ओ.िी) 

C.O.D 

(सी.ओ.िी) 
क्लोराईि 

हािगनेस 

(जित्व) 
सले्फ  

अांतरप्रवाही ७.६ ०.७ १५३९ ४७०९ १२११.०९ ८९२ ७१८.५८ 

साांिपाणी ७.४ ७.४ २१ १२१ ४३६.७५ २७४ ५८२.६८ 

टीप: पीएच िगळता सिग म ले्य वमलीगॅ्रम प्रती वलटर एककात आहेत 

स्तोत्र: पयागिरण प्रयोगर्ाळा, नम ुंमपा 

प्रमतमक्रयेतून पुढाकार 

२५ kWe क्षमतेचे २  प्याच्या बायोमास गॅमसिायरचे उद्घा न (प्रयोगािक पातळी) 

वाढत्या शहरी लोकसांखे्यमुळे शहरात तयार 

होणाऱ्या घन कचऱ्याचे प्रमाणही वाढत आहे. 

मनमागण होणाऱ्या सवग घन कचऱ्याचे मवथिापन करणे, 

मवशेर्तः नमुांमपा साठी एक मोठे आव्हान बनले 

आहे. या आव्हानाांना सामोरे जाण्यासाठी नमुांमपा 

सक्रीय पुढाकर घेत असून सुरवातीस काही 

प्रात्यमक्षक प्रकल्प म्हणून कचरा ते उजाग प्रकल्प 

हाती घेण्याचे मनयोमजत करत आहे.पररणामी 

नमुांमपा चे काबगनअवशेर् कमी होईल आमण स्वच्छ 

व हवामान पूरक तांत्रज्ञानालाप्रदशगन व प्रोत्साहन 

देण्याची सांधी देता येईल. 

  वचत्र क्रमाुंक 9: भराि स्थानकािर लाकडी बायोमास हे 

लाकूड कापणी युंत्राने कापले जात असताना (टेरी छायावचत्र) 
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पयागवरणपूरक शहर प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून (नमुांमपा आमण  ेरी याांच्या सहयोगातून) नमुांमपा ने तुभे 

           २  प्याच्या बायोमास गॅमसिायर कायागस्ित केले. अध्ययनानुसार, नमुांमपा अमधकार के्षत्राांत 

दरमदवशी तयार होणाऱ्या २० दश न महरव्या कचऱ्यामधे्य प्रामुख्याने सुका लाकिी बायोमास समामवष्ट् असतो. 

या  ाकाऊ लाकिाचे (सुका बायोमास) उष्ाांक मूल्य खूप जास्त असते आमण त्याचा वापर मवजेचा स्त्रोत म्हणून 

केला जाऊन            उजेची काही गरज त्यातून भागवता येऊ शकते. काही ठोकताळे असे दशगमवतात मक, 

झािाांच्या तुकड्याांचे (सुका बायोमास) सरासरी उष्ाांक मूल्य अांदाजे ३५००-४००० मक.कॅल/मकलो एवढे असते. 

अशा बायोमास मधे्य आद्रता (~८%) व भस्म (~२%) चे प्रमाण अत्यांत कमी असते आमण बायोमास गॅमसिायर 

आधाररत तांत्रप्रणालीसाठी ते योग्य आहे. बायोमास वायुवीकरण प्रमक्रयेत घन बायोमास घ काांचे मयागमदत हवा 

मकां वा ऑस्क्सजनच्या पुरवठ्यामधे्य काही प्रमाणात ज्वलन केले जाते.  

गॅमसिायरच्या बांद भाांड्यात ज्वलन केले जाते. तयार होणारे उत्पन्न काबगन मोनोऑक्साइि (२०-२२%), 

हायिर ोजन (१२-१५%), ममिेन (२-३%), काबगन िायऑक्साइि (९-११%) व नाय र ोजन (४५-५०%) याांचे ममश्रण 

असते व अशा ममश्रणाला ‘उत्पादक वायू’ म्हणून सांबोधले जाते. मह प्रणाली सध्या अांदाजे २० kWe वीज मनमागण 

करते.          आवारातील प्रशासकीय मवभागातील मवदु्यत जोिणीला तसेच इतर प्रकाश उपकरणाांना मनममगत 

उजाग पुरवली जाते. याव्यमतररक्त, तीन उांच दांि्खाांब, सभागृहे व थिानकावरील इतर प्रकाश उपकरणाांच्या गरजा 

भागवण्याची क्षमता यामधे्य आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          10: त भे          येथील सभागृह स विधा (डािीकडे) आवण रस्त्यािरील उुंच प्रकार् दुंडखाुंब 

स्त्रोत: टेरी छायावचत्र 

जागमतक पयागवरण मदनाच्या सांधे्यला, (५ जून, २०१८), नमुांमपा ने प्रयोगािक मवभाग कायागस्ित केला आमण  ेरी 

व नमुांमपा चे आदरणीय महोदय व स्स्वस मवकासीकरण महामांिळ (SDC) याांच्या उपस्थितीत नमुांमपा चे आयुक्त 

(IAS) िॉ. एन. रामास्वामी याांच्या हसे्त गॅमसिायर सांचाचे उद्घा न करण्यात आले.  ेरी ने ‘दामनश तांत्रमनकेतन 

मवद्यापीठ’ आमण ‘एमिन आ ग’ या स्स्वस कायगक्षम उजाग सल्लागार सांथिेच्या सहकायागतून तांत्रज्ञानात प्रगत अशी 

उजाग मनममगतीसाठी दोन  प्याची बायोमास गॅमसिायर प्रणाली मवकमसत केली आहे. स्स्वस एजन्सी िॉर 

िेव्हलपमें  व कोओपोरेशन याांनी भारतातील त्याांच्या ‘बायोमासचे वेगवान अमभस्सरण’ तांत्रावर आधाररत स्वच्छ 

उजाग प्रणाली प्रकल्पाअांतगगत दोन  प्याचा बायोमास गॅमसिायर उजाग सांचाला आमिगक सहाय्य देऊ केले आहे.   
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          11: वद. ५ जून, २०१८ या वदिर्ी त भे या            डॉ. एन. रामास्वामी, आय क्त (IAS) नम ुंमपा 

याुंच्या हसे्त २५ kWe क्षमतेचे दोन टप्प्याचे बायोमास गॅवसफायर चे उद्घाटन; आवण इतर माननीय महोदय (डॉ. 

वर्रीष वसन्हा, SDC सुंस्थेचे उपसुंचालक; श्री. मोहन       , नम ुंमपा चे र्हर प्रम ख अवभयुंता; डॉ. अुंजली 

पारसनीस, टेरी पविम प्रादेवर्क कें द्राच्या सहयोगी सुंचावलका) 

          12:              २५ kWe क्षमतेचे २ टप्प्याचे बायोमास गॅवसफायर 

स्त्रोत: टेरी छायावचत्र 

  



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

97 

मवकें मद्रत कचऱ्याचे कां पोस्स्टांग 
स्त्रोतापासून          मठकाणापयांत कचरा गोळा करून वहन करण्यासाठी नमुांमपा किे मजबूत यांत्रणा आहे. 

असे असूनही वाढती लोकसांख्या व राहणीमानातील बदल याांमुळे शहरातील MSW (महानगरपामलका घन 

कचरा) चे प्रमाण वाढत आहे ज्याकररता महानगरपामलकेला पयागयी धोरणे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कचरा 

वाहतूक सांबांमधत वाढणारा खचग देखील महानगरपामलकेला उचलावा लागेल. सद्य पररस्थिती पाहता, नमुांमपा ने 

मवकें द्रीत कचरा कां पोस्स्टांग ची कल्पना राबण्याची सुरवात झोपिपट्टी पासून केली आहे46.  

सुरवातीला, नमुांमपा ने सांकल्पना सदर करण्यात आलेल्या इांमदरानगर झोपिपट्टीतील २००० कु ुांबे मनमित केली. 

सम्ेचे मवशे्लर्ण केल्यानांतर महानगरपामलकेने कां पोस्ट खडे्ड तयार केले व कचरा कुां ड्या देऊ केल्या आमण 

याकररता इां मदरानगर झोपिपट्टीतील थिामनक समुदायाला कामामधे्य गुांतवून घेतले. यासारखीच प्रमक्रया 

‘अिवली’ गावात अवलांबण्यात आली. या उपक्रमात नेमेलेले कामगार कचरा गोळा करून वेगवेगळा करतात 

आमण कां पोस्ट मवभाग चालवतात.  

अशाच प्रकारचा दृष्ट्ीकोन ठेवल्यास हा उपक्रम १००% मवस्तारता येऊ शकतो; नमुांमपा ने हा उपक्रम शहराच्या 

काही लहान भागाांत राबमवण्याचे मनयोजन केले आहे. हा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबमवल्यास िक्त कचऱ्याची 

सम्ा सोिमवण्यामशवाय जनजागृती करण्यात मदत करेल आमण नवीन रोजगार सांधी सुद्धा मनमागण करेल. 

याप्रकारे महानगरपामलकेला कचरा गोळा व वाहतूक करण्यास लागणारा खचग कमी करण्यात देखील मदत 

होईल. सध्याच्या घिीला, नमुांमपा ने हा उपक्रम ४००० पेक्षा जास्त कु ुांबे असणाऱ्या २ भागाांमधे्य राबमवला आहे 

तर इतर सवग भागाांमधे्य सारखाच उपक्रम राबमवण्याचा नमुांमपा चा मनसुभा असून याअांतगगत स्त्रोताच्या मठकाणी 

कचरा वेगवेगळा करणे आमण/मकां वा कां पोस्स्टांग करणे मोठे काम आहे. 

 

स्त्रोताच्या मठकाणी मवलगीकरण 

कचरा मवलगीकरण हा शास्त्रीय कचरा व्यवथिापनाचा एक मुलभूत व प्रािममक  प्पा आहे. कचरा 

मवलगीकरणामुळे मवथिापन मठकाणचा अमधकामधक  ाकाऊ पदािग पुनवागपरासाठी परत नेला जातो जेणेकरून 

कचऱ्याची सम्ा जवळपास ८०% कमी होते47. नमुांमपा च्या घन कचरा मवभागाचा कामाचा दृष्ट्ीकोन व प्रते्यक 

वर्ी हाती घेतलेल्या मकते्यक उपक्रमाांमािग त हा मवभाग कचरा मवलगीकरणाला महत्त्व देत असल्याचे मदसून येते. 

शहर पातळीवर, कचरा मवलगीकरणाचा एक भाग म्हणून महानगरपामलकेने मवमवध आकाराचे (८०, १२० व २४० 

मल र) आमण रांगाचे (महरवा- ओला कचरा व मनळा- सुका कचरा) कचऱ्याचे िबे/ कुां ड्या प्रते्यक मध्यवती कें द्रात 

मदलेले आहेत. ई-कचऱ्याची सम्ा पाहता, नमुांमपा ने प्रात्यमक्षक उपक्रम सुरु केला आहे ज्याअांतगगत लाल 

रांगाचे िबे काही मठकाणाांवर खासकरून ई-कचरा व धोकादायक कचऱ्यासाठी ठेवण्यात आले आहेत. 

  

                                                      
46Decentralized Composting Report of NMMC 
47http://resolvetrash2cash.org/segregation-at-source/#.XQxmw-szbIU 

http://resolvetrash2cash.org/segregation-at-source/#.XQxmw-szbIU
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            39: रुंगीत डब्याुंन सार कचऱ्याचे प्रकार 

 

घन कचऱ्यापासून रस्ता बाांधणी 

तुभे च्या            असलेल्या गाळणी यांत्रातून िास्स्टकचा कचरा लहान कणाांमधे्य (LDPE कण) रुपाांतरीत 

केला जातो. रस्ता बाांधणीमधे्य हे कण भराव म्हणून वापरता येऊ शकतात. नमुांमपा ने हे तांत्र आधीच आिसात 

केले असून िास्स्टकचे हे कण िाांबरामधे्य ममसळून हे ममश्रण रस्ता तयार करण्यासाठी वापरले जाते. नमुांमपा ने 

अशा पद्धतीची १० रसे्त बाांधणी हाती घेतली आहे, त्यापैकी एक घणसोली भूममगत रस्ता, एम.आय.िीसी. तुभे 

रस्ता आमण महापे तलावाजवळील रस्ता होय. िास्स्टकचा वापर करून रसे्त तयार करण्यासाठी िास्स्टकचे 

कण िाांबर व लहान खिी (अस्फाल्ट) सोबत एकत्र केले जातात आमण अमतशय उच्च तापमानावर मममश्रत करून 

हे तयार ममश्रण रस्त्यावर आवरण लेपम्हणून वापरले जाते48. या तांत्रामुळे रस्त्याचा म काऊपणा वाढवण्यात मदत 

होते आमण रसे्त दुरुस्तीचा खचग देखील वाचतो. सांशोधनातून असे मनदशगनात येते मक असे रसे्त मवरूपणआमण 

पाण्यापासून होणाऱ्या नुकसानाला प्रमतरोधक असतात आमण सामान्य रस्त्याांपेक्षा जास्त मजबूत असतात. 

  

                                                      
48http://www.freepressjournal.in/mumbai/navi-mumbai-municipal-repairing-roads-with-granules-made-out-of-
waste-plastic/994341 

हिरिा डिा (ओला कचरा) 

• उरलेले अन्न पदाथा 
• कापसू 

• काडपेेटीच्या काड्या 
• फळांच्या साली, अडं्याची 
टरफल े

• द्रहरवा कचरा (झाडांच्या 
लहान फांद्या, पाने)  

तनळा डिा (सकुा कचरा) 

• प्लासस्टकच्या वस्ि,ू कप, 
स्टायरोफोम  

• काचेचे िकुड े

• धािचूे कॅन, भांडी/मडकी 
• दधु, फळांच्या रसांचे साचे 
• कािदाचे भेटवस्ि ू
िुडंाळण्याचे कािद व 
आवेष््न साद्रहत्य  

• पठु्याचे बॉक्स, टीश्य ुपेपर 

लाल डिा (ई-कचरा ि 
धोकादायक कचरा) 

• ववद्यिु बॅटरी, वायर 

• सेलफोन, लॅपटॉप, वप्रटंर 
चे सटेु भाि   

• ्यबूलाईट व बल्ब  

• कीटकनाशक, कीडनाशक, 
डीओडरन्ट कॅन  

• रंिाचे डबे, फवारे, व रूम 
फे्रशनरचे कॅन   
 

http://www.freepressjournal.in/mumbai/navi-mumbai-municipal-repairing-roads-with-granules-made-out-of-waste-plastic/994341
http://www.freepressjournal.in/mumbai/navi-mumbai-municipal-repairing-roads-with-granules-made-out-of-waste-plastic/994341
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स्वच्छ भारत अमभयान अांतगगत उपक्रम 

स्वच्छ भारत अमभयानचा एक भाग म्हणून, नमुांमपा ने मनसगग उद्यान, सेक्टर १४, कोपरखैरणे येिे स्वच्छता 

बागतयार केली आहे. मह बाग तयार करण्यामागे कचरा सम्ेमवर्यी जागृती मनमागण करणे व कचरा वेगवेगळा 

करण्याचे महत्व िष्ट् करण्याचा हेतू होता.    

          13: स्वच्छता बागेत लािण्यात आलेले तके्त ि वचत्राुंद्वारे प्रदूषणाचे प्रकार ि त्ाचे पररणाम दाखविताना 

स्त्रोत: टेरी छायावचत्र 

 

िास्स्टक मवरोधी मोहीम  

िास्स्टकचा वापर मनयांमत्रत करण्यासाठी आमण पयागवरणावर होणारे िास्स्टकचे मवपरीत पररणाम  ाळण्यासाठी 

नमुांमपा ने िास्स्टक मवरोधी मोहीम सवग मध्यवती कें द्राांमधे्य सुरु केली आहे. या मोमहमेअांतगगत सवग प्रभाग 

अमधकाऱ्याांना त्याांच्या प्रभागाांत अशा पद्धतीच्या मोहीम राबमवण्यास मनदेश मदलेले आहेत.           40 मधे्य 

सन २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा मािग त गोळा करण्यात आलेला दांि आमण जप्त करण्यात आलेल्या िास्स्टकचे 

प्रमाण याची मामसक नोांदणी मदलेली आहे. 
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          40: सन २०१८-१९ मधे्य नम ुंमपा माफग त गोळा करण्यात आलेला दुंड आवण जप्त करण्यात आलेल्या 

प्लाख्यस्टकचे प्रमाण याची मावसक नो ुंदणी 

क्र. 

 

मवहना तपासणी केलेल्या 

द कान/स्थापनाुंची एकूण 

सुंख्या  

दुंड लागलेल्या 

द कान/स्थापनाुंची एकूण 

सुंख्या 

गोळा 

करण्यात 

आलेला दुंड 

(INR-रु) 

जप्त 

केलेल्या 

प्लाख्यस्टकचे 

प्रमाण 

(वकलो) 

१ एमप्रल २०१८ २०० २१ १०५००० २ 

२ मे २०१८ १५० २ १०००० ० 

३ जून २०१८ ५६० ३६४ १५६७४०० ६७२१ 

४ जुलै २०१८ २६० ८६ ४३०००० ८२१.५ 

५ ऑगस्ट २०१८ १६३ १२ ६०००० १८७ 

६ सप्टेंबर २०१८ १७२ २ १०००० ९.८ 

७ ऑक्टोबर २०१८ ३४५ १७० ८६०००० २०९३३ 

८ नोव्हेंबर २०१८ २८९ ६५ ३३५००० २७७ 

९ मिसेंबर २०१८ १७५ ३७ १८०००० १० 

१० जानेवारी २०१९ २३५ ४० १५७२५० ८ 

११ िेबु्रवारी २०१९ २१५ ४० २३५००० २६ 

१२ माचग २०१९ ३६२ १३० ७५०००० १०२१५ 

एकूण ३१२६ ९६९ ४६९९६५० ३९२१०.१ 

स्त्रोत: स्वच्छ महाराष्टर  अवभयान कक्ष, नम ुंमपा  

 

स्वच्छतागृहाांची बाांधणी 
 

सामुदामयक स्वच्छतागृहे (CT) तसेच सावगजमनक स्वच्छतागृहाांच्या (PT) बाांधणी व देखरेखीमशवाय नमुांमपा ने 

‘उघड्यावर शौच मुक्त िस िस शहर’ या हुद्द्यावर कायम राहण्यासाठी मध्यवती कें द्र पातळीवर ‘गुि मोमनगग’ 

(शुभ प्रभात) सांघ तयार केला आहे. उघड्यावर शौच करणाऱ्या लोकाांना दांि (रु. १२००) देण्यासमहत किक 

कारवाईला सुद्धा सामोरे जावे लागेल. एमप्रल २०१८ ते माचग २०१९ दरम्यान महानगरपामलकने ९० मवर्यािक 

स्वच्छता मोहीम यशस्वीरीत्या पार पािल्या ज्यामधे्य अांदाजे ३२१४२० मानवी तास काम केले गेले. 
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          41: स्माटग ‘ती’ स्वच्छतागृहे ि आरामकक्ष (खास मवहलाुंकररता) 

अन .क्र. मध्यिती कें दे्र वठकाण 

१ बेलापूर सीबीिी बेलापूर बस  ममगनस, सेक्टर-६ 

२ नेरूळ आर.आर. पा ील उद्यान, नेरूळ 

३ वाशी वन मॉल च्या मवरुद्ध मदशेला, सेक्टर-३०, वाशी 

४ वाशी वाशी बस  ममगनस, सेक्टर-९ 

५ कोपरखैरणे मि-मा ग सकग ल जवळ, सेक्टर-७  

६ ऐरोळी ऐरोळी बस  ममगनस जवळ, सेक्टर-३  

 

          42: स्माटग ई-स्वच्छतागृहाुंची सुंख्या आवण वठकाणे (एक-आसनी, सिगवलुंगी) 

अन .क्र. मध्यिती कें दे्र सुंख्या वठकाण 

१ 

बेलापूर ४ 

 ी. एस चाणक्य मसिल जवळ, पाल्म बीच रोि 

२ एनआरआय मसिल जवळ, सेक्टर ५० बस  ममगनल, पाल्म बीच रोि 

३ उरण जांक्शन येिे, सेक्टर १५, सीबीिी बेलापूर, पाल्म बीच रोि 

४ िीएव्ही शाळेजवळ, सेक्टर ४८, नेरूळ  

५ 

नेरूळ ३ 

वझराणी िो ्गस मसिल जवळ, पाल्म बीच रोि 

६ िी. वाय पा ील िो ्गस से्टमियम जवळ, सायन-पनवेल हायवे 

७ नेरूळ बस  ममगनसच्या मवरुद्ध मदशेला, सेक्टर ३ 

८ 
वाशी २ 

ममनी सी शोर (उत्तर), सेक्टर १०-अ 

९ ममनी सी शोर (दमक्षण), सेक्टर १०-अ 

१० 
तुभे 

२ गोकूळ िेअरीच्या मवरुद्ध मदशेला, पाल्म बीच रोि 

११ मोराज मसिल जवळ, पाल्म बीच रोि 

१२ 

कोपर खैरणे 

५ लोकमत बस स्टॉपजवळ, ठाणे बेलापूर रोि 

१३ महापे ओव्हर मब्रज, ठाणे बेलापूर रोि 

१४ झायिस कां पनी जवळ पवने, ठाणे बेलापूर रोि 

१५ पवने पोलीस चौकी जवळ, ठाणे बेलापूर रोि 

१६ बवकालेश्वर ममदराजवळ, पवने एम.आय.िी.सी. 

१७ 

घणसोली 

३ रबाळे पोलीस से्टशन जवळ, ठाणे बेलापूर रोि 

१८ ताळवली नाका, ठाणे बेलापूर रोि 

१९ घणसोली नाका, ठाणे बेलापूर रोि 

२० ऐरोळी १ ररलायबल कां पनी जवळ, ठाणे बेलापूर रोि 
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          43: नम ुंमपा च्या अवधकार के्षत्राखाली येणाऱ्या भागाुंत असणाऱ्या सािगजवनक/साम दावयक स्वच्छतागृहाुंचा साराुंर् 

मध्यिती 

कें दे्र 

साम दावयक स्वच्छतागृहे (CT) सािगजवनक स्वच्छतागृहे (PT) 

साधारण साधारण ई/ती 

स्वच्छतागृहे 

वफरती 

स्वच्छतागृहे 

स्वच्छतागृहे (BOT तत्वािर)  

सुंख्या आस

ने 

म ता

री 

स्नानक

क्ष 

सुंख्या आस

ने 

म तारी स्नानक

क्ष 

सुंख्या आस

ने 

सुं

ख्या 

आस

ने 

सुं

ख्या 

आस

ने 

म तारी स्नानकक्ष 

                                

                                  

सीबीिी 

बेलापूर 

४८ ६७५ ४७ २ २० ६७ ७७ २ ५ ५ २ २२ १ ७ ५   

नेरूळ ३९ ५१५ ३२ ७ १३ ६१ ३८ २ ४ ४     १ १३ ५ २ 

वाशी         ३० २६४ ५२ १ ४ ४ ३ ३० ५ ३७ ३५ ५ 

तुभे ३९ ५५८ ८० ५ १० ५९ २७   २ २ ५ ४४ १ ६ १० ३ 

कोपरखैरणे ५० ६४८ ८   ७ १८ १९   ६ ६     १ १० ५ ३ 

घणसोली ७९ ९८९ १६   २ ३२ ३ १ ३ ३             

ऐरोळी ४५ ५९४ २१   १० ७३ २१   २ २             

मदघा ६९ ८१९ २९                           

एकूण ३६९ ४७९८ २३३ १४ ९२ ५७४ २३७ ६ २६ २६ १० ९६ ९ ७३ ६० १३ 

BOT: बाुंधणे, चालिणे, हस्ताुंतर करणे 

टीप: महानगरपावलकने बाुंधलेल्या स्वच्छतागृहाुंची देखरेख ि स्वच्छता ठराविक कालािधीने करत राहण्याची वर्फारस केली आहे. 
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          14: नम ुंमपा द्वारे बाुंधण्यात आलेली सािगजवनक ि साम दावयक स्वच्छतागृहाुंची स विधा 
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प्रस्तामवत उपक्रम 

१. गॅमसिायर प्रणाली चे १०० kWe बायोमास गॅमसिायर प्रणालीमधे्य मवस्तार करणे 

नमुांमपा सध्या वायुवीकरणातून उजाग मनममगतीची क्षमता वाढमवण्याचे कायग करीत आहे. तुभे              

सध्याच्या २५ kWe प्रणाली क्षमतेपेक्षा जास्त १०० kWe एवढी वीजमनममगती करणारी प्रणाली (प्रयोगािक) 

थिापण्याचे प्रस्तामवत केले आहे.  ेरी िारा गॅमसिायर थिामपत व कायागस्ित करण्यात येईल तसेच थिानकावरील 

सांबांमधत मनुष्यबळाला आवश्यक असे प्रमशक्षण देण्यात येईल. १०० kWe गॅमसिायर प्रणालीतून तयार झालेली 

मवदु्यतउजाग कां पोस्स्टांग/ मलचे  मवभागात आमण ररफु्यज िीराईव्हि फु्यल (RDF) मवभागातील प्रमक्रया यांते्र 

चालवण्यासाठी वापण्यात येऊ शकते. खालील           44 मधे्य मवमवध प्रमक्रया मवभागाांत उपलब्ध 

असणाऱ्या यांत्राांची यादी मदली आहे. 

          44: त भे              गवतविधीय भार यादी 

अनु. क्र. साधने मोटर ची सुंख्या सुंबुंवधत भार (kW)  दरवदिर्ी िापराचा 

कालािधी 

१ मवकें द्रीकरण यांत्र – १ ७ ४० १० 

२ मवकें द्रीकरण यांत्र – २ ४ ३९ १० 

३ िास्स्टक मवभाग ६ २३ ७ 

४ कां पोस्ट मवभाग १ ७.५ ७ 

 एकूण १०९ 

स्त्रोत: नम ुंमपा 

१. भरावाच्या मठकाणी आवश्यक गतीमवमधक भारामशवाय प्रशासकीय मवभाग, प्रयोगशाळा, स्वयांपाकघर आमण 

आवारातील इतर सुमवधाांमधील प्रकाशप्रणाली, पांखे, वातानुकूलन प्रणाली असे इतर अनेक भार आवारात आहेत.  

२. मतदारसांघ पातळीवर १०-३० दश न क्षमतेचा मवकें मद्रत बायोगॅस सांच थिामपत करून त्या भागात उजेि 

राहण्याएवढी उजाग मनममगती करता येऊ शकते. 

३. नमुांमपा अांतगगत येणाऱ्या सवग मध्यवती कें द्रात स्त्रोताांच्या मठकाणीच महानगरपामलका घन कचऱ्याचे १००% 

वगीकरण साध्य करण्यासाठी असणारा उपक्रम. 

४. स्वच्छ भारत अमभयान च्या घोर्णेअांतगगत, नमुांमपा ने ६००   /     (TPD) मनयामक मधे्य कचरा ते उजाग 

मनमागण सांच थिापण्याचे मनयोजन केले आहेज्यामािग त ‘ररफु्यज िीराईव्हि फु्यल’ (उत्पामदत इांधन नाकारणे) 

उजेमधे्य रुपाांतरीत करण्यात मदत होऊ शकते.  

५. पयागवरण सांवधगनाची गरज लक्षात घेऊन नमुांमपा ने बाांधकाम आमण मवनाशकामसांबांमधत कचरा पुनवागपर सांच 

थिामपत करण्याचे मनयोजन करीत आहे.  

६. नमुांमपा िारा ई-कचरा पुनवागपर सांच थिापण्याचा प्रस्ताव.  
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नवी मुांबईच्या नागररकाांचा उपक्रम 

कचऱ्याची सम्ा हाताळण्यासाठी स्त्रोताच्या मठकाणीच कचरा वेगवेगळा करणे व प्रमक्रया करणे अत्यांत 

महत्वाचे आहे जेणेकरून            जाणाऱ्या कचऱ्याचे ओझे कमी होऊ शकते. कचरा मनममगती थिानापासून 

प्रमक्रया थिानकापयांत कचऱ्याची वाहतूक करत असताना होणारे काबगन उत्सजगन देखील कमी करता येईल. 

जनजागृती मोहीम व स्वच्छ भारत अमभयान या माध्यमाांमािग त नमुांमपा चा कचरा व्यवथिापनाप्रमत अमतशय 

सक्रीय दृष्ट्ीकोन आहे. महानगरपामलकेसोबतच नवी मुांबईचे नागररक सुद्धा कचरा व्यवथिापनामधे्य सक्रीय 

सहभाग घेत आहेत. रमहवासी वसाहती, सांथिा व हॉ ेल सारख्या मठकाणी १०० मकलो प्रमतमदन पेक्षा जास्त ओला 

कचरा मनघतो; अशा मोठ्या प्रमाणावर कचरा मनमागण करणाऱ्या मठकाणी त्याांच्या आवारात कां पोस्स्टांग सांच 

थिामपत केले आहे जे स्त्रोताच्या मठकाणीच ओल्या कचऱ्याचे कां पोस्ट मधे्य रुपाांतर करते. अशा प्रकारचा अमतशय 

अमभनव प्रयोग आणखी मोठ्या प्रमाणावर मवस्तारला गेला पामहजे. 

          15: रवहिासी िसाहतीत स्थापलेले कुं पोख्यस्टुंग सुंच (डािीकडे) आवण स्त्रोताच्या वठकाणीच ओल्या 

कचऱ्याची प्रवक्रया करताना (उजिीकडे) 

स्त्रोत: घन कचरा व्यिस्थापन विभाग, नम ुंमपा  

 

जैववैद्यकीय कचरा 

मनुष्य आमण प्राण्याांवरील मचमकत्सा, उपचार व प्रमतक्षमन करत असताना तसेच सांशोधन मक्रयाांदरम्यान तयार 

होणारे  ाकाऊ पदािग म्हणजे जैववैद्यकीय कचरा होय. लोकाांच्या कल्याणाखातर वैद्यकीय काळजी अत्यांत 

महत्वाची आहे. चाांगले आरोग्य व पररणामकारक वैद्यकीय सुमवधाांमुळे व्यक्तीची कायगक्षमता व आयुष्य गुणवत्ता 

सुधारते पररणामी मानवी आयुमागन वाढू शकते. EPA अनुसार, दवाखान्यातील एका पलांगापासून प्रमतमदन अांदाजे 

१३ पौांि वैद्यकीय कचरा तयार होतो49. काही इतर अांदाज मह सांख्या २३ पौांि एवढी अजून जास्त असल्याचे 

दशगवते50. जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवथिापन मनयम, २०१६ नुसार मवलगीकरण उपाय व रांग-सांकेतानुसार या 

कचऱ्याचे चार प्रकारात वगीकरण होते. सांसगगजन्य, मवर्ारी,  ोकदार, धारदार, जांतू-सांसमगगत, इ. कारणाांमुळे 

वैद्यकीय सुमवधाांशी सांबमधत कचरा, जनसमुदाय, आरोग्यसेवा उद्योगाांशी मनगिीत कामगार व एकां दरीत 

पयागवरणावर िे  पररणाम करू शकतो. म्हणून पयागवरण व लोकाांवर िे  पररणाम कमी करण्यासाठी शास्त्रीय 

मागागने जैव-वैद्यकीय कचरा हाताळणे व मवथिामपत करणे अत्यावश्यक आहे. 

  

                                                      
49http://hwmusa.com/medical-waste-generation/ 
50http://bit.ly/2W5jZ5s 

http://hwmusa.com/medical-waste-generation/
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जैव-वैद्यकीय कचरा मनममगती 
नवी मुांबईच्या पररघात असणाऱ्या दवाखाने, रक्तपेढ्या, और्ाधालये, सांशोधन प्रयोगशाळा व इतर मवमवध प्रगत 

आरोग्य सुमवधाांमुळे नवी मुांबई शहरात मोठ्या प्रमाणावर जैव-वैद्यकीय कचरा तयार होतो.सन २०१८-१९ मधे्य 

नमुांमपा मधील सरकारी दवाखान्यातून अांदाजे सरासरी १४८९९.४४ मकलो एवढा जैव-वैद्यकीय कचरा तयार 

झाला (          45). 

          45: नम ुंमपा दिाखान्ाुंतून तयार होणाऱ्या जैि-िैद्यकीय कचऱ्याचे घटक प्रमाण 

प्रकार 

(% म ल्याुंकन) 
वनम गलन पद्धत 

िार्ी 

दिाखाना, 

िार्ी 

माता बाळ 

दिाखाना, 

नेरूळ 

माता बाळ 

दिाखाना, 

ऐरोळी 

एकूण जैि-

िैद्यकीय कचरा  

(दर्टन मधे्य) 

सुई, शल्यमक्रयेत वापरण्यात 

येणारे धारदार शस्त्र उदा.- 

लँसे , सॅ्कलपेल, वेनफ्लॉर, 

मनरुपयोगी काचेची भाांिी- 

टू्यब, पीपे स्, मसरी ांज, स्लाईि, 

कव्हरस्लीप, मनमुगलीत कचरा- 

IV से , िेकलेल्या मसरी ांज, 

इांजेक्शन बा ल्या, अॅम्प.काच, 

जैव-मुत्रशलाका, िास्स्टक 

बा ल्या 

वािेवरील 

मनजांतुकीकरण व 

तुकिे करणे 

९४८७.६० २६६.५७ २०३.४४ ९,९५७.६१ 

सूक्ष्मजीवी कचरा, अत्यांत 

सांसगगजन्य कचरा, सु े तुकिे, 

िेकलेली और्धे, घन कचरा, 

द्रव्य कचरा 

भस्स्मकरण ४६१६.१२ २०८.४७ ११७.२४ ४,९४१.८३ 

एकूण १४,१०३.७२ ४७५.०४ ३२०.६८ १४,८९९.४४ 

स्त्रोत: आरोग्य विभाग, नम ुंमपा 

 

सांकलन, प्रमक्रया व मवथिापन 
शहराअांतगगत तयार होणारा जैव-वैद्यकीय कचऱ्याचे सांकलन, वाहतूक व मवथिापनासाठी जबाबदार मुांबई कचरा 

व्यवथिापन मयागमदत (MWML) मह एकमेव सांथिा आहे. MWML ने याकररता महाराष्ट्र  प्रदूर्ण मनयांत्रण मांिळ 

(MPCB) याांकिून मांजुरी ममळवली आहे तसेच नमुांमपा बरोबर करार केला आहे. कचरा पूणगतः मनमुगलन 

करण्यापूवी जैव-वैद्यकीय कचऱ्यावर शास्त्रीयररत्या प्रमक्रया करणे अमनवायग आहे. वािेवर मनजांतुकीकरण करणे, 

भस्स्मकरण, रासायमनक व मायक्रोवेव्ह (जैव-वैद्यकीय कचऱ्याच्या िरूपानुसार) उपचाराांसारखे अनेक सांस्करण 

मक्रया या जैव-वैद्यकीय कचऱ्याची प्रमक्रया करण्यासाठी अांमलात आणल्या जाऊ शकतात. या पद्धती ांचा वापर 

करून कचऱ्याचे मनजांतुकीकरण करता येऊ शकते व सांसगग रोखण्यात मदत होऊ शकते. 

MWML च्या सुमवधेत असणारी भस्स्मकरण प्रणाली मह ८००C ते ८५०C तापमानाचे प्रािममक ज्वलन कक्ष, 

१०५०C ते ११००C तापमानाचे दुय्यम ज्वलन कक्ष, व्हेंचु्यरी स्क्रबर, िवारणी शामक, ID पांखा व ३० मी. 

धूरनमलका, वािेवर आधाररत मनजांतुकीकरण प्रणाली, क ाईयांत्र, वायू मनयांत्रण यांत्र, साांिपाणी प्रमक्रया सांच व 

सांगणकीकरण या सवग साधनाांनी सुसज्ज आहे.  
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बाांधकाम व मवनाशकामातील कचरा 
मवकसीकरण मकां वा मवनाश करण्याच्या मक्रयेत जसे मक रसे्त, पूल, उड्डाणपूल, भुयारी मागग, पुनबाांधणी इत्यादी 

सारख्या कामाच्या मठकाणी तयार झालेला  ाकाऊ माल म्हणजे बाांधकाम व मवनाशकामातील कचरा होय. या 

कचऱ्याचा बहुताांश भाग हा मनजीव व अमवघ नशील पदािग असतात, उदाहरणािग, घनपदािग, िबर, धातू, लाकूि, 

िास्स्टक व इतर सामहते्य होय. या कचऱ्याचा बराचसा भाग हा रस्त्याच्या किेला, पाणिळ प्रदेश, पाण्याचे स्त्रोत, 

नाले व वादळी पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या नलीकेच्या बाजूला िेकला जातो ज्यामुळे त्याांचा अवरोध तुांबला 

जातो. वैयस्क्तक घर मवकसीकरण मकां वा मवनाशकामासारख्या लहान बाांधणी व मवनाशाच्या मठकाणी तयार 

होणारा कचरा हा नजीकच्या शहर व्यवथिापनाच्या कुां िीत/ ाकीत/कचरा भराव थिळी िेकला जातो, ज्यामुळे 

महानगरपामलकेचा एकूण कचरा अवजि होतो व कां पोस्स्टांग मकां वा उजाग पुनप्रागप्तीच्या पुढील प्रमक्रयेसाठी त्याची 

गुणवत्ता खालावते. 

नमुांमपा हे स्वच्छ भारत अमभयान अांतगगत तुभे येिील            २०  न प्रमतमदन क्षमतेचा बाांधकाम व 

मवनाशकाम कचरा पुनवागपर सांच थिापन करण्याचे कायग करीत आहे. अांदाजे ५ एकर एवढा भूभाग या सुमवधेच्या 

बाांधणीसाठी राखीव ठेवला आहे. या मवभागातून कचऱ्याचे वाळू, धातू व दगिाची धूळ असे वगीकरण केले जाईल 

आमण त्यातील काही भाग रस्त्याचे ठोकळे/ िरश्या तयार करण्यात सुद्धा उपयोगात आणता येईल.  

हामनकारक कचरा 
हामनकारक कचऱ्यामधे्य असे गुणधमग असतात मक ज्यामुळे ते मानवी आरोग्य व मनसगागवर धोकादायक मकां वा 

हामनकारक असे पररणाम करू शकतात. आधुमनक एकत्रीकरण प्रमक्रया ते बॅ री मनमागण प्रमक्रयेतील कचरा 

याांसारख्या असांख्य स्त्रोताांतुन हामनकारक कचरा मनमागण होत असतो आमण तो द्रव, घन, वायू आमण घाण अशा 

कोणत्याही सांरचनेत तयार होऊ शकतो. जुळवणी उद्योगातील दुष्पररणाम मकां वा िेकलेले व्यावसामयक उत्पादन 

उदा. स्वच्छता द्रवे्य मकां वा कीिनाशके याांसारखे उत्पादने असू शकतात. िेकल्या जाणाऱ्या द्रव, घन व वायू 

आमण उत्समजगत पदािाांना ‘मद युनाय ेि से्ट ्स एन्व्व्हायनगमें ल प्रो ेक्शन एजन्सी’ (US – EPA) ने हानीकारक 

असे वगीकरण केले आहे जे मनमदगष्ट् सुरक्षा सीमेपेक्षा जास्त पातळीवर मवर्ारी, ज्वलनशील, गांज चढवणारे मकां वा 

रासायमनकदृष्ट्ट्या सक्रीय पदािग आहेत51. 

 र ान्स ठाणे मक्रक (TTC) औद्योमगक के्षत्र नमुांमपा प्रदेशाअांतगगत येते. या के्षत्रात पे र ोकेममकल, और्धउत्पादन 

उद्योग, सांशोधन व मवकास प्रयोगशाळा आमण रासायमनक प्रयोगशाळा याांसारखे मवमवध रूपरेखा असणारे उद्योग 

दरमदवशी हानीकारक कचरा तयार करतात. याकररता सुरमक्षत भराव कें द्र देण्यामािग त  र ान्स ठाणे क्रीक कचरा 

व्यवथिापन सांघ ना (TTCWMA) धोकादायक कचऱ्याच्या मवथिापनाला सहाय्य करते. मद. ३० नोव्हेंबर, १९९८ 

मधे्य मह सांघ ना थिापन केली होती. या कें द्रात मवमवध प्रकारच्या जैमवक व रासायमनक चाचणी तसेच चाचण्याांचे 

अांशाकन करण्याची सुमवधा देखील आहे. मह प्रयोगशाळा गॅस क्रोमॅ ोग्रािी (GC), गॅस क्रोमॅ ोग्रािी-मास 

िेक्टर ोस्कोपी (GC-MS), अॅ ोममक अॅब्सोपगशन िेक्टर ोस्कोपी (AAS), इांिक्टीवली कपर्ल् िाझ्मा – ऑप्टीकल 

एममशन िेक्टर ोस्कोपी (ICE-OES) व इतर पारांपाररक मवशे्लर्ण साधनाांनी सुसज्ज आहे. प्रयोगशाळा NABL (ISO 

१७०२५) ने मान्यताप्राप्त व OHSAS (ISO १८००१) ने प्रमामणत आहे.  

मनममगती, सांकलन व मवथिापन 

 अनेक उद्योग TTCWMA सोबत सभासदत्वासाठी नोांदणी करतात ज्या अिये सभासद उद्योग 

कचऱ्याची योग्य ‘मनमुगलन पद्धत’ शोधण्यासाठी ‘कचरा प्रामतमनमधक नमुना’ मवशे्लर्णासाठी पाठवतात.  

 सन २०१८-१९ पयांत एकूण ६६५ उद्योगाांनी सभासत्वासाठी नोांदणी केली आहे. बहुताांश उद्योग हे 

रासायमनक, पे र ोकेममकल, सांशोधन/ मवशे्लर्ण प्रयोगशाळा, अमभयाांमत्रकी व और्धमनमागण या स्वरूपाचे 

आहेत.   

 नोांदणीकृत सभासद त्याांचा ‘धोकाप्रधान कचरा’ प्रमक्रया व मवथिापनासाठी पुरवतात ज्यापैकी प्रमक्रया 

सुमवधाांनी उपचार केला जाणाऱ्या धोकादायक कचऱ्याची प्रमुख शे्रणी म्हणजे ETP अवमल मकां वा 

साांिपाणी प्रमक्रया कें द्रातून बाहेर पिणारे घन मकां वा अधग-घन रुपी अवमल होय.  

                                                      
51http://science.jrank.org/pages/3237/Hazardous-Wastes.html 
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 सन २०१८-१९ मधे्य अांदाजे १३०९५४.७८० दश न हामनकारक कचरा हा सांकमलत केला गेला आमण या 

सुमवधेिारा प्रमक्रया करून सुमवधा मवभागाच्या सुरमक्षत भराव थिळी मवथिामपत करण्यात आला; तर 

त्यापैकी भस्स्मकरण करता येऊ शकणारा कचरा MWML, तळोजा येिे भस्स्मकरणासाठी पाठवण्यात 

आला. 

 TTCMWA किे ‘चाचणी व अांशाांकन प्रयोगशाळाांचे राष्ट्र ीय अमधस्वीकृती मांिळ (NABL)’ याांची 

मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा आहे मजिे कचरा, साांिपाणी व इतर पयागवरणीय पररमाणाांची गुणधमग चाचणी 

केली जाते. 

 नमुन्याच्या मवशे्लर्णानांतर, TTCWMA मािग त MPCB अमधकृत धोकादायक कचरा वाहतूक  रक 

उद्योगाांकिे पाठवले जातात. 

 उद्योग कां पन्या आवेदन पत्र क्र. १० भरतात (पररपत्रक दाखवणे) [धोकादायक कचरा व्यवथिापन मनयम 

२०१६ अनुसार] आमण TTCWMA ला मुदे्दमाल पाठवतात.  

 जेव्हा हा मुदे्दमाल TTCWMA च्या मठकाणावर पोहचतो, तेव्हा TTCWMA चे प्रमतमनधी  रक मधून नमुने 

घेतात आमण पररमाण व प्रमाण पुनतगपासणीसाठी पुन्हा मवशे्लर्ण करतात.  

 चुनखिी, मसमें  व राख मममश्रत करून कचऱ्याची प्रमक्रया केली जाते 

 TTCWMA किे सुरमक्षत भराव करण्याची सुमवधा आहे. शास्त्रीयदृष्ट्ट्या सुरमक्षत तयार केलेल्या भराव 

कक्षाांमधे्य हा कचरा मवथिामपत केला जातो. 

 एम.आय.िी.सी किून TTCWMA ला एकूण ८३,००० से्क्व. मी. एवढे के्षत्र देण्यात आले आहे आमण 

त्यातील अांदाजे ६०,००० से्क्व. मी. के्षत्र भराव कक्षाांसाठी वापरात आणले आहे. या भराव कके्षचे अपेमक्षत 

आयुमागन जवळपास ५ ते ६ वरे् (येणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणावर अवलांबून) एवढे आहे.  

कॉपोरे  सामामजक जबाबदारी (CSR) चा एक भाग म्हणून कें द्राने स्वयांसेवी सांथिेच्या सहयोगाने मौजे व धामतान 

या कल्याण मधील गावाांत अांदाजे २०००० झािे लावली आहेत. 

पयागवरण शाश्वकतेचा एक घ क म्हणून कें द्र भस्स्मकरण होऊ शकणाऱ्या हानीकारक व अहानीकारक कचऱ्याचे 

मसमें  मवभागात इांधन म्हणून सह-प्रमक्रया करण्यात उतु्सक आहे. याअनुर्ांगाने, कें द्राने MPCB ला औपचाररक 

अजग केला आहे. मांजुरी ममळाल्यास कें द्राला मोठ्या प्रमाणावर पयागवरण शाश्वकता साध्य करण्यात मदत होऊ 

शकते. 
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आरोग्य 

पयागवरण आमण आरोग्य 

शहरी भाग चाांगले मशक्षण, रोजगाराच्या सांधी आमण उत्तम प्रकारची जीवनशैली देऊ करतात म्हणून या भागाांकिे 

थिलाांतराची प्रवृत्ती वाढत आहे. ग्रामीण भागाांच्या तुलनेत शहरी लोकवस्ती सरासरीवर चाांगले आरोग्य उपभोगत 

असते परां तु, सध्याच्या शहरी पयागवरणानुसार आरोग्याचे धोके व नवीन आरोग्याच्या सम्ा उद्भवू शकतात. वर्ल्ग 

हेल्थ ऑगगनायझेशन (WHO) याांच्या अांदाजानुसार ६३% जागमतक मृतू्यदराला अनुसरून प्रते्यक वर्ी जवळपास 

३६ दशलक्ष मृतू्य हे नॉन-कमु्यमनकेबल मिमसजेस (NCD) (न कळण्याजोगे रोग) याांमुळे होतात. या मृतू्यांचा 

बहुताांश भाग हा शहरीकरणातून उत्पन्न होणाऱ्या धोक्याांशी सांबांमधत असू शकतो52. शहरी हवा प्रदूर्ण, उष्ाघात 

व उष्णतेच्या लहरी याांमुळे होणारे आजार जसे मक हृद्य व रक्तवामहन्याांशी सांबांमधत रोग, िुसु्फसाचे मकां वा 

श्वसनाचे मवकार आमण खाण्याच्या सवयी ांतील बदलाांमुळे होणारा लठ्ठपणा व िायबे ीस याांसारख्या 

राहणीमानातील मवकृती ांमुळे असे पररणाम होऊ शकतात. NCD सोबतच अनारोग्यकारक व प्रदूमर्त 

पयागवरणामुळे कळण्याजोगे रोग उत्पन्न होतात मवशेर्तः प्रसारके व पाण्यातून उद्भवणारे रोग जे असुरमक्षत 

मपण्याच्या पाण्यातून व अयोग्य स्वच्छता सुमवधेंतून पसरू शकतात.  

या रोगाांना प्रमतबांध करण्यासाठी, सवग नागरी वसाहती ांमधे्य योग्य आरोग्यमनगा सुमवधाांसोबतच योग्य मठकाणी 

प्रमशमक्षत मनुष्यबळ उपलब्ध असणे तसेच पयागवरणाच्या अवथिा चाांगल्या राहणे अत्यांत गरजेचे आहे. या सुमवधा 

खासकरून वैद्यकीय तातिीच्या काळात मकां वा रोगाांची साि पसरली असताना लोकाांची काळजी घेण्याकररता 

अमतशय महत्वाच्या आहेत. नवी मुांबई मधे्य अनेक खाजगी व सरकारी दवाखाने आहेत जे अद्यावत तांत्रज्ञानाने 

सुसज्ज व तेिे तज्ञ िॉक्टर, अनुभवी कमगचारी उपलब्ध असून ते कोणत्याही तातिीच्या घ ना हाताळू शकतात. 

शहरात मदवस व रात्री सुद्धा और्ध मवके्रते उपलब्ध आहेत. खालील मवभागात (          46) शहरात 

असणाऱ्या आरोग्यमनगा सुमवधाांची यादी, मवमवध रोगाांच्या अवथिा, सन २०१८-१९ मधे्य अशा सम्ा मनराकरण 

मकां वा कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या मक्रया माांिल्या आहेत,  

  

                                                      
52https://www.who.int/sustainable-development/cities/health-risks/about/en/ 
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          46: नम ुंमपा मधील आरोग्यवनगा सेिा  

 २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ 

खाजगी दवाखान्याांची सांख्या १८८ १९७ १९८ २१६ २१७ 

        ला नोांदणीकृत दवाखाने १८६ १९७ १९४ २१४ २१६ 

और्धालय १९१ १८४ १३५ १५३ २५४ 

आयुवेमदक दवाखाने ३८६ ३७७ ३१५ ३२९ ४०५ 

होममओपॅिी दवाखाने १५८ १५२ १९१ २४९ २७२ 

बचलर ऑि िें ल सजगरी ८५ ८० ७३ ९१ २४२ 

आहारतज्ञ ७५ ७५ ७५ १०० १०० 

स्त्रीरोगतज्ञ ८३ ८३ ८३ ८१ ८१ 

        दवाखाने ५ ६ ६ ६ ६ 

        और्धालये २१ २१ २२ २२ २३ 

        मिरते और्धालये २ २ १ १ १ 

खाजगी और्धालये ९२० ९२० ८४९ ८८६ १४६१ 

खाजगी आरोग्य कें दे्र ८१ ८१ ८१ ८१ ८१ 

स्त्रोत: आरोग्य विभाग, नम ुंमपा 

पाण्यामािग त उद्भवणारे रोग 

पाण्यातून उद्भवणारे रोग हे रोगकारक जीवाणू, मवर्ाणू, मकां वा रोगाणुांमुळे होणाऱ्या पाण्याच्या प्रदूर्णातून मनमागण 

होतात. असे पाणी मपण्यासाठी, स्वयांपाकासाठी मकां वा इतर घरगुती वापरासाठी तसेच मनोरांजनािक कामासाठी 

वापरण्यात आल्यास हे ‘कारक’ लोकाांच्या शरीरात मशरकाव करतात. एखाद्या व्यक्तीचे स्वास्थ्य खालावते जेव्हा 

असे हामनकारक रोगाणु, मपण्याचे पाणी मवमवध मागाांनी प्रदूमर्त करतात जसे मक स्त्रोतातून मकां वा वाहणाऱ्या 

प्रदूमर्त पाण्याची गळती मकां वा पाईपने मवतरण करण्याच्या प्रणालीत प्रदुर्काांची गळती होणे. यासोबतच पाण्याचे 

वहन मकां वा घरगुती वापराच्या वेळी होणारी पाण्याची अस्वच्छ हाताळणी याांमुळे सुद्धा स्वच्छ पाणी प्रदूमर्त होऊ 

शकते. 

अशा रोगाांचा प्रसार िाांबमवण्यासाठी नमुांमपाचे आरोग्य मवभाग सक्रीय काम करत आहे आमण मवभागाचे सममपगत 

प्रमशमक्षत कमगचारी अशा रोगाांना आळा घालण्यासाठी त्याांच्या वामर्गक प्रमतबांध उपायाांमािग त न िकता काम करत 

आहेत. नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्रामधे्य राहणाऱ्या व पाण्यातून उद्भवणाऱ्या रोगाांनी मपिीत लोकाांच्या एकूण 

सांखे्यचा वामर्गक कल           47 मधे्य मदलेला आहे. 
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          47: नम ुंमपा मधे्य पाण्यातून उद्भिणाऱ्या रोगाुंनी वपडीत व्यक्ती 

के्षत्र  मध्यिती कें द्रान सार रुग्ण 
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मदघा १३ ९ १० ८ २१ १ १ २ 
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इल्थानपािा १६ ५ ४ १ १६ १ १ ६ 

NOCIL नाका ० ० ४ ० ८ ० १ ० 
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मावहतीचा स्त्रोत: आरोग्य विभाग, नम ुंमपा 

 

            40 मधे्य नमूद केल्याप्रमाणे गॅस्टर ोएां  रर ायम स रोगाचे रुग् मागील वर्ागच्या ७२ रुग्ाांच्या तुलनेत 

या वर्ी (२०१८-१९) ४० रुग् एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. िार कमी िरकाने िीसेन्ट्र ी चे रुग् ९ (२०१७-

१८) पासून कमी होऊन सन २०१८-१९ मधे्य ८ एवढे झाले. तिामप, हेपे ायम स-बी आमण  ायिोईि च्या 

बाबतीत रुग्ाांच्या सांखे्यत वाढ मनदशगनास आली. मागील वर्ी (२०१७-१८) हेपे ायम स-बी ची एकही घ ना 

नोांदमवली गेली नाही परां तु सन २०१८-१९ मधे्य या रोगाच्या ९ घ ना मनदशगनास आल्या.  ायिोईि च्या रुग्ाांची 

सांख्या सुद्धा सन २०१७-१८ च्या ७ पासून वाढून सन २०१८-१९ मधे्य ३९ रुग्ाांपयांत पोहोचली. मह वाढ बहुधा 

दुमर्त अन्न व पेयपदािाांचे सेवन केल्यामुळे असू शकेल. 
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            40: नम ुंमपा के्षत्रात नो ुंद झालेल्या पाण्यातून उद्भिणाऱ्या रोगाुंच्या घटनाुंचा कल 

स्त्रोत: आरोग्य विभाग, नम ुंमपा 

प्रसारकाांमािग त उद्भवणारे रोग  

मनुष्य व प्राण्याांमधे्य सांसगगजन्य रोगाांचा प्रसार करणाऱ्या प्रसारके व सजीवाांपासून हे रोग उद्भवतात. या 

प्रसाराकाांपैकी बरेच प्रसारक हे अॅन्व्रोपोि प्रजातीचे असतात आमण त्यात िास, गोमचि आमण मपसू याांसारख्या 

रक्त शोर्णाऱ्या की काांचा समावेश होतो. हे प्रसारक सांसगग झालेल्या सजीवापासून (मनुष्य/ प्राणी) रोग मनमागण 

करणारे सूक्ष्मजीव प्राशन करतात आमण नांतर ते नवीन सजीवाच्या शरीरात  ोचून रोगाची बाधा करतात व अशा 

प्रकारे या रोगाांचा िैलाव चालू राहतो. जगभरात मलेररया, िेंगू्य, जापनीज मेंदुरोग, मलशमॅनीअॅमसस आमण 

मपत्तज्वर असे काही रोग अगदी सहजरीत्या होणारे व पसरणारे होत. 

मलेररया  

मलेररया या रोगाचे कारण असलेल्या िाजमोिीयम या परजीवीचा माणसाांमधील प्रसार हा अॅनोिेलेस िासाच्या 

सांक्रममत मादीच्या दांशाने होतो जी मुख्यतः सायांकाळी व पहा े सक्रीय असते. मलेररयाचे कारण असणाऱ्या ५ 

परजीवी प्रजाती ांपैकी पी. िाल्सीपारम आमण पी. वायवॅक्स  या सवगत्र आढळणाऱ्या प्रजाती आहेत. पी. 

िाल्सीपारम मह सवागत घातक प्रजाती असून याच्या दांशाचा मरनाधीनता दर सवागमधक असतो. सन २०१७ मधे्य 

जगाची जवळपास अधी लोकसांख्या मह मलेररयाच्या धोक्याने ग्रासली होती53. हवामानीय पररस्थिती ांवर 

मलेररयाच्या सांसगागची तीव्रता मोठ्या प्रमाणावर अवलांबून असते. उष्णकम बांधीय व उप-उष्णकम बांधीय हवामान 

पट्ट्यात मलेररयाचा सांसगग सामान्यतः जास्त उद्भवतो. सन २०१७ मधे्य अांदाजे २१९ दशलक्ष मलेररयाचे रुग् 

जगाच्या ८७ देशाांमधे्य आढळून आले त्यातील बहुताांश रुग् हे आमफ्रकन देशाांतील असल्याचे नोांद झाले54. 

WHO च्या जागमतक मलेररया अहवाल २०१८ अनुसार जागमतक पातळीवर नोांदमवण्यात आलेल्या एकूण 

मलेररया घ नाांपैकी भारतात ४% मलेररया घ ना आढळल्या55.  

                                                      
53https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria 
54https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria 
55https://www.who.int/malaria/media/world-malaria-report-2018/en/ 
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Typhoid 179 122 85 46 54 19 7 39

Hepatitis- B 17 9 10 4 6 12 0 9
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मागील ५ वर्ागत नमुांमपा च्या आरोग्य मवभागाने UHP नुसार नोांदमवलेल्या मलेररयाच्या एकूण घ नाांची सांख्या 

          48 च्या यादीत मदलेली आहे. तक्त्यातून िष्ट् होत आहे मक मलेररया रुग्ाांच्या सांखे्यत िे  सन 

२०१४-१५ पासून सलग पाच वर्ाांसाठी घ णारा कल मदसून आला. सन २०१८-१९ मधे्य, मलेररयाच्या घ नाांमधे्य 

जवळपास ३३% घ  नोांदवली गेली ज्यात सन २०१७-१८ च्या घ नाांची सांख्या १३८ पासून कमी होऊन सन 

२०१८-१९ मधे्य ९२ एवढी झाली.  

          48: नम ुंमपा के्षत्रात UHP न सार गेल्या पाच िषागत नो ुंदिलेल्या मलेररयाच्या घटना 

स्त्रोत: आरोग्य विभाग, नम ुंमपा 
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िेंगू्य 

िेंगू्य व महवताप हा िासाांच्या मािग त सांसगग होणारा रोग आहे ज्यामुळे फू्ल सारखी लक्षणे मदसून येतात आमण जर 

ताप वाढला तर ‘गांभीर िेंगू्य’ मधे्य रुपाांतर होऊन प्राणघातक मवकार होण्याची शक्यता मनमागण होते. या रोगाचा 

उद्भव व मवस्तार झपाट्याने होत असल्यामुळे जवळपास जगाची अधी लोकसांख्या मह या रोगाचा सांसगग होण्याच्या 

धोक्यात आहे. िेंगू्यचा मवर्ाणू हा िासाांच्या मामदांपासून मुख्यतः एिीस       प्रजाती आमण काही प्रमाणात 

एिीस. अल्बोमपक्टस च्या मादीपासून प्रसाररत होतो56. 

उष्णक ीबांधीय प्रदेशात िेंगू्य सवगत्र पसरतो आमण त्याच्या उद्भावाची तीव्रता मह पजगन्यमान, वैयस्क्तक स्वच्छतेचा 

व स्वच्छता सुमवधाांचा अभाव आमण अमनयोमजत शहरी वाढ याांमुळे बदलू शकते. महवतापाची लक्षणे गांभीर 

असतात ज्यामुळे तीव्र िोकेदुखी, मळमळ, उल ी, स्नायूांमधे्य दुखणे व त्वचेवर चटे्ट पिणे याांसारखी लक्षणे मदसू 

शकतात. पररणामकारक वैद्यकीय सुमवधाांच्या अनुपस्थितीत िेंगू्य मुळे व्यक्तीचा मृतू्य सुद्धा होऊ शकतो. घरगुती 

पाणी साठ्याच्या  ाक्या मनयममतपणे स्वच्छ करणे आमण झाकून ठेवणे, योग्य पयागवरण व्यवथिापनातून िासाांची 

प्रजनन थिळे तयार होण्यापासून प्रमतबांध करणे इत्यादी चाांगल्या पद्धती ांची अांमलबजावणी केल्यास या रोगास 

प्रमतबांध होऊ शकतो. 

            41 मधे्य दाखवल्याप्रमाणे, आमिगक वर्ग २०१८-१९ मधे्य नमुांमपा के्षत्रात िेंगू्यने बामधत लोकाांची 

सांख्या िक्त ४ आहे जी मागील वर्ीच्या (सन २०१७-१८) तुलनेत िेंगू्यने ग्रासलेल्या रुग् सांख्या ६ पेक्षा कमी 

झाली. हे नमुांमपा च्या आरोग्य मवभागाच्या प्रसारकातून उद्भवणाऱ्या रोगाांना प्रमतबांध लावण्यासाठी केलेल्या 

प्रामामणक प्रय्न ाांमुळे शक्य झाले.  

            41: निी म ुंबई मधे्य डेंगू्यच्या घटनाुंची एकूण सुंख्या 

स्त्रोत: आरोग्य विभाग, नम ुंमपा  

  

                                                      
56https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue 
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प्रमतमक्रया 

नमुांमपा किे प्रमशमक्षत वैद्यकीय तज्ञाांचा सांघ आहे आमण ताांमत्रक मनुष्यबळ आहे जे मलेररया, िेंगू्य,  ीबी व 

पाण्यातून उद्भवणारे रोग मुळासक  नष्ट् करण्यासाठी नेहमी कायगरत असतात. या मवभागाचे वर नमूद केलेल्या 

रोगाांच्या अवथिाांवर सतत लक्ष असते आमण अशा रोगाांच्या उदे्रकाला रोखण्यासाठी हा मवभाग मवमवध 

प्रमतबांधािक व रोगमनवारक उपायाांमािग त धोरणे राबवतो. आरोग्य मवभाग अनेक आरोग्य मशक्षण छावण्या, 

सेममनार व कायगशाळा घेते ज्यातून मशक्षणाचे साधन वापरून वागणुकीतला बदल घिवण्यात सहाय्य ममळेल 

आमण त्यामुळे नागररकाांना सांसगागपासून स्वतःचा बचाव करता येऊ शकतो आमण सांसगागच्या पयागवरणातील 

स्त्रोताांची हाताळणी योग्यररत्या करता येऊ शकते. ‘राष्ट्र ीय प्रसारकािारे उद्भवणारे रोग मनयांत्रण कायगक्रम’ 

अांतगगत नमुांमपा मािग त मकते्यक मलेररया व िेंगू्य प्रमतबांधक उपाय हाती घेतलेले आहेत. 

मनयममत प्रमतबांधक उपाय  

 खाजगी कां त्रा दाराांकिून आठवड्याला अळी-नाशक प्रवारणी करणे व धूर मारणे 

 गप्पी माशाांची लागवि व त्यास चालना देणे आमण िासाांच्या अळ्याांची वाढ मनयांमत्रत करण्यासाठी गप्पी 

मासे ठरमवक कालावधीने सांभाव्य प्रजनन थिळाांवर सोिण्यात यावेत. मॉनू्सनपूवग व मॉनू्सन पिात 

घेण्यात आलेली अशा प्रजनन थिळाांची मवसृ्तत यादी (          16) देण्यात आली आहे. प्रते्यक 

कमगचाऱ्याकिे िासाांच्या उत्पत्ती थिळाांची मामहती आमण मठकाणाांचे नकाशे असतात.  

 नमुांमपा च्या िष्ट् दुहेरी दृष्ट्ीकोनातून बामधत रुग्ाांच्या तसेच तातिी नसलेल्या कालावधीचे रुग्ाांच्या 

योग्य उपचारासाठी आवश्यक मक्रया करणे.  

          16: डासाुंच्या अळ्याुंिर फिारणी (डािीकडे) गप्पी मासे प्रजनन वठकाणाची थोडक्यात मावहती 

(उजिीकडे) 

 रुग्ाच्या घरी प्रत्यक्षपणे भे  घेऊन करण्यात येणाऱ्या सवेक्षणात रक्ताचे नमुने घेतले जातात आमण 

और्धोपचार पुरवले जातात. अप्रत्यक्ष सवेक्षणात तापाच्या रुग्ाांचे रक्ताचे नमुने तपासले जातात आमण 

प्रािममक आरोग्य सेवा कें दे्र, ममहला व बाल कल्याण दवाखाने आमण इतर शासकीय इस्ितळात भे ी 

देण्यात येतात.  
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 िासाांचे सवेक्षण – िासाांपासून उद्भवणाऱ्या रोगाांचा उदे्रक व प्रसार प्रमतबांध अिवा मनयांमत्रत करण्यासाठी 

तसेच ठरामवक मठकाणाांवरील िासाांच्या प्रजनन स्थिती ांचा आढावा घेण्यासाठी ठरामवक कालाांतराने हे 

सवेक्षण केले जाते. हे सवेक्षण िासाांनी प्रादुभागवीत के्षत्राांत १५ मममन े प्रती थिळ पिताळणी करून 

आमण िासाांची घनता जास्त असल्यास त्वररत उपाय करून पूणग करण्यात येते.  

          17: घराुंतगगत डासाुंचे सिेक्षण (डािीकडे) आवण नम ुंमपा च्या आरोग्य अवधकाऱ्यामाफग त डासाुंच्या 

अळ्याुंचीघनता तपासणी (उजिीकडे) 

 

रोगमनवारक उपाय  

नमुांमपा दवाखाने व आरोग्यसेवा कें द्र मोित और्धे पुरवतात आमण नमुांमपा च्या या अमधकृत कें द्राांमधे्य मोित 

लसीकरण मोहीम राबवण्यात येतात. 

मामहती, मशक्षण व जनसांपकग  (IEC) उपक्रमाांतून समुदयास सांबोमधत करणे 

 IEC अांतगगत नमुांमपा चे आरोग्य अमधकारी शाळा, रमहवासी वसाहती आमण गृहमनमागण पररसरात मवमवध 

कायगशाळा घेऊन लोकाांना प्रसाराकाांमािग त उद्भवणाऱ्या रोगाांच्या मवरोधी प्रमतबांधक उपाय घेण्याचे 

प्रमशक्षण मदले जाते. नमुांमपा चे आरोग्य अमधकारी िलक, मभत्तीपत्रके लावून व पमत्रका वा ण्याच्या 

माध्यमातून नवी मुांबई च्या नागररकाांमधे्य जागरूकता मोहीम राबमवत आहे. या बरोबरच आरोग्य मवभाग 

गणेशोत्सव व नवरात्री सारख्या सणाांच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती कायगक्रम राबमवते. 
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          18: विद्यार्थ्ांसाठी जागरूकता कायगर्ाळा (डािीकडे) आवण IEC उपक्रम अुंतगगत प्रसाराकाुंमाफग त 

उद्भिणाऱ्या रोगाुंविरोधी जागरूकता मोहीम (उजिीकडे) 

 

स्वाईन फू्ल च्या उदे्रकाला पूवगतयारीत राहणे 

1. पिताळणी कें दे्र - स्वाईन फू्ल च्या उदे्रकेच्या सांभाव्य स्थितीत स्वाईन फू्ल चा तपास व मनदान 

करण्यासाठी नमुांमपा मधे्य २७ पिताळणी कें दे्र आहेत. नागरी वैद्यकीय कें द्राांत २३, साधारण 

दवाखान्यात ३ तर मातृ व बाल आरोग्यसेवा कें द्रात (MCH) १ हेल्थ पोस््टस (आरोग्य ठाणा) आहेत. 

2. नमुांमपा च्या वाशी सावगजमनक इस्ितळात मवभक्त प्रभाग आहे (८ बेि्स). 

3. स्वाईन फू्ल च्या प्रमतबांधनासाठी मवभक्त प्रभागातील कमगचारी वगागचे लसीकरण केले जाते.  

4. स्वाईन फू्ल च्या उदे्रकाच्या घ नेत और्धे व इतर महत्वाच्या साधनाांचा पिताळणी कें द्रात व 

दवाखान्याच्या अमधकाऱ्याांकिे साठा पुरवण्यात आला आहे.  

5. मवमवध के्षत्राांतील लोकाांना कायगशाळा व पत्रकाांच्या माध्यमातून प्रमशक्षण देण्यात आले आहे ज्यापैकी 

काही           49 मधे्य नमूद करण्यात आली आहे. 

          49: स्वाईन फू्ल विरोधी प्रवर्क्षण देण्यात आलेल्या प्रवर्क्षणाथीची सुंख्या ि स्थळाुंची यादी 

अनु. क्र. थिळ सहभागी प्रमशक्षणािी 

१ आरवातो इांिीया मलमम ेि ४१२ कामगार 

२ साई से्नहदीप हॉस्ि ल, कोपरखैरणे ३८ कमगचारी सभासद 

३ शाळा १६२ मुख्याध्यापक व मवद्यािी 

४ नागरी वैद्यकीय कें द्र, सीबीिी बेलापूर ३४५ ममहला 

५ खाजगी इस्ितळे  १९७ खाजगी इस्ितळे 

६ िॉ. मि. वाय. पा ील हॉस्ि ल २१ कमगचारी सभासद 

  



                    -                        - २०१८ - १९ 

 

118 

हवेतून उद्भवणारे रोग –       (टु्यबरकू्यलोमसस) 

हवेतून उद्भवणारे रोग हे रोगजनक सूक्ष्मजीवाांपासून मनमागण होतात जे एवढे लहान असतात मक सहजपणे 

सांक्रममत व्यक्तीपासून खोकल्यातून, मशांकण्यातून आमण व्यस्क्तगत जवळच्या सांपकागतून प्रभावीपणे मनगगममत 

होऊ शकतात. हवेत सोिलेले हे सूक्ष्मजीव हवेत तरांगणाऱ्या धुलीकनाांवर, श्वसनीयकणाांवर व पाण्याच्या िेंबावर 

मवसावतात. जेव्हा हे सूक्ष्मजीव श्वसन केले जातात मकां वा त्याांचा “मु्यकस मेमे्ब्रन”शी सांपकग  होतो मकां वा पृष्ठावर 

असणाऱ्या स्त्रावाांना िशग होतो तेव्हा आजारपण येते. पररणामी अशा रोगाांचा प्रसार ओळखणे आमण उदे्रक 

रोखण्याचे कायग अवघि होते. सामान्य सदी, काांजण्या, इांफू्लएन्व्झा, घ सपग आमण       हे काही सामान्यतः 

आढळणारी हवेच्या सांसगागतील रोग आहेत. 

मायकोबॅके्टरीया प्रजातीच्या मायकोबॅके्टरीयम टु्यबरकु्यलोमसस  या रोगाणुच्या सांसगागतून       होतो. 

शरीराच्या कोणत्याही भागावर खासकरून िुसु्फसाांवर बॅके्टरीया हल्ला करू शकतो. गदीच्या मठकाणी 

खासकरून जेिे तुलनेत प्रमतकारशक्ती कमी मकां वा कमकुवत प्रमतकारक्षमता असणाऱ्या लोकसांखे्यच्या भागाांत 

बहुधा कमी व मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशाांत  ीबी ची वृद्धी व प्रसार जोमाने होतो.  ीबी सांक्रमणाचे २ प्रकार 

आहेत, सुप्त आमण सक्रीय  ीबी. 

 सुप्त  ीबी मह एक अशी स्थिती आहे ज्यात बॅके्टरीया शरीराच्या आतमधे्य मनस्िय अवथिेत राहतो. 

याची कोणतीही लक्षणे मदसून येत नाहीत आमण साधारणतः याचा सांसगग होत नाही परां तु पुढील काही 

 प्यात हा सक्रीय होऊ शकतो. 

 सक्रीय  ीबी च्या बाबतीत बॅके्टरीयम आजाराची लक्षणे दाखवतो आमण रोग सांक्रममत होऊ शकतो. 

भारत देशामधे्य  ीबी चा सवागमधक भार आहे. WHO च्या अहवालानुसार, सन २०१६ मधे्य २.७९ दशलक्ष  ीबी 

प्रादुभागवाच्या घ ना (मवमशष्ट् कालावधीसाठी सक्रीय  ीबीच्या नवीन घ नाांची सांख्या) भारतामधे्य नोांदवल्या 

गेल्या57. भारतामधे्य मल्टी-िर ग रेमझस्टन्ट् टु्यबरकु्यलोमसस (MDR-TB) (अनेक और्धाांना प्रमतकारक्षम  ीबी) च्या 

घ नाांची सांख्या सुद्धा सवागमधक आहे ज्यात अांदाजे १,४७,००० एवढ्या घ ना सन २०१६ मधे्य नोांदवल्या गेल्या58. हे 

बॅके्टरीया शरीराच्या कोणत्याही भागावर खासकरून िुसु्फसाांवर हल्ला करू शकतात ज्यातून िुसु्फसाचा  ीबी 

होण्याची पररस्थिती मनमागण होऊ शकते. िुसु्फसाच्या  ीबीच्या सामान्य लक्षणाांमधे्य ताप, छातीत दुखणे, भूक न 

लागणे, वजन कमी होणे आमण खोकल्याचा समावेश होतो. जेव्हा िुसु्फसाांव्यमतररक्त शरीराच्या इतर कोणत्याही 

भागात सांसगग होतो तेव्हा त्या पररस्थितीला एक्स्ट्र ा पल्मनरी  ीबी म्हणतात.  

नमुांमपा आपल्या प्रदेशात  ीबीचा समूळ नाश करण्यासाठी सलग उपक्रम राबवत आहे. असे मनदशगनास आले 

आहे मक  ीबी नोांदलेल्या घ नाांच्या सांखे्यत गेल्या पाच वर्ागत वाढ झालेली आहे. सन २०१८-१९ मधे्य अत्यांत वाई  

स्थितीत असणाऱ्या रुग्ाांच्या सांखे्यचा कल घ ला असला तरी तातिीच्या ७९० नवीन घ ना आमण पल्मनरी 

 ीबीच्या २०८ पूवगवत रुग्ाांच्या घ ना नोांदवल्या गेल्या आहेत. एक्स्ट्र ा पल्मनरी  ीबी च्या प्रबळ घ नाांमधे्य 

जवळपास १३% वाढ झाली असून सन २०१७-१८ च्या रुग्ाांची सांख्या ६७७ पासून वाढून ती सन २०१८-१९ मधे्य 

७६२ एवढी झाली. प्रमतबांधक उपायाांसोबतच नमुांमपा  ीबीचे पररणाम व धोक्याांमवर्यी नागररकाांना सांवेमदत 

करण्यासाठी जागरूकता कायगक्रम राबमवण्याचे मनयोजन करीत आहे. नमुांमपा मधील सवग नागरी दवाखाने 

 ीबीच्या रुग्ाांचे उपचार करण्यासाठी सुसज्ज आहेत. 

  

                                                      
57https://www.tbfacts.org/tb-statistics-india/ 
58https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/tuberculosis/technical-areas/tuberculosis-india 

https://www.tbfacts.org/tb-statistics-india/
https://www.usaid.gov/what-we-do/global-health/tuberculosis/technical-areas/tuberculosis-india
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            42: मागील     िषागत नो ुंदिलेल्या       रुग्णाुंची एकूण सुंख्या 

स्त्रोत: आरोग्य विभाग, नम ुंमपा 

प्रमतमक्रया 

नमुांमपा चे आरोग्य मवभाग       सारख्या हवेतून प्रादुभागव होणाऱ्या रोगाांचा प्रसार मनयममतपणे सांमनयांमत्रत करत 

असते. आरोग्य मवभागाने  ीबी मनदानासाठी मोित तपासणी आमण नमुांमपा च्या अमधकृत दवाखाने, हेल्थ पोस््टस 

आमण स्वयांसेवी सांथिेमधून मोित और्धे पुरवण्यासारख्या सुमवधा आमण मवमवध उपक्रम हाती घेतले आहेत.  ीबी 

चा समूळ नाश करण्यासाठी नमुांमपा ने प्रमतबांधक तसेच रोगमनवारक उपाय हाती घेतले आहेत.    

सक्रीय घ ना शोध : ‘घराच्या दारात  ीबीच्या सुमवधा’ 

सन २०१५ च्या अखेरीस  ीबी सांपुष्ट्ात आणण्याच्या उदे्दशाने नमुांमपा च्या आरोग्य मवभागाने ‘      चा सक्रीय 

घ ना शोध’ मह मोहीम मे २०१८ ते नोव्हेंबर २०१९ मधे्य सुरु केली. आरोग्य मवभागाने नमुांमपा च्या अमधकार 

के्षत्राांतील २२ नागरी प्रािममक आरोग्य कें द्राांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ५५,००० घराांचे लक्ष् ठेऊन दारोदारी 

जाऊन मोहीम राबमवण्याचे उदे्दश ठेवले आहे. या मोमहमेअांतगगत तीव्र खोकला, वजनात लक्षणीय घ  आमण 

सायांकाळच्या वेळी येणारा ताप या  ीबीच्या लक्षणाांनी ग्रासलेल्या जवळपास १,७९,००० लोकाांची पिताळणी 

समामवष्ट्ीत आहे. अशा रुग्ाांच्या िुन्कीचे नमुने गोळा करून तपासण्यात आले. 

या सवग उपक्रमाांखेरीज, प्रते्यक वर्ी २४ माचगला जागमतक  ीबी मदनामनममत्त नमुांमपा नागररकाांसाठी  ीबी 

जागरूकता कायगक्रम आयोमजत करते जेणेकरून लोकाांमधील  ीबी मवर्यीची जाणीव वाढेल आमण वैद्यकीय 

कमगचाऱ्याांना वैद्यकीय उपचार सांदभागत प्रमशक्षण देण्यात येते. 

सन २०१६ पासून ‘ ीबी DOTS’ म्हणूनही ओळखली जाणारी आठवड्यातील ३ मदवसाांच्या ऐवजी प्रते्यक मदवशी 

घेता येऊ शकणाऱ्या DOTS (िायरेक्टली ऑब्सव्हगि  र ी में - शो ग कोसग) ची तरतूद करण्यात आली. हे DOTS 

नमुांमपा च्या अमधकृत दवाखाने, स्वयांसेवी सांथिा व हेल्थ पोस््टस मधे्य उपलब्ध आहेत. 

मल्टी िर ग रेमझस्टन्स (MDR) आमण एके्स्ट्स्न्सव्हली िर ग रेमझस्टन्ट् (XDR)  ीबी रुग्ाांवर का गऱीज बेथि नू्यस्क्लक 

अॅमसि अॅम्प्िीमिकेशन  ेस्ट करण्याची आमण मोित और्धे देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

‘जॉइां  एि गस् िॉर एमलममनेशन ऑि  ीबी (JEET)’ ( ीबी समूळ नाशासाठी एकमत्रत प्रय्न ) या कायगक्रमाांतगगत 

नमुांमपा ने PATH सांथिेसोबत हातममळवणी केली आहे. JEET अांतगगत  ीबी रुग्ाांना मोित मनदान व और्धे 

ममळतात. 
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नवी मुांबई मधील मोबाईल  ॉवसग  

मोबाईल  ॉवसग मधून मनघणाऱ्या मवमकरनाांचा मानवी आरोग्यावर होणारे पररणाम हा महत्वाचा मवर्य आहे आमण 

गांभीर मचांतेचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र  शासनाने मनयुक्त केलेल्या सममतीने सन २०१५ मधे्य मोबाईल िोन  ॉवसग 

थिापन करण्यावर मनबांध लावण्याची मशिारस केली होती59. भारतातील मोबाईल िोन वापरकत्याांच्या वाढत्या 

सांखे्यसोबतच गेल्या काही वर्ाांत मबनतारी सांपकग  घनता आमण त्याचे प्रसारण अमतशय जलद गतीने वाढले आहे. 

ग्राहक सांखे्यच्या बाबतीत भारतीय दूरसांपकग  मवभाग जगाच्या पातळीवर दुसऱ्या क्रमाांकावर आहे.  ेलीकॉम 

रेगु्यले री ऑिोरर ी ऑि इांिीया (TRAI) अनुसार भारतात ९०६.५६ दशलक्ष ग्राहक आहेत, त्यापैकी ४९३.९६ 

दशलक्ष ग्राहक इां रने  ग्राहक असून बाकीचे ४१२.६० दशलक्ष वापरकते ब्रॉिबँि ग्राहक आहेत60. 

नवी मुांबई मधे्य जवळपास ५५२ मोबाईल  ॉवसग आहेत. सवागमधक मोबाईल  ॉवसग ची सांख्या (१३८) नेरूळ 

मध्यवती कें द्रामधे्य आहे त्यानांतर वाशी (१२५) आमण एरोली (७२) येिे आहे. सवागत कमी मोबाईल  ॉवसग ची 

सांख्या (६) मदघा येिे मनदशगनास आली.  

            43: मध्यिती कें द्राुंन सार निी म ुंबई मधील मोबाईल टॉिसग ची सुंख्या २०१८-१९ 

स्त्रोत: नम ुंमपा  

  

                                                      
59https://www.downtoearth.org.in/news/cell-towers-a-health-risk-1859 
60Telecom Regulatory Authority of India, Annual Report 2017-18 
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नवी मुांबई मधे्य एकूण २१ सुमवधा प्रदाता आहे ज्यापैकी सवागत जास्त  ॉवसग हे वोिािोन एस्सार मलमम ेि (१०१) 

चे आहेत त्यानांतर ररलायन्स मजओइांिोकॉम मलमम ेि (९९) चे आहेत. 

             44: सन २०१८-१९ मधील निी म ुंबई मधील स विधा प्रदाताुंची यादी 

स्त्रोत: नम ुंमपा  

मोबाईल  ॉवर मधून येणाऱ्या मवकीरनाांचा मानवी आरोग्यावर होणारा पररणाम  

 

आययीकरण न होणाऱ्या मवदु्यत-चुांबकीय मकरणाांचे एक रूप असणाऱ्या रेिीओ-मफ्रके्वन्सी (RF) उजाग मोबाईल 

िोन मधून उत्समजगत केली जाते जी िोन जवळील उती ांिारा शोर्ली जाते. मोबाईल िोन मधून उत्समजगत 

होणाऱ्या रेिीओ-मफ्रके्वन्सी उजेचे प्रमाण अनेक घ काांवर अवलांबून असते जसे मक िोनचे तांत्रज्ञान, िोन व 

उपयोगकत्यागमधील अांतर, मोबाईल िोनच्या वापराचा प्रकार व कालावधी आमण मोबाईल उपयोगकत्यागचे 

सेलिोन  ॉवर पासूनचे अांतर. सन २०११ मधे्य इां रनॅशनल एजन्सी िॉर ररसचग ऑन कॅन्सर (IARC) ने मोबाईल 

िोन मवकीरनाांना सांभाव्य ककग जनक मकरणे म्हणून वगीकृत केले याचाच अिग मक ककग रोग होण्याचे काही धोके 

मनमागण होऊ शकतात आमण म्हणून मोबाईल िोन चा दीघगकाळ व तीव्र वापर याांवर अमधक सांशोधन करणे 

आवश्यक आहे61. मोबाईल  ॉवसग च्या मवकीरनाांचा मानवी व इतर सजीवाांच्या आरोग्यावर होणारे सांभाव्य 

पररणाम लेखात नमूद केले आहेत 

http://172.16.5.103/terragreen_new/index.php?option=com_terragreen&task=detail&section

_id=2938&category_id=9&issueid=118 

 

प्रस्तामवत उपक्रम 

मकशोरवयीन मुलाांसाठी उपाहारगृह (Canteen for Teen - CfT) 

नागररकाांचे चाांगले स्वास्थ्य हे शहराच्या प्रमुख सांपत्ती ांपैकी एक आहे. शहराच्या पयागवरण गुणवते्तसोबतच त्याच्या 

नागररकाांचे आरोग्य हे मततकेच महत्वाचे आहे. ‘युनाय ेि नेशन’ने सुद्धा एकां दरीत पोर्कता आमण आरोग्यावर 

जास्त लक्ष कें मद्रत केले आहे आमण त्याांचे शाश्वत मवकसीकरण धे्यय (SDG) क्रमाांक २-रे व ३-रे हे अनुक्रमे ‘शून्य 

भूक’ आमण ‘चाांगले आरोग्य व जनकल्याण’ यासाठी सममपगत केले आहेत. ‘नमुांमपा’ने 

                                                      
61https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4350886/ 
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‘ ेरी’च्या पोर्कता सुरक्षा मवभागासोबत कुपोर्ण सांबांमधत सम्ा आमण सुधाररत आरोग्य याांवर वरती नमूद 

केलेल्या SDGs च्या आधारे अन्न बळक ीकरण करण्यामािग त कायग करण्याचे प्रस्तामवत केले आहे.  

ग्रामीण भागाांतल्या कमी पोर्कता ममळालेल्या मुलाांपुरतेच कुपोर्ण मयागमदत नसून ते शहरी भागाांतही प्रकर्ागने 

मदसून येते. शाळकरी मुले ‘अनारोगी अन्न’ व विापाव, मपझ्झा व याांसारख्या इतर ‘िास्ट िूि’ ला आकमर्गत 

होतात आमण म्हणून रोजचे आवश्यक असणाऱ्या प्रमिन, कबोदके, जीवनसते्व आमण मेदयुक्त पदािाांचे सेवन 

त्याांच्याकिून केले जात नाही. भारत जगातील मतसरा सवागत जास्त लठ्ठ असणारा देश आहे. WHO अनुसार हेही 

मनदशगनास आले मक सन २०३० पयांत भारतामधे्य जवळपास १०१.२ दशलक्ष िायबे ीक रुग् असतील जी 

जगातील सवोच्च रुग् सांख्या असेल62. शहरीभागाांतील अशा प्रकारच्या कुपोर्णाला मुख्य कारणे म्हणजे थिायी 

जीवनशैली, पोर्कघ काांचे असांतुमलत सेवन, शरीराची कमी हालचाल आमण जांक िूि साठीचे वाढतच जाणारे 

प्राधान्य होय. म्हणूनच महाराष्ट्र  शासनाच्या शालेय मशक्षण व क्रीिा मवभागाने मे २०१७ मधे्य शासन मनणगय 

मनगगममत केला मक मेद, मीठ व साखर जास्त असणारे पदािग शालेय उपाहारगृहात देण्यास बांदी असावी  

लहानपणातील लठ्ठपणात असणाऱ्या जठीलतेमुळे सांपूणग शरीरावर पररणाम होतो. जीवनशैलीतील या प्रारांभी 

मवकृती ांमुळे िक्त शरीरावर दीघगकालीन हामनकारक पररणाम होत नसून त्या नांतर मानमसक-सामामजक सम्ा 

मनमागण करू शकतात ज्यामुळे उदासीनता, खाण्याच्या मवकृती आमण झोपण्यास असहनशीलता आमण इतर 

अनेक मवकार होऊ शकतात63. प्रौढ झाल्यानांतर जीवनशैली सांबांमधत आरोग्याच्या मवकाराांचे धोके कमी 

करण्यासाठी मकशोरवयीन मुलाांनी त्याांच्या अन्नाची मनवि करताना जागरुक असले पामहजे. यासाठी शहरी 

तरुणाांना मनरोगी जीवनशैली आिसात करण्यास पे्ररणा देणे महत्वाचे आहे. आरोग्यकारक जेवणाचे सेवन आमण 

आहारात ‘एम्प्प्टी कॅलरी’ ऐवजी मवमवध पोर्क पयागयाांचा समावेश करणे, सोबतच रोजच्या आहारात 

पोर्कघ काांचा समावेशाबाबत जागरूकता वाढवल्यास तरुण मुलाांमधील िायबे ीस, लठ्ठपणा आमण हृद्य 

रक्तवामहन्यासांबांमधत आजाराांचा वाढता कल िाांबवण्यात मदत होऊ शकते. 

या कारणास्तव  ेरीने शहरी मकशोरवयीन मुले आमण तरुण याांसाठी आरोग्य व पोर्कता उपक्रम मवकमसत केला 

आहे ज्याचे नाव आहे ‘कँन्ट्ीन िॉर  ीन्स (CfT)’ (मकशोरवयीन मुलाांसाठी उपाहारगृहे). पमहल्या  प्यात हा 

उपक्रम नमुांमपा च्या अमधकार के्षत्रातील मकमान पाच महानगरपामलका शाळाांमधे्य राबवला पामहजे जेणेकरून 

मवद्यािी प्रमशमक्षत होऊन त्याांच्या पोर्कघ काांच्या गरजाांसाठी खालील माध्यमाांमािग त ते स्वतः जबाबदार राहतील  

 कायगशाळा  

 त्वररत प्रमशक्षण सत्र  

 तज्ञाांचे/पाहुण्याांचे व्याख्यान  

 िधाग व इतर 

 

             45: कँन्टीन फॉर टीन्स (CfT) उपक्रमासाठी टेरीचा दृष्टीकोन 

मवद्यामिगसोबतच त्याांचे पालक, नातेवाईक, उपाहारगृहातील कमगचारी, मशक्षक व शाळेचे अमधकारी सुद्धा या 

कायगक्रमाचे भागीदार असतील. या अांतगगत मक्रयाांची उमद्दष्ट्टे्य भागीदाराांची क्षमता बाांधणी करण्याची असेल 

ज्यामािग त ते त्याांच्या अन्नाची मनवि करताना जागरूक मनणगय घेतील आमण िायबे ीस, लठ्ठपणा व इतर 

जीवनशैली सांबांमधत मवकाराांना प्रमतबांध करण्यासाठी आहाराच्या सवयी व उपाय मनविण्यात त्याांना मदत होईल 

त्यासाठी तीन मुख्य घ क आहेत – ‘तुमचे अन्न जाणून घ्या, स्वताःचे अन्न उत्पन्न करा, स्वताःचे अन्न मशजवा’. 
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