














पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल २०२१-२०२२ 

           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

  

 

अनुक्रमपणकय 
 

प्रकरण ०१: पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयलयची पयर्शवाभूमी 

               १.१ अहवालाची आवश्यकता. 

               १.२ पयाावरण सद्य:स्थिती अहवाल बनववण्याची कायापद्धती. 

               १.३ माझी वस ुंधरा अवियान. 

०१ – ०५ 

प्रकरण ०२: पपिंपरी पचिंचवड शहरयचय पररचर् 

               २.१ वपुंपरी वचुंचवड शहर. 

               २.२  हवामान.  

               २.३ मानव सुंसाधन.  

               २.४ दळणवळण.  

०६ - ११  

पिंचमहयभूतयतील घटक 

प्रकरण ०३: पृथ्वी (भूमी) 

              ३.१ हररतके्षत्र. 

              ३.२ वपुंपरी वचुंचवड महापावलकेची उद्याने. 

              ३.३ जैवववववधता. 

              ३.४ घनकचरा व्यवथिापन.  

              ३.५ झोपडपट्टी वनम ालन व प नवासन योजना.  

              ३.६ वपुंपरी वचुंचवड के्षत्रातील बाुंधकाम प्रकल्प. 

१२ – ५१ 

प्रकरण ०४: वयरू् (हवय) 

              ४.१ वायू प्रदूषण. 

              ४.२ वायू प्रदूषणाचे पररणाम. 

              ४.३ वपुंपरी वचुंचवड शहरातील वायू ग णवत्ता तपासणी. 

              ४.४ राष्ट्र ीय वायू ग णवत्ता मानाुंक (सन २००९). 

              ४.५ सावाजवनक वाहतूक व्यवथिा. 

              ४.६ प्रादेवशक पररवहन कायाालय (RTO). 

              ४.७ ध्वनी. 

              ४.८ ध्वनी प्रदूषणाचे आरोग्यावर होणारे पररणाम. 

५२ – ७६  

प्रकरण ०५: जल (पयणी) 

               ५.१ जलप्रदूषण. 

               ५.२ पाणीप रवठा. 

               ५.३ वपुंपरी वचुंचवड महापावलकेमार्ा त राबववण्यात येणाऱ्या पाणी प रवठा उपाययोजना व प्रकल्प. 

               ५.४ मलवनिः सारण व्यवथिापन. 

               ५.५ नदी व नाले याुंतील पाण्याची ग णवत्ता. 

               ५.६ नदी स धारणा उपक्रम मावहती. 

               ५.७ नदी, नाले स्वच्छता अवियान. 

               ५.८ रेन  वॉटर हावेस्टुंग व्दारे जल प निारण 

               ५.९ मलवन:सारण व्यवथिापन स धारणा उपक्रम व सद्य:स्थिती.  

               ५.१० रुग्णालयामधील जैव वैद्यकीय साुंडपाणी प्रवक्रया. 

७७ – १०९ 

प्रकरण ०६: अग्नी (ऊजया) 

              ६.१ काबान र् टवप्रुंट. 

              ६.२ म.न.पा. सेवा-स ववधाुंसाठी होणारा ऊजाा वापर. 

              ६.३ नगररकाुंमार्ा त होणारा CNG वापर.  

              ६.४ आपत्ती व्यवस्थापन व अग्निशमन ग्नवभाग. 

              ६.५ वाहतूक सेवा. 

              ६.६ अक्षय उजाास्त्रोताुंचा वापर. 

११०– ११९  

प्रकरण ०७: आकयश (अवकयश) 

              ७.१ महापावलकेच्या वैद्यकीय वविागामार्ा त करण्यात आलेली जनजागृती उपक्रम. 

              ७.२ वपुंपरी वचुंचवड महानगरपावलकेने राबववलेले जनजागृती अवियान. 

१२० – १३५ 

 

 

 

 

  

https://www.khandbahale.com/language/marathi-dictionary-translation-meaning-of-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF


                        पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल २०२१-२०२२ 1 

 

           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

 

  

  

पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयलयची पयर्शवाभूमी  

१.१ अहवयलयची आवर्शर्कतय:-   

संपूर्ण जगामधे्य शहरीकरर्  हे वेगाने होत असून भारत ही त्यास अपवाद नाही. भारतात शहरीकरर् हे 

२७.८१% (२००१ च्या जनगर्नेनुसार) ३१.१६% (२०११ च्या जनगर्नेनुसार) इतके झाले आहे. तसेच भारत 

सरकारच्या शहरी ववकास मंत्रालयाच्या अहवालानुसार २०३१ पयंत देशातील ५०% लोकसंख्या ही शहरांमधे्य 

स्थलांतरीत होर्ार आहे. शहरीकारर्ाचा तार् हा नकळत परे् शहराच्या ववववध संसाधनांवर पडत असतो. 

जल, उजाण ई. संसाधनांच्या मागर्ी मधे्य होर्ारी वाढ व मानवीय प्रवियांमुळे वनमाणर् होर्ारे प्रदुषर् हे शहराच्या 

संसाधनांवर व ववववध पयाणवरर्ीय घटकांवर तार् वाढवीत असते. वनवासी औद्योवगक अस्थापनामधून वनघर्ारे 

सांडपार्ी, वाहनांमधून वनघर्ारा धूर, वनमाणर्  होर्ारा घनकचरा ई. चा शहरातील जल, वायू, भूमी ई. 

संसाधनांवर ववपरीत पररर्ाम होत असतो. 

या सवण बाबीचंा ववचार करता शाश्वत ववकासाला प्रोत्साहन देऊन उपलब्ध संसाधनांचे प्रभावी वनयोजन कररे्   

अवतशय महत्त्वाचे व आवश्यक कतणव्य आहे. त्यामुळे संसाधनांचे प्रभावी वनयोजन, पयाणवरर्पुरक 

उपाययोजना, आवश्यक आवथणक वनयोजन इ. चे वनयमन करण्यासाठी पयाणवरर्ाच्या सद्यास्स्थतीचा आढावा 

घेरे् आवश्यक आहे. यासाठी पयाणवरर् सद्य:स्स्थती अहवाल महत्वाची भूवमका बजावतो. महाराष्ट्र  शासनाने 

महाराष्ट्र  महानगरपावलका अवधवनयम, कलम ६७ (अ) नुसार राज्यातील सवण अ व ब वगाणतील स्थावनक स्वराज्य 

संस्थांना पयाणवरर् सद्य:स्स्थती अहवाल तयार कररे् व प्रवतवषी ३१ जुलै पूवी महासभेच्या पटलावर ठेवरे् हे 

बंधनकारक केलेले आहे. वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका गेल्या अनेक वषांपासून 'पयाणवरर् सद्य:स्स्थती 

अहवाल’ तयार करीत आहे.  

१.२ पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल बनपवण्ययची 

कयर्ापद्धती :-  

पयाणवरर् सद्य:स्स्थती अहवाल तयार करताना शहरातील 

ववववध संसाधने जसे की जल, वायू, भूमीचा वववनमय, 

हररत अच्छादन, जैवववववधता इ. ची सद्य:स्स्थतीतील 

गुर्वत्ता, त्यांचावर शहरीकरर्ाच होर्ारा पररर्ाम इ. चा 

अभ्यास केला जातो. त्यासाठी हवा, पार्ी इ.चे नमुने गोळा 

करून त्याचे ववशे्लषर् कररे्, महानगरपावलकेतील 

ववववध ववभागांकडून ववववध शासकीय, वनम-शासकीय, 

खाजगी, सामावजक संस्था इ. कडून उपलब्ध झालेल्या  

मावहतीचा अभ्यास कररे्, ववववध सामावजक संघटना, 

लोकप्रवतवनधी  इ. सोबत चचाण या सवण घटकांचा अंतभाणव 

केला जातो.  

   

प्रकरण ०१ 
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पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयलयचे मुख्य उदे्दश

पर्यावरणयतील मुख्य घटकयिंतील बदलयिंचय अभ्ययस करून

पवशे्लषण करणे.

सद्य:स्थितीतील जैवपवपवधतेची स्थिती अधोरोस्ित करणे.

पर्यावरणयतील बदलयिंची कयरणे व पररणयम र्यिंचे मुल्यिंकन करणे.

पर्यावरणयतील उपलब्ध सिंसयधने व त्यिंची मयगणी र्यिंचे पनर्ोजन

करणे.

पर्यावरण सिंरक्षण व सिंवधानयबयबत जनजयगृती करणे.

नयगररक व लोकप्रपतपनधी र्यिंचय पर्यावरण धोरण पवकयसयत

सहभयग वयढवण्ययस प्रोत्सयहन देणे.

भपवष्ययतील पर्यावरणीर् आव्हयनयिंचय आढयवय घेऊन धोरण

पनपिती करणे.
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राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र  प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाने पुढाकार घेउन राज्यातील ववववध स्थावनक स्वराज्य 

संस्थामार्ण त तयार करण्यात येर्ाऱ्या अहवालांमधे्य सुसुत्रता आर्ण्यासाठी सन २००९ मधे्य काही मागणदशणक 

तते्व (DPSIR) प्रवसध्द केली आहेत. यानुसार शहर वाढीला चालना देर्ारे घटक (D-Driving Forces), त्यामुळे 

शहरांवर पडर्ारा तार् (P-Pressure), शहराची पयाणवरर्ाची सद्य:स्स्थती (S-Status), व या सवण घटकांचा 

शहरावर होर्ारा पररर्ाम (I-Impact) व त्या पररर्ामांचे अवलोकन करून पयाणवरर्ाची स्स्थती 

सुधारण्यासाठी शहरातील जल व्यवस्थापन, वाहतूक वनयोजन, मल:वनसारर्, घनकचरा व्यवस्थापन इ. 

सुरळीत करण्यासाठीच्या उपाययोजना (R-Response) या सवण बाबीचंा समावेश पयाणवरर् सद्य:स्स्थती 

अहवालामधे्य असरे् अपेवित आहे. 
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DPSIR ची मागणदशणक तते्व अंतभूणत करून पयाणवरर् संवधणनाचे कायण अवधक प्रभावीपरे् राबववण्यासाठी 

महाराष्ट्र  शासन ववशेष पावले उचलत आहे. ऑक्टोबर २०२० मधे्य पयाणवरर्ीय व वातावरर्ीय बदल ववभाग, 

महाराष्ट्र  शासन यांनी “माझी वसंुधरा” अवभयानाची सुरुवात केली आहे. 

१.३ मयझी वसुिंधरय अपभर्यन :-  

महाराष्ट्र ातील स्थावनक स्वराज्य संस्थांना पयाणवरर्ाच्या 

संवधणनासाठी वनसगाणच्या पंचतत्वांवर (पंचमहाभूतांवर) आधाररत 

कृतीवशल उपिम राबववरे् हा या अवभयानाचा मुख्य उदे्दश 

आहे.   

माझी वसंुधरा प्रवतज्ञा या अवभयानातील आता पयंत सुमारे १.५ 

कोटी लोक सहभागी झाले आहेत. शहरी स्थावनक 

संस्था/पंचायती राज संस्था, शाळा, महाववद्यालये, स्वयंसेवी 

संस्था, कल्यार्कारी संघटनांद्वारे लोकांना वनसगण संवधणन, 

नैसवगणक संसाधनांमधे्य वाढ, पयाणवरर् सुधारर्ा आवर् हवामान 

बदलाचे पररर्ाम याबद्दल जागरूक करण्यासाठी सुमारे १८ हजार जनजागृती कायणिम आयोवजत केले गेले. 

वपंपरी वचंचवड महापावलकेच्या पयाणवरर् व इतर ववभागांनी देखील ववववध उपयोजना, जनजागृती कायणिम 

राबववले आहेत.  
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वनसगाणशी असलेली कवटबद्धता वनस्श्चत करण्यासाठी, 

वनसगाणशी संबंवधत पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आवर् 

आकाश या पंचतत्वांवर वपंपरी वचंचवड 

महानगरपावलका कायण करीत आहे. पृथ्वी तत्वाशी 

संबंवधत वनीकरर्, वनसंवधणन, घनकचरा व्यवस्थापन, 

सांडपार्ी व्यवस्थापन व जवमनीचे धुपीकरर् इत्यादी 

बाबीवंर कायण कररे्, वायू तत्वाचे संरिर् करता यावे 

म्हरू्न हवेच्या गुर्वते्तसाठी वायूप्रदूषर् कमी करुन 

हवेच्या गुर्वते्तत सुधारर्ा कररे्, जल तत्वाशी संबंवधत 

नदी संवधणन, भूजलीय जैव ववववधता, जलस्त्रोतांचे संवधणन व संरिर् तसेच, नदी वकनारे यांची स्वच्छता कररे्. 

अग्नी तत्वाशी संबंवधत ऊजेचा पररर्ामकारक वापर, ऊजाण बचत तसेच ऊजेचा अपव्यय टाळरे् या बाबीनंा 

प्रोत्साहन देरे्, अपारंपररक ऊजेच्या वनवमणतीसाठी नाववन्यपूर्ण उपिम महामागाणच्या दुतर्ाण असलेल्या जागा, 

पडीक जवमनी, शेतांचे बांध या सारख्या जागांवर राबववरे् आवर् आकाश या तत्वास स्थळ व प्रकाश या 

स्वरुपात वनस्श्चत करुन मानवी स्वभावातील बदलांसाठी जनजागृती व शैिवर्क कायणिमांद्वारे जनमानसात 

वबंबवरे् या प्रमुख बाबीचंा समावेश आहे.  

माझी वसंुधरा अवभयानांतगणत स्थावनक स्वराज्य संस्थांनी पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी, आवर् आकाश या वनसगाणशी 

संबंवधत पंचतत्वांवर केलेल्या कामांचे मुल्यमापन करण्यासाठी खाली वदलेल्या ववगतवारीनुसार १५०० गुर् 

ठेवण्यात आले आहेत.  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेने “माझी वसंुधरा” अवभयाना अंतगणत ववववध योजना, कायणिम प्रभावीपरे् 

राबववले असून शासनाच्या या उपिमात वपंपरी वचंचवड मनपाने आपला सहभाग नोदंवला आहे.  

“माझी वसंुधरा” अवभयानातील मागणदशणक तत्वानुसार “पंचमहाभूतांचा” आधार घेऊन वपंपरी वचंचवड 

महानगरपावलकाचा सन २०२१-२०२२ चा पयाणवरर् सद्य:स्स्थती अहवाल तयार कण्यात आलेला आहे. त्या 

नुसार संपूर्ण पयाणवरर् सद्य:स्िथी अहवालाचे पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी व आकाश अशा पाच घटकांमधे्य 

ववभागर्ी करून मांडण्यात आलेला आहे.  
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पपिंपरी पचिंचवड शहरयचय पररचर् 

 

वपंपरी वचंचवड भारतातील जलद गतीने वाढत असलेल्या शहरांपैकी एक शहर आहे. पुरे् शहराच्या उत्तर 

पविमेला वसलेले वपंपरी वचंचवड शहर हे एकमेकांना जून्या पुरे् - मुबई महामागाणने जोडलेले आहेत. वाहन 

उदयोग व त्यावरील पुरक व्यवसाय, आयटी उद्योग व कृषी प्रविया उद्योग इ. अनेक आंतरराष्ट्र ीय कंपन्यांचे 

कें द्र  बनल्याने वपंपरी वचंचवड हे 'उद्योगनगरी'  म्हरू्न देखील ओळखले जाते. वपंपरी वचंचवड शहरातील 

औद्योवगककरर्ाची सुरुवात १९५४ मधे्य भारत सरकारची पवहली औषध वनवमणती संस्था 'वहंदुिान 

अँटीबायोटीक्स’ च्या स्थापनेपासून झाली.  

वपंपरी वचंचवड शहराचे प्रशासकीय कामकाज व वनयोजन वपंपरी-वचंचवड महानगरपावलकेच्या माध्यमातुन 

केले जाते.  

 

पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

प्रकरण ०२ 
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तक्तय २.१ पपिंपरी पचिंचवर शहर महयनगरपयपलके बद्दल िोडक्ययत मयपहती 

अ.क्र. तपशील मयपहती 

१ नगरपावलकेची स्थापना ४ माचण १९७० 

२ महानगरपावलकेची स्थापना ११ ऑक्टोबर १९८२ 

३ अिांश १८ ३७ ०७.०४ N 

४ रेखांश सरासरी  ७३° ४८°१३.४३°E 

५ समुद्रसपाटीपासूनची उंची ५३० मी 

६ िेत्रर्ळ १८१ चौ.वकमी. 

७ एकुर् लोकसंख्या (२०११ च्या जनगर्नेनुसार) १७,२९,३५९ 

८ झोपडपट्टीतील लोकसंख्या 
१,४७,८१० (२०११ च्या 

जनगर्नेनुसार) 

९ सरासरी पजणन्यमान (वावषणक) ७००-८०० मी.मी. 

१० तापमान १३°C वकमान, कमाल ३६°c 

११ िेवत्रय कायाणलयाची संख्या ८ 

१२ प्रभागांची संख्या ३२ 

(स्त्रोत: वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

२.१  हवयमयन:-  

शहराच्या हवामानाचा आढावा घेत असताना शहराचे तापमान, शहरातील पजणन्यमान इ. गोष्ट्ीचंा अभ्यास कररे् 

आवश्यक असते. शहराचे हवामान हे त्याचे भोगोवलक स्थान, समुद्रसपाटीपासूनची उंची, नैसवगणक 

जलस्त्रोतांची उपलब्धता यांवर अवलंबून असते. वपंपरी वचंचवड शहरात मुख्यते्व उन्हाळा, पावसाळा व 

वहवाळा हे तीन ऋतू आहेत. 

२.१.१ तयपमयन:-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका िेत्रामधे्य नोव्हेंबर – वडसेंबर मधे्य तापमान थंड असून रे्बु्रवारी ते मे 

मवहन्यात सवाणवधक असते. २०२१-२०२२ मधे्य सवाणवधक तापमान एवप्रल मवहन्यामधे्य ३६°C इतके नोदंवले  गेले 

असून सवाणत कमी तापमान जानेवारी  मवहन्यामधे्य १३°C इतके नोदंववले गेले आहे. तापमानाचा आलेख 

खालील प्रमारे्, 
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   (स्त्रोत: Google Inc) 

  

२.१.२ पजान्यमयन:-  

वपंपरी वचंचवड शहरामधे्य जून ते सप्टेंबर हा काळ पावसाळ्याचा काळ असून सन २०२१-२०२२ मधे्य सवाणवधक 

पाऊस ३५८ वम.मी. पजणन्य हा जुलै या मवहन्यामधे्य नोदंववला गेला आहे. 

 

        (स्त्रोत: Google Inc) 
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२.२ मयनव सिंसयधन:-  

शहराच्या सामावजक, आवथणक, औद्योवगक ववकासाचा मुख्य आधार  हा “ मानव संसाधन” असतो. मानव 

संसाधनाचा अभ्यास करत असताना लोकसंख्या सािरतेचे प्रमार्, मनुष्यबळ ववकास, उपलब्ध आवथणक पयाणय 

इ. चे अवलोकन कररे् गरजेचे ठरते. मानव संसाधन शहराच्या पायाभूत सुववधा व त्याच्या उपलब्धतेवर प्रभाव 

टाकत असते. तसेच शहराच्या पयाणवरर् कायणप्रवर्ता वनदेशांकावर देस्खल ‘मानव संसाधन’ या घटकाचा 

पररर्ाम होत असतो. 

तक्तय २.२ पपिंपरी पचिंचवड शहरयमधील औद्योपगकरण 

अ.क्र तपशील २०२०-२१ २०२१-२२ 

१ PCMC मधील एकूर् कारखान्यांची संख्या १३६१ १९०२ 

२ Red category कारखान्यांची संख्या १८३ ३१९ 

३ Orange category कारखान्यांची संख्या १९५ ६३३ 

४ Green category कारखान्यांची संख्या ९८३ ९५० 

५ एकूर् २७२२ ३८०४ 

(स्त्रोत: महाराष्ट्र  प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळ) 

   

वरील तक्त्ांवरून स्पष्ट् होते की २०२१-२०२२ मधे्य गतवषी कोरोनाच्या प्रादुभाणवामुळे पररर्ाम झालेले  

उद्योगधंदे हळूहळू पूवणपदावर येत आहेत. वाढत्या औद्योवगकरर्ामुळे शहराच्या वदशेने स्थलांतर वाढते व 

त्याचा पररर्ाम शहरांतगणत पुरववण्यात येर्ाऱ्या पायाभूत सुववधा व संसाधनांवर होत असतो. 

२.२.१  लोकसिंख्यय:-  

२०११ च्या जनगर्ना आकडेवारी नुसार वपंपरी वचंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे १७२९३५९ इतकी आहे. 

एकूर् लोकसंखे्यच्या ११.४२% म्हर्जेच १४७८१० इतके नागररक झोपड्ांमधे्य राहतात.  शहरातील 

झोपड्ांमधे्य राहर्ाऱ्या लोकसंखे्यचा दर हा महाराष्ट्र  राज्यापेिा (१०.५%) जाि आहे. शहराच्या लोकसंखे्यची 

घनता सुमारे १०००० व्यक्ती प्रवत चौ.वक.मी. इतकी असून ही राज्याच्या (३६५ ) व पुरे् वजल्याच्या (६०३) 

१३६१

१८३ १९५

९८३

१९०२

३१९

६३३

९५०

PCMC मधील एकूर् 

कारखान्यांची संख्या

Red category कारखान्यांची 

संख्या

Orange category 

कारखान्यांची संख्या

Green category 

कारखान्यांची संख्या

पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील कयरियन्ययिंची मयपहती

२०२०-२१ २०२१-२२
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लोकसंख्या घनतेपेिा अनेक पटीने जाि आहे. लोकसंखे्यची घनता जाि असण्याचे मुख्य कारर् हे 

शहरामधे्य उपलब्ध असर्ाऱ्या वशिर्, आरोग्य व रोजगाराच्या संधी हे आहे. 

 

वपंपरी वचंचवड शहरातील एकूर् लोकसंखे्यमधे्य पुरुषांची संख्या ९४२५३३ इतकी असून ७८५१५९ इतक्या 

स्स्त्रया  आहे. शहराचे स्त्री-पुरुष गुर्ोत्तर ८३३ इतके असून ते राज्याच्या (९२९) व पुरे् वजल्ह्याच्या (९१५) 

गुर्ोत्तरापेिा कमी आहे. 

 

 

 

 

   

          
 

२०११ च्या जनगर्नेनुसार वपंपरी वचंचवड शहरामधे्य सािरतेचे प्रमार् हे ८९.२२% इतके असून ते राज्याच्या 

सरासरी पेिा (८२.३४%) व पुरे् वजल्ह्याच्या सािरता प्रमार्ापेिा (८६.१५%) अवधक आहे. 

 

 

 

 

 

 

३
६

५

६
०
३

१०
०
०

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

महाराष्ट्र  राज्य पुरे् वजल्हा वपंपरी वचंचवड शहर

शहरयच्यय लोकसिंखे्यची घनतय 

८३३

९२९
९१५

७५०

८००

८५०

९००

९५०

वपंपरी वचंचवड शहर महाराष्ट्र  राज्य पुरे् शहर

पपिंपरी पचिंचवड शहरयचे स्त्री-पुरुष गुणोत्तर 

७५.००%

८०.००%

८५.००%

९०.००%

पपिंपरी पचिंचवड

शहर

महयरयष्ट्र  रयज्य पुणे पजल्हय

८९.२२%

८२.३४%

८६.१५%

पपिंपरी पचिंचवड शहरयचे सयक्षरतय प्रमयण 



                        पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल २०२१-२०२२ 11 

 

           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

 

  

शहरात उपलब्ध रोजगाराच्या संधी, वैद्यकीय उपचार सुववधा, वशिर्ाचे दजेदार पयाणय इ. मुळे आजूबाजूच्या 

ग्रामीर् भागातून शहराकडे स्थलांतर होत असून त्यामुळे शहरातील लोकसंखे्यच्या घनतेमधे्य वाढ होत आहे. 

वाढर्ाऱ्या लोकसंखे्यचा पररर्ाम हा शहराच्या पायाभूत सुववधांवर होत असून सुववधांवरील तार् वाढत आहे. 

२.३ दळणवळण:-  

वपंपरी वचंचवड शहरापासून सुमारे २० वक.मी. अंतरावर लोहगाव येथे पुरे् आंतरराष्ट्ीय ववमानतळ आहे. 

त्यामुळे देशांतगणत मंुबई, नागपूर, वदल्ली इ. सारख्या मुख्य शहरांशी वायूमागाणने जोडले गेले आहे. 

तक्तय २.३ पुणे आिंतररयष्ट्र ीर् पवमयनतळ रे्पिल पवमयन वयहतूक 

अ.क्र तपशील अिंतररयष्ट्र ीर् रयष्ट्र ीर् 

१ 
लँड केलेल्या आवर् टेकऑर् झालेल्या 

ववमानांची संख्या 
३०२ ३१४२० 

२ एकूर् उड्डार् १८४५५ ३६९८५२८ 

३ सरासरी ववमान उड्डार्/वदन ०.४ ४.३ 

४ सरासरी ववमान वदवस ०.८ ८६ 

       (स्त्रोत: ववमानपत्तन प्रावधकरर्, पुरे्)  

यशवंतराव चव्हार् मंुबई – पुरे् दु्रतगती मागाणने वपंपरी वचंचवड शहर मंुबईशी जोडले गेले असून रा.म.ि.४८ 

ने पुरे् शहराशी देस्खल जोडले गेले आहे. तसेच रा.म.ि.६० मुळे नावशक शहराशी रिे मागाणने जोडले गेले 

आहे. 

वपंपरी वचंचवड शहर वचंचवड, आकुडी, वपंपरी, कासारवाडी, दापोडी इ. रेले्व स्थानकाच्या माध्यमातून पुरे्, 

लोर्ावळा, मंुबई इ. शहरांशी जोडले गेले आहे. तसेच महामेटर ोच्या माध्यमातून शहरामधे्य पवहल्या टप्प्यामधील 

मेटर ो रेले्व वाहतूक चालू असून त्यामुळे शहरांतगणत रिे वाहतुकीवरील तार् कमी होण्यास मदत होत आहे. 
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पिंचमहयभूते घटक १ 

पृथ्वी 
 

भारतीय प्राचीन संसृ्कतीच्या तत्वानुसार हे संपूर्ण ववश्व पंचमहाभूतांनी बनलेले आहे. त्या पंचमहाभूतातील 

मुख्य  तत्व म्हर्जे पृथ्वी. सवण खवनज संपत्ती, अन्न धान्य इ. चा मुख्य स्त्रोत व आधार म्हर्जे पृथ्वी. त्यामुळे 

मानवी जीवनामधे्य पृथ्वी या तत्वाचे अनन्यसाधारर् महत्त्व आहे. शहरीकरर्ाच्या प्रवियेमधे्य जवमनीचा वापर, 

शेती, जवमनीवरील हररत आच्छादन, घनकचरा व्यवस्थापन इ. घटकांचा जमीनीच्या दजाणवर पररर्ाम होत 

असतो. सध्याच्या ववकासाच्या युगामधे्य शहरीकरर् हे वेगाने होत असून त्यामुळे वनमाणर् होर्ारी घनकचऱ्याची 

समस्या, वृितोड इ. घटकांमुळे जमीनीचा दजाण खालावत आहे.  

UDFPI (Urban Development Plans Formulation 

& Implementation) यांच्या मागणदशणक तत्वानुसार 

शहरातील िेत्रर्ळाच्या तुलनेत असर्ारे हरीतिेत्र व 

प्रवत हजार व्यक्तीमागे असर्ारे हरीतिेत्र यांचा ववचार 

करून पयाणवरर्ीय कायणप्रवर्ता वनदेशांक वनस्श्चत 

करण्यात येतो. प्रवत हजार व्यक्तीमंागे २ हेक्टर पेिा 

जाि हरीतिेत्र असल्यास वनदेशांक हा सकारात्मक 

असतो व प्रवत हजार व्यक्तीमंागे हररतिेत्र ०.५ हेक्टर 

पेिा कमी असल्यास वनदेशांक खालावतो. त्यामुळे शहराचा कायणप्रवर्ता वनदेशांक उंचावण्यासाठी शहरातील 

हरीतिेत्र वाढवरे् गरजेचे असते. वपंपरी वचंचवड महानगपावलकेच्या एकूर्  िेत्रर्ळाच्या सुमारे ४८% 

िेत्रर्ळावर हररत िेत्र आहे.  

महाराष्ट्र  शासनाच्या ‘माझी वसंुधरा‘ अवभयाना अंतगणत पृथ्वी या तत्वासाठी मुल्यांकन वनस्श्चत करण्यात आलेले 

आहे.  

३.१ हररतके्षत्र:- 

शहरातील हररत िेत्र हे शहरांसाठी 'हररत रु्फु्फसांचे’ कायण करीत असते. त्यामुळे ववववध वनदेशांकांच्या 

गुर्वते्तकरीता वनस्श्चतीमधे्य ‘हररत िेत्रर्ळ’ महत्वाची भूवमका बजावते. शहराचे पयाणवरर्ीय आरोग्य उत्तम 

राहण्यासाठी हररतिेत्र अथवा वृिसंख्या यांचे प्रमार् जािीत जाि असरे् आवश्यक आहे. 

शहरातील वृिांची संख्या अवधक असेल तर त्या भगातील प्रदूषर् पातळी कमी असते. ‘शहरात वजतकी झाडे 

जाि वततके प्रदूषर् कमी’ त्यामुळे शहरातील प्रदूषर् पातळी कमी करण्यासाठी वृि म्हत्त्वाची भूवमका 

बजावतात. शहरातील प्रदूषर् कमी ठेवण्यासाठी वृि लागवड कररे् अवनवायण असते. शहरात तयार होर्ारे 

प्रदूषर् शोषून हवा शुध्द ठेवण्यासाठी वृि महत्त्वाची भूवमका बजावतात. त्यामुळे वृिसंपदेचे जतन कररे् 

आवश्यक आहे. 

 

प्रकरण ०३ 
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 ३.१.१. पपिंपरी पचिंचवड महयपयपलकेतील हररतके्षत्रयिंची सद्य:स्थिपत:-  

राज्य शासनाच्या मागणदशणक तत्वांनुसार शहरांमधे्य प्रवत १०० चौ.मी.िेत्रासाठी १ वृि लागवड कररे् 

बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र  शासनाच्या मार्गदर्गकाांनुसार वृिलगवड करावयाच्या संखे्यबाबतची वकमान 

प्रमार्के, 

तक्तय ३.१ हररतके्षत्रयिंची प्रमयणके 

थियन वृक्षयिंची पकमयन सिंख्यय 

रस्त्ययच्यय 

बयजूने 
रस्त्ययची रुिं दी  

 २४ मी. आवर् अवधक 
प्रते्यक १० मी. अंतरावर १ वृि व (मेडीयनच्या 

दोन्ही बाजूला) 

 १२ मी. ते २४ मी. रस्त्याच्या दुतर्ाण प्रते्यकी १० मी. अंतरावर १ वृि 

 ६ मी. ते १२ मी. प्रते्यकी २० मीटर अंतरावर ५ वृि 

बागा, समुद्र वकनारे, टेकडी उतार, हररतिेते्र, हररतपटे्ट, नदी 

वकनारे, पार्थळे जागांचे वकनारे 
१ वृि प्रती १० चौ.मी.िेत्र. 

बगीचा १ वृि/२० चौ.मी. 

अवभन्यासातील खुल्या जागा १ वृि/५० चौ.मी. 

िीडा पे्रिागार,लघु िीडा पे्रिागार िीडांगरे्, लहान मुलांच्या 

खेळण्याच्या जागा, ववकास योजनेतील खुल्या जागा 
१ वृि/प्रते्यकी १०० चौ.मी. 

कें द्रशासन/राज्यशासन/वनमशासकीय/ कॉपोरेट 

कायाणलये/संस्था 
१वृि/भूखंडाच्या १०० चौ.मी.िेत्रासाठी 

(स्त्रोत: नगर ववकास ववभाग, महाराष्ट्र  शासन)  

 

३.२ पपिंपरी पचिंचवड महयपयपलकेची उद्याने:-  

शहरामधे्य उद्याने ववकवसत कररे्, त्याची देखभाल कररे्, वृिारोपर् व त्याची देखभाल, हररतिेत्रांच्या ववकास 

कररे् इ. कतणवे्य पार पाडली जातात. शहरातील पूवी असर्ाऱ्या मोकळ्या व वनसगणरम्य जागा वदवसेंवदवस 

कमी होत असल्यामुळे नगररकांसाठी मनोरंजन, िीडाववहार, र्हरस ांदर्यीकरण इ. साठी तसेच जैवववववधतेचे 

जतन व संवधणन इ. यांसाठी उद्यानाचा उपयोग होत असतो. वपंपरी वचंचवड  शहरामधे्य उद्यानांची वनवमणती, वृि 

लागवड व संवधणन करण्यासाठी वपंपरी वचंचवड महापावलकेचे ‘उद्यान ववभाग’ कायणरत आहे. 

वपंपरी वचंचवड महापावलकेच्या उद्यान ववभागामार्ण त शहरामधे्य १८७.०५ हेक्टर िेत्रात एकूर् १८९ उदयाने 

ववकवसत केली आहे. वपंपरी वचंचवड महापावलका िेत्रातील उद्यानांची मावहती खालील प्रमारे् : 
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तक्तय: ३.२: शहरयतील उद्ययने 

के्षत्रीर् 

कयर्यालर् 

पवकपसत उद्ययने पवकसनशील 

उद्ययने 

रसे्त दुभयजक 

/वयहतुक बेटे 

सयवाजपनक उद्ययने इतर उद्ययने पवकपसत  

सिंख्यय के्षत्र हे. सिंख्यय के्षत्र हे. सिंख्यय के्षत्र हे. सिंख्यय 
के्षत्र पक. 

पम 

अ ४४ ७९.२४ ६ ३.९५ ० ० १२ ९.१८२ 

ब १५ १०.२४ २ ०.६३ ० ० ६ ५.६६३ 

क २० २०.५७ ४ १.६० ० ० १६ १०.९५८ 

ड ८ १५.४४ ३ ०.९८ ० ० १७ ७.८७६ 

इ १० १०.९० ३ ०.४५ ० ० ११ ८.२२ 

फ २३ १०.९७ ९ ५.९६ ० ० २ २.१३७ 

ग १५ ९.५४ ३ ०.१९ ० ० ७ ४.३३३ 

ह २२ १५.४६ २ ०.९३ ० ० १० ४.५६८ 

एकुण १५७ १७२.३६ ३२ १४.६९ ० ० ८१ ५२.९३७ 

   (स्त्रोत: उद्यान ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

 

वपंपरी वचंचवड महापावलका िेत्रामधे्य गतवषीच्या तुलनेत ०३% इतकी उद्यान िेत्रामधे्य वाढ झालेली वदसून 

येत आहे. 

३.२.१ महयपयपलकेमयफा त करण्ययत रे्णयरे वृक्षयरोपण:-  

शहरातील वायू प्रदुषर् कमी कररे्, हवा शुद्ध ठेवरे्, तापमान स्थीर ठेवरे् तसेच शहाराचे सौदंयण 

वाढववण्यामधे्य वृि संपदा मुख्य भूवमका बजावतात. त्यामुळे महापावलका प्रशासन ववववध समाजसंस्था, 

नागररक, कॉलेज तसेच सी.एस.आर. वनधी च्या माध्यमातून शहरामधे्य अनेक वृिरोपर् अवभयान राबववत 

असते. सन २०२१-२२ मधे्य महापावलका प्रशासनाने नागररक, नगरसेवक, ववववध सामावजक संस्था यांच्या 

माध्यमातुन एकूर् ११२६७६ इतकी भारतीय प्रजातीच्या वृिांची लार्वड केलेली आहे. वृिलागवडीची  

प्रभागवनहाय मावहती खालील प्रमारे्, 
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तक्तय: ३.३: पपिंपरी पचिंचवड महयपयपलकय के्षत्रयतील वृक्षयरोपण 

       (स्त्रोत: उद्यान ववभाग, वपं.वच.म.पा.) 

अनुक्रम वृक्षयरोपण पिकयण 

वृक्षयरोपण 

उपद्दष्ट् (२०२०-

२०२१) 

केलेले 

वृक्षयरोपण 

(२०२०-२०२१) 

वृक्षयरोपण 

उपद्दष्ट् 

(२०२१-२०२२) 

केलेले 

वृक्षयरोपण 

(२०२१-

२०२२) 

१ अ प्रभाग वृि ६३९ ८५९ ७५० ४०२ 

२ ब प्रभाग वृि ८४७ २८० ६१० ७९८ 

३ क प्रभाग वृि २०५५ ४५३ १३४५ १२६३ 

४ ड प्रभाग वृि २४७ ४८१ १७५ ५९४ 

५ इ प्रभाग वृि २००० ६७७ ५७० १४२४ 

६ र् प्रभाग वृि १०३० ६३७ ४४० ३६७ 

७ ह प्रभाग वृि २९५ ४७६ १०० १३६ 

८ ग प्रभाग वृि ३३५ २४१ १६० २६७ 

९ अ प्रभाग उदयान ४०० २३२ २१० ३७८ 

१० ब प्रभाग उदयान २०० ३७७ १७५ २३७ 

११ क प्रभाग उदयान ३७५ ० ३०० १०० 

१२ ड प्रभाग उदयान २२५ ४० ११५ २८ 

१३ ई प्रभाग उदयान १०० २० ८५५ ३९ 

१४ र् प्रभाग उदयान १०० १६४ १५० १६७ 

१५ ह प्रभाग उदयान ५०० ४६३ ३५ ४६ 

१६ ग प्रभाग उदयान ५२ ५७ १३५ ३८ 

१७ वमल्ट्र ी हद्दीमधे्य ० ० ८०००० ८०००० 

१८ दुगवदवी टेकडी ३०० ० ० ० 

१९ 
रोपवावटकेतून 

वविी+ वाटप 
१५३०० १३२१४ ५८७५ १५१३८ 

२० गृहरचना संस्था ५००० ७३०४ ८००० ११२५४ 

 एकूण ३०००० २६०६६ १००००० ११२६७६ 
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र्तवषीच्या तुलनेमधे्य २०२१-२०२२ मधे्य ७६% अवधक वृि लागवड करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या 

मागणदशणक सुचनांनुसार, महापावलकेचे िेत्रर्ळ पाहता महापावलका िेत्रामधे्य वकमान १८,००,००० वृि असरे् 

आवश्यक आहे. वपंपरी वचंचवड महापावलका िेत्रातील वृिगर्नेनुसार महापावलकेमधे्य एकूर् ३२,१६,७९९ 

इतके वृि असून वह अवतशय उले्लखवनय बाब आहे. यात ववववध भारतीय प्रजातीच्य (देशी) वृिांचा सहभाग 

आहे. 

 

३.३ जैवपवपवधतय:- 

 

वनसगाणमधे्य आढळर्ाऱ्या एकाच जातीच्या सजीवांमधील अनुवंशीक र्रक, सजीवांच्या जातीचे अनेक प्रकार 

आवर् ववववध प्रकारच्या पररसंस्था या सवाणमुळे त्या भागातील वनसगाणला जी सजीवसृष्ट्ी समृध्दी लाभते त्याला 

‘जैवववववधता’ म्हर्तात.  

जगातल्या संपन्न जैवववववधता असलेल्या मोजक्या प्रदेशामधे्य भारताचा समावेश होतो. थार सारखा वाळवंटी 

प्रदेश, वहमालयाच्या सावन्नध्यात असलेल्या सूवचपर्ी वृिांची जंगले, तसेच उत्तरेकडील तराईचे प्रदेश आवर् 

ईशाने्यकडील वनबीड अरणे्य, सागराजवळील खाररु्टीची राने आवर् वद्वपकले्प यांसारख्या पररसंस्थांमुळे 

भारतात ववपुल जैवसंपदा आढळून येते, पस्श्चम घाट वकंवा सयाद्रीच्या डोगंररांगा हे देखील यापैकीच एक 

आहे. सागराचे सावन्नध्य, कमी-जाि पजणन्यमान, मृदाप्रकार, भूशास्त्रीय िर यांचा वनांवर झालेला पररर्ाम व 

त्यामुळे वनमाणर् झालेली ववववधता याचा एकवत्रत पररर्ाम म्हरू्न भारतात अवधवासांची ववववधता व अनेक 

प्रजातीचें वैववध्य आढळते. 

वपंपरी वचंचवड शहर हे पस्श्चम घाटाच्या सावनध्यात असल्याने शहराला नैसवगणक समृद्धतेचा तसेच ववववधतेचा 

देखील वारसा लाभला आहे. वपंपरी वचंचवड ववभागा मार्ण त शहरातील जैवववववधतेचा सवविर अभ्यास 

करण्यात आलेला आहे.  

३००००

१०००००

२६०६६

११२६७६

०

२००००

४००००

६००००

८००००

१०००००

१२००००

२०२०-२०२१ २०२१-२०२२

पपिंपरी पचिंचवड महयपयपलकेतील वृक्षरोपणयची सद्यस्थिती

वृिारोपर् उवद्दष्ट् केलेले वृिारोपर् 
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३.३.१ पपिंपरी पचिंचवड शहरयमधे्य  सद्यय:स्थितीत आढळणयऱ्र्य जैपवपववधतेपैकी कयही नो िंदी 

पुढीलप्रमयणे:-  
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३.३.१ पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय जैवपवपवधतय व्यवथियपन सपमती:-  

महाराष्ट्र  राज्य जैवववववधता अवधवनयम २००८ नुसार जैवववववधतेचे संरिर् व संवधणन करण्यासाठी प्रते्यक 

स्थावनक स्वराज्य संस्थेमधे्य 'जैव-ववववधता व्यवस्थापन सवमती’ स्थापन कररे् अवनवायण केले आहे. त्यानुसार 

महानगरपावलकेने खालील प्रमाणे  सवमती स्थापन केली आहे, 

• सौ. उषा अंकुश मंुडे – अध्यि 

• सौ कमल अवनल घोलप - सदस्य 

• सौ अचणना तानाजी बाररे् - सदस्य 

• सौ. सुवर्ाण ववकास बुरडे - सदास्य 

• सौ.साररका संतोष लांडगे - सदस्य 

• सौ.अनुराधा गर्पत गोरखे - सदस्य 

• सौ. झामाबाई बाळसाहेब बाररे् - सदस्य 

• मुख्य उद्यान अधीिक, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका - सदस्य 

३.३.२ जैवपवपवधतेचे संवर्धन:-  

१. दुवमणळ जातीच्या सजीवांचे संरिर् कररे्. 

२. उद्याने, हररतिेते्र यांची वनवमणती व संरिर् कररे्. 

३. काही िेते्र ‘राखीव जैवववभाग’ म्हरू्न घोवषत कररे्. 

४. वववशष्ट् प्रजातीच्या संवधणनासाठी खास प्रकल्प  सुरू कररे्. 

५. प्रार्ी व वनस्पतीचें संवधणन कररे्. 

६. जैवववववधतेच्या संरिर्ासाठी आवश्यक त्या सवण कायद्यांची कठोर अांमलबजावर्ी कररे्. 

७. जनजागृतीपर उपिम राबववरे्. 
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३.४ घनकचरय व्यवथियपन:-  

मानवाच्या रोजच्या कृतीतून तयार होर्ाऱ्या अनेक टाकाऊ पदाथांना घनकचरा म्हर्तात. घनकचरा म्हर्जे 

रोजच्या वापरातून उरलेल्या वनरुपयोगी विंूचा साठा. घरे, कायाणलये, दुकाने, भाजी मंडई, उपहार गृहे, 

सावणजवनक संस्था, औद्योवगक संस्था, रुग्णालये, शेती, बांधकामे या सवण वठकार्ांहून अनेक वेगवेगळ्या 

प्रकारचा कचरा रोजच्या रोज तयार होत असतो. योग्य वापर केला तर “टाकाऊ पदाथण” सुद्धा मौल्यवान स्रोत 

होऊ शकतात.  

मानवी समाजात घनकचरा ही आवथणक ववकास, पयाणवरर्ाचा ऱ्हास आवर् आरोग्याच्या समस्या या दृष्ट्ीने गंभीर 

बाब आहे. त्यामुळे हवा, पार्ी व जमीन प्रदूवषत होऊन मानवी अवधवासाला धोका वनमाणर् होत आहे. महाराष्ट्र  

महानगरपावलका अवधवनयमच्या कलम ६३(२) व ६६(३) अन्वये शहरातील केर कचरा सार् कररे्, 

घनकचऱ्याची वाहतूक व ववले्हवाट कररे् हे महानगरपावलकेचे अवनवायण कतणव्य आहे.  

घनकचरा अवधवनयम २०१६ नुसार घनकचरा व्यवस्थापन अंतगणत कचरा गोळा करून त्याचे वगीकरर् कररे् 

व त्यानुसार त्याचा पुनवाणपर वकंवा त्यावर प्रविया करून कचऱ्याच्या उगम स्थानापासून ते त्याची योग्यरीत्या 

ववले्हवाट लावण्यापयंतची प्रविया करण्यात येते. वपंपरी वचंचवड महानगपालीकेच्या माध्यमातून घनकचऱ्याचे 

संकलन, साठवर्, वाहतूक, प्रविया व ववले्हवाट वकंवा पूनवाणपर इ. बाबी राबववल्या जातात. 

३.४.१ घनकचऱ्र्यचे वगीकरण:-  

घनकचऱ्याची ववले्हवाट लावण्यापूवी कचऱ्याचे त्याच्या गुर्धमाणनुसार वगीकरर्, ववलगीकरर् कररे् 

आवश्यक असते. शहरांमधे्य वनमाणर् होर्ाऱ्या कचऱ्याचे सवणसाधारर्परे् खालील प्रकारे वगीकरर् करता 

येईल, 

 

 

 

व
ग

ीक
र
ण

यच
य 

मु
द्द

य 
 

शहरयमधे्य पनमयाण होणयरय घनकचरय 

 

पररणयम पवघटन प्रयकृपतक 

स्थिती 

पुन:चक्रीकरण 

पवघटनशील उदय: 

अन्नधयन्य, 

पयलयपयचोळय इ. 

घयतक कचरय उदय: 

जैपवक कचरय, 

औद्योपगक कचरय 

इ./ आघयतक कचरय 

प्र
क

यर
 

पुन:चक्रीर् कचरय 

उदय: कयगद, कयच, 

प्लयस्िक इ. 

ओलय कचरय उदय: 

पशळे अन्न, 

कयपलेल्य भयज्यय 

इ. 

अपवघटनशील उदय: 

धयतूचे तुकडे, 

प्लयस्िक इ.) 

 

आघयतक कचरय 

उदय: कयगद, पुठे्ठ इ. 

 

सुकय कचरय उदय: 

फुटलेल्य कयचय, 

फयटलेले कपडे इ. 

अपुन:चक्रीर् कचरय 

उदय: अन्न धयन्य, 

फळे, भयज्यय इ. 
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महापावलका िेत्रात तयार होर्ाऱ्या कचऱ्याचे वगीकरर् मुख्यते्व खालील प्रकारे असल्याचे वदसून आले आहे. 

तक्तय: ३.४ घनकचऱ्र्यचे वगीकरण 

अनुक्रम घटक प्रमयण (%) 

१ धातू १.२४ 

२ कापड ९.१६ 

३ लाकुड १०.५ 

४ अन्न व उद्यानातील कचरा ५२ 

५ पॅ्लस्िक ९.३ 

६ ग्लास ३.८ 

७ कागद व थमाणकोल २.१ 

८ रबर ४.२ 

९ राडारोडा ७.१ 

१० ई -कचरा - 

११ एकुर् १०० 

 

एकुर् वनमाणर् होर्ाऱ्या घनकचऱ्यापैकी ५०% कचरा हा जैववक प्रकारचा असल्याने त्याचा गांडूळखत, 

बायोगॅस इत्यादी पयाणवरर् पूरक उपाय योजनांसाठी वापर करता येरे् शक्य आहे. वनमाणर् होर्ाऱ्या 

घनकचऱ्याचे त्याच्या स्त्रोताच्या वठकार्ीच 'ओला' व 'सुका' कचरा अशा पद्धतीने वगीकरर् व्हावे याकरीता 

महापावलकेने प्रभावीपरे् जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. 

  

धातू

1%

कापड

9%

लाकुड

11%

अन्न व उद्यानातील 

कचरा

52%

प्लास्िक

10%

ग्लास

4%

कागद व थमाणकोल

2%

रबर

4%

राडारोडा

7% ई -कचरा

0%

धातू

कापड

लाकुड

अन्न व उद्यानातील कचरा

प्लास्िक

ग्लास

कागद व थमाणकोल

रबर

राडारोडा

ई -कचरा

कनघचऱ्याचे वर्गीकरण
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३.४.२ घनकचऱ्र्यचे सिंतोलन व वयहतूक:-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका िेत्रामधे्य वनमाणर् होर्ारा घनकचरा डंपर, पे्लससण इ. सहायाने बंवदि 

स्वरुपात मोशी येथील कचरा डेपो मधे्य नेला जातो व तेथे त्याच्या वर प्रविया करून पुनवाणपर अथवा शास्त्रीय 

पद्दतीने ववले्हवाट केली जाते.   

महापावलका प्रशासनामार्ण त डंपर, पे्लसर, घंटागाडी, कॉमॅ्पक्टर यांसारख्या ४२१ वाहनांद्वारे शहराच्या प्रते्यक 

भागातून कचरा गोळा केला जातो. 

 

तक्तय: ३.५: घनकचरय वयहतुकीकररतय वयपरण्ययत रे्णयरी वयहने  

वयहन प्रकयर ियजगी वयहन सिंख्यय 

छोटय हत्ती / बोलेरो / टयटय एसीई / पीआर्पजओ / मँपझमो २९० 

डिंपर पे्लसर ०५ 

बी आर सी ० 

पटपर (हॉटेल टर क) २१ 

कॉमॅ्पक्टर ७४ 

घिंटयगयडी (बिंपदस्त) २७ 

गयडान टर क १ 

पटपर ३ 

ई-कयटा ० 

टर ॅक्टर ० 

एकूण कचरय वयहने ४२१ 

   (स्त्रोत: आरोग्य ववभाग, वपं.वच.मनपा.) 
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महानगरपावलकेच्या घनकचरा वाहतूक वाहनांच्या माध्यमातून सन २०२१-२०२२मधे्य प्रवतवदन सरासरी 

११२८.३३८ टन घनकचरा मोशी येतील कचरा डेपो मधे्य गोळा करण्यात आला. 

 

तक्ता: ३.६: मोशी कचरा डेपो मधे्य आलेल्या घनकचऱ्याचा वार्षधक अहवाल 

अ.क्र. वषध 
एकुण (TPD) 

२०२०-२०२१ 

प्रर्तर्िवस 

(TPD) 

२०२०-२०२१ 

एकुण (TPD) 

२०२१-२०२२ 

प्रर्तर्िवस (TPD) 

२०२१-२०२२ 

१ एवप्रल  २१००२.७२० ७००.०९० ३११८१.१६० १०३९.३७२ 

२ मे  २४३९९.७७० ७८७.०८९ ३४५७२.७८५ १११५.२५१ 

३ जून  २९४४५.९२५ ९८१.५३० ३४५४४.३१० ११५१.४७७ 

४ जुलै  २८९२२.७६० ९३२.९९२ ३५७५६.९३० ११५३.४४९ 

५ ऑर्स्ट  ३२१०३.५३० १०३५.५९७ ३५६१७.६५५ ११४८.९५७ 

६ सप्टेंबर  ३१४८२.०५० १०४९.४०१ ३५९५४.३२० ११९८.४७७ 

७ ऑक्टोबर  ३२७९७.८०० १०५७.९९३ ३७७७१.०१ १२१८.४२० 

८ नोव्हेंबर  ३०५९५.६९० १०१९.८५६ ३३८१९.०३० ११२७.३०१ 

९ वडसेंबर  ३२६८६.६२० १०५४.४०७ ३३८५४.९९५ १०९२.०९७ 

१० जानेवारी  ३४७९३.४०० ११२२.३६७ ३३३९७.८१० १०७७.३४९ 

११ फेबु्रवारी  ३०३१५.७६५ १०३२.७०५ ३०२९७.९७५ १०८१.८५६ 

१२ माचग  ३४९८१.०९५ ११२८.४२२ ३५२१७.७१५ ११३६.०५५ 

 एकुण ३६३५२७.१२५ ९९५.९६४ ४११९७९.६९५ ११२८.३३८ 

  (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा) 

पनष्कषा: वरील तक्त्ावरून असे वदसून येते वक गतवषीच्या तुलनेत या वषी घनकचरा संकलनामधे्य सुमारे 

१३% इतकी वाढ झालेली आहे.   

 

०.

५००.

१०००.

१५००.

मोशी कचरय डेपो घनकचऱ्र्यचय वयपषाक अहवयल

प्रवतवदवस (TPD)

२०२०-२०२१

प्रवतवदवस (TPD)

२०२१-२०२२
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मोशी कचरय डेपो 

 

३.४.३ पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकेचे घनकचरय पवले्हवयट प्रकल्प:-  

वपंपरी वचंचवड मनपाचे एकूर् िेत्रर्ळ १८१ चौ.वकमी. इतके आहे. शहरातील लोकसंख्या व आधुवनक 

ववचारपध्दती पाहता मनपा पररसरामधे्य वनमाणर् होर्ाऱ्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन ही एक मोठी समस्या आहे. 

मनपा पररसरामधे्य सद्य:स्स्थतीमधे्य प्रवतवदन सुमारे १००० ते ११०० टन कचऱ्याची वनवमणती होते. यासाठी 

मनपाची मोशी कचरा डेपो येथील सुमारे ८१ एकर इतकी जागा मागील सुमारे २५ ते ३० वषाणपासून वापरात 

आहे. मोशी कचरा डेपो येथे मनपा मार्ण त सद्य:स्स्थतीमधे्य घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने ववले्हवाट 

लावरे्साठी पुढील प्रविया प्रकल्प सुरु आहेत. 

१. DBOT तत्वावर मे. अन्थोनी लाग ररनु्यएबल एनजी या कंपनी मार्ण त मोशी कचग डेपो येथे १००० मे.टन 

प्रवतवदन िमतेची मटेररयल ररकव्हरी रॅ्वसवलटी (MRF) कंपोि पॅ्लन्टसह उभाररे्त आली असून ऑगि 

२०१९ अखेर चालू कररे्त आली आहे.  

२. ओल्या कचऱ्यासाठी ५०० टन प्रवतवदन िमतेचा मेकॅवनकल कंपोिीगं पॅ्लन्ट चालु असून यामधे्य शहरातून 

गोळा होर्ाऱ्या तसेच MRF मधून वनघर्ाऱ्या सुमारे ५०० टन प्रवतवदन ओल्या कचऱ्यावर प्रविया केली जाते.  
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3. कचऱ्यातील पॅ्लस्िकपासून इंधन वनवमणती प्रकल्प (िमता ५ टन प्रवतवदन) सद्य:स्स्थतीमधे्य १.५० ते २.०० टन 

प्रवतवदन पॅ्लस्िकवर प्रविया होते.  

४. शहरातुन गोळा होर्ाऱ्या सुमारे ५० टन प्रवतवदन हॉटेल वेिवर प्रविया कररे्साठी बायो सी.एन.जी गॅस 

तयार कररे्च्या प्रकल्पाचे काम स्वच्छ भारत वमशन अंतगणत चालू केले असुन वडसेंबर २०२२ पयंत प्रकल्प पूर्ण 

होईल. मोशी कचरा डेपो येथे ववले्हवाट लावण्यात येर्ाऱ्या घनकचऱ्याचे ववशेल्ह्षर् खालील प्रमारे्, 

 

 
 

तक्तय: ३.७: पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय रे्िील घनकचरय पवले्हवयट प्रकल्प 

अनुक्रम यंत्रणा क्षमता (मे. टन)  

१ मटेररर्यल ररकव्हरी फॅवसवलटी १००० 

२ मेकॅवनकल कां पोस्स्टांर् प्रकल्प ५०० 

३ प्रस्ताववत वेि टू एनजी प्रकल्प ७०० 

४ प्लास्स्टक पासून इांधन वनवमगती ५ 

५ प्रस्ताववत बार्योरॅ्स प्रकल्प ५० 

६ सोसार्यटीमधे्य वजरवला जाणारा कचरा १० 

             (स्त्रोत: घनकचरा ववभाग, वपं.वचं.मनपा) 

अ) मटेरीअल ररकव्हरी फॅपसलीटी (MRF):-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका िेत्रात वनमाणर् होर्ारा घनकचरा गोळा करून मोशी येथील कचरा डेपो मधे्य 

आर्ला जातो. नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळर्ी वनयम २०१६ नुसार कचऱ्याची अंवतम ववले्हवाट 

लावरे्पूवी त्यावर योग्य ती शास्त्रोक्त प्रविया कररे् आवश्यक आहे. कचरा वमश्र स्वरूपाचा असल्याने त्यावर 

यांवत्रकी पध्दतीने प्रविया कररे् आवश्यक असते. यापूवी मोशी येथे ५०० टीपीडी िमतेचा पॅ्लन्ट सन २००९-
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१० मधे्य कायाणस्न्वत केला होता. तथावप, त्याची िमता व आयुष्यमान संपल्याने जाि िमतेचा पॅ्लन्ट बनववरे् 

गरजेचे होते. 

मोशी कचरा डेपोची जागा सन १९९१ पासून वापरात आहे. येथील बहुतांश जागेचा वापर कररे्त आल्यामुळे 

भववष्यात वाढत्या कचऱ्याचे ववघटन कररे्साठी जागा अपुरी पडत असल्याने महापावलकेने Material 

Recovery Facility (MRF) व मेकॅवनकल कंपोि पॅ्लन्टसह वेि टू एनजी प्रकल्प उभाररे्चा वनर्णय घेरे्त 

आला असून त्यानुसार सदर प्रकल्प DBOT तत्वावर कायाणस्न्वत कररे् कररता मे.अन्थोनी लारा ररनु्यएबल 

एनजी प्रा.वल. यांना वदनांक २०/०६/२०१८ काम देण्यात आले आहे. त्यानुसार COD १ अंतगणत पवहल्या टयात 

१००० TPD िमतेचा MRF प्लांट सप्टेंबर २०१९ पासून कायाणस्न्वत कररे्त आला आहे. सदर प्लांटमुळे 

कचऱ्यामधील प्लास्िक बाटल्या, प्लास्िक रबर, मेटल्स इत्यादीचे वगीकरर् व त्याचप्रमारे् ६० वम.वम पेिा 

कमी असलेले जैववक घटक वेगळे केले जातात व ते पुढे कॉम्पोस्िंगसाठी पाठववण्यात येते. MRF मधून 

वनघालेले RDF हे वेि टू एनजी प्रकल्पात वापररे्त येर्ार आहे.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मटेरीअल ररकव्हरी फॅपसलीटी (MRF) 



                                                                                                                                                       पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल २०२१-२०२२ 32                   

  
 

           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

 
 

 

 

ब) मेकॅपनकल किं पोिी िंग प्रकल्प:-  

वपंपरी वचंचवड शहरात वनमाणर् होर्ारा दैनंवदन सुमारे १००० ते ११०० मे.टन घनकचरा मोशी कचरा डेपो येथे 

येत आहे. मोशी कचरा डेपो येथे ५०० मे.टन प्रवतवदन िमतेचा मॅकेवनकल कंपोिीगं पॅ्लन्ट DBOT तत्वावर 

उभाररे्त आला असून माहे सप्टेंबर २०१९ पासून चालू आहे. सदर प्रकल्पामधे्य शहरातून वगीकरर् करून 

आलेला ओला कचरा घेण्यात येतो. त्याचे Windrows बनववले जातात. कम्पोस्िंग प्रविया लवकर व्हावी तसेच 

त्यामधील ओलावा (Moisture) कमी होण्यासाठी त्यावर अत्याधुवनक टनणरद्वारे प्रविया करण्यात येते. तसेच 

सदरच्या खताची गुर्वत्ता चांगली राहण्यासाठी कम्पोस्िंग प्लांट मधे्य Destoner बसववरे्त आलेला आहे 

जेरे्करून काच व वाळू हे घटक वेगळे करण्यात येतात. त्यामुळे चांगल्या प्रकारच्या खताची वनवमणती होते.    

ओल्य कचऱ्र्यपयसून ित पनपमाती प्रकल्प, मोशी 
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क) वेि टू एनजी प्रकल्प:-  

वेि टू एनजीच्या दुसऱ्या टप्प्यात MRF पॅ्लन्टमधुन वनघणाऱ्र्या सुक्या कचऱ्र्यावर प्रविर्या करणेसाठी ७०० मे. 

टन प्रवतवदन क्षमतेचा DBOT तत्वावर वेि टू एनजी प्रकल्प उभाररे्चे काम अंवतम टप्प्यात आहे. सदरचा 

प्रकल्प जानेवारी २०२३ मधे्य कायाणस्न्वत कररे्चे वनयोजन आहे. या  प्रकल्पामधुन १४ मेगावॅट प्रवततास इतकी 

वीज वनवमणती होर्ार असुन, प्रवत युवनट (KW) र.रु ५/-  र्या दराने पुढील २१ वर्ग वीज उपलब्ध होर्ार आहे. 

त्यामुळे मनपाच्या वीज वबलात सुमारे ३५ ते ४०% बचत होईल. या प्रकल्पासाठी मनपाचे टप्प्या टप्प्याने र.रु 

५०.०० कोटी अनुदान स्वरुपात देरे्ची तरतुद आहे.  

 

वेि टू एनजी प्रकल्प, मोशी (कयम सुरु असतयनय) 
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ड) पॅ्लिीक कच-र्यपयसून इिंधन पनपमाती करणे (पी.पी.पी. तत्वयवर):- 

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेने सन २०१० साली देशातील पवहला प्रायोवगक तत्वावर प्लास्िक 

कचऱ्यापासून इंधन वनवमणतीचा महात्वाकांशी प्रकल्प चालू केलेला आहे. सदरचे काम ठेकेदार मे. बी.व्ही.जी. 

(इ) वल. यांना पीपीपी तत्वावर २० वषाणच्या करारनामा कालावधीकरीता देण्यात आलेले आहे. सद्य:स्स्थतीतील 

प्रकल्पाची िमता ५ टन प्रवतवदन इतकी असून तेथे सद्य:स्स्थतीत प्रवतवदन २ टन प्लास्िक पासून इंधन वनवमणती 

केली जाते. आता पयेंत येथे सुमारे ४,००,८७१ वलटर इंधन वनवमणती होऊन त्याचा र्नेस ऑईल म्हरू्न वापर 

करण्यात येत आहे. त्याचप्रमारे् याव्यवतररक्त  सद्य:स्स्थतीत प्लास्िक पासुन  गठ्ठा बनववरे्त येत आहेत. 

  प्लयस्िक पयसून इिंधन पनपमाती प्रकल्प   प्लयस्िक पयसून गठ्ठय तर्यर करणे   

 

तक्तय: ३.८: मोशी कचरय डेपो रे्पिल प्लयस्िक पयसुन इिंधन पनपमाती 

अ.क्र मपहनय पफडी िंग (Kg) ऑईल (LD) पलटर गठ्ठय (Kg) 

१ एवप्रल २०२१ १४८७२ ३८४६ ६८३४ 

२ मे २०२१ १२७०८ ३२३७ ६१५५ 

३ जुन  २०२१ १२२०९ ३२२० ६७४५ 

४ जुलै २०२१ १२५३८ ३६२१ ९७५५ 

५ ऑगि  २०२१ १३३५७ ३६८३ ९२८७ 

६ सप्टेंबर २०२१ १२९९९ ३१७४ ८२४९ 

७ ऑक्टोबर २०२१ १२९३५ ३१०४ १०६६८ 

८ नोव्हेंबर २०२१ ११००५ २६७९ ९३८६ 

९ वडसेंबर २०२१ १८७९२ ४५१० ८७४५ 

१० जानेवारी २०२२ १८९५० ४५१४ ६९९२ 

११ रे्ब्रवारी २०२२ १७५०६ ४०६२ ९९४० 

१२ माचण २०२२ १८५५४ ४२९१ ११३५८ 

एकुण १७६४२५ ४३९४१ १०४११४ 

    (स्त्रोत: घनकचरा व्यवस्थापन ववभाग, वपं.वचं.मनापा)  
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इ) सेंपिर् ितयिंची पनपमाती:-   

शहरांमधे्य भूवमभरर्ासाठी जागेची कमतरता असल्यामुळे, योग्य  माध्यमाद्वारे जैवववघटनशील कचऱ्याचे 

(मु्यवनवसपल कचऱ्यापासून वेगळा) ववघटन केले जाते. यातून मातीसाठी चांगल्या दजाणचे पोषर् वमळते, तसेच 

समृद्ध आवर् पयाणवरर्ीय अनुकूल खत तयार केले जाते त्यामुळे मातीची गुर्वत्ता आवर् उत्पादनिमता वाढते. 

भारतात तयार होर्ाऱ् या बहंुताश महापावलकायणिेत्रातील घन कचऱ्यामधे्य ३५-४० टके्क सेंवद्रय घटक आहेत. 

वपंपरी महानगरपावलका िेत्रात तयार होर्ाऱ्या घन्काचाऱ्यामधे्य ५०% हून अवधक सेंवद्रय घटक आहेत. या 

कचऱ्याचे, ववले्हवाटीच्या सवांत जुन्या पद्धतीपैंकी एक, सेंवद्रय पद्धतीने पुननणवीनीकरर् केले जाऊ शकते. 

सेंवद्रय कचऱ्याच्या  ववघटनाची नैसवगणक प्रविया म्हर्जे खत वकंवा कंपोि याचे उत्पादन, यामधे्य पोषक द्रवे्य 

अवतशय समृद्ध असतात. 

वपंपरी वचंचवड महापावलकेमार्ण त नागररकांमधे्य कंपोस्िंग बाबत मोठ्या प्रमार्ात जनजागृती करण्यात 

आली असून नागररकांना, मोठ्या गृहसंकुलांव्दारे त्यांच्याच आवारामधे्य ओल्या कचऱ्याची कंपोस्िंगच्या 

माध्यमातून ववले्हवाट लावण्यास प्रोत्सावहत करण्यात येत आहे. महापावलकेच्या प्रयत्ांना नागररक देखील 

सकारात्मक प्रवतसाद देत असून शहरातील अनेक इमारती-संकुलांमधे्य त्यांच्या आवारातच घनकचरा 

वजरवला जात आहे. 

तक्तय: ३.९: के्षपत्रर् कयर्यालर् पनहयर् प्रकल्प असलेल्य सोसयर्टीच्यय सिंख्यय व पजरवलय जयणयरय कचरय 

के्षत्रीर् कयर्यालर् प्रकल्प असलेल्य सोसयर्टीच्यय सिंख्यय 
पजरवलय जयणयरय कचरय (टनयिंमधे्य) 

(प्रपतपदवस) 

अ १३ ५.४८ 

ब ४७ ३.७७ 

क २१ ७.०० 

ड ४६ २६.६८ 

इ १५ ६.५० 

फ ११ २.५०० 

ग ०७ ३.५५ 

ह ०८ २.२० 

      (स्त्रोत: घनकचरा व्यवस्थापन ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

महापावलकेच्या बांधकाम परवानगी ववभागामार्ण त सन २०२१-२२ मधे्य सुमारे ७२ गृहप्रकल्पांना त्यांच्या 

आवारातच घनकचरा ववले्हवाट प्रकल्पासाठी परवानगी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यामुळे भू-भरर् 

संकवलत होर्ाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमार्ात घट होण्यास मदत होत आहे. 
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ई)  बयर्ोमयर्पनिंग प्रकल्प:-  

वपंपरी वचंचवड मनपा शहरात वनमाणर् होर्ारा दैनंवदन 

सुमारे १००० ते ११०० मे टन घनकचरा मोशी डेपो येथे 

येत आहे. मोशी कचरा डेपो येथील सुमारे ८१ एकर 

जागा मागील २५ ते ३० वषाणपासून कचरा डेपोसाठी 

वापरात आहे. घनकचरा व्यवस्थापन वनयम २०१६ 

नुसार शास्त्रोक्त पध्दतीने दैनंवदन कचऱ्यावर प्रविया 

कररे्त येत आहे. गेल्या २० ते २५ वषाणमधील 

साठवलेल्या कचऱ्यावर यापूवीच शास्त्रोक्त पध्दतीने 

कॅवपंग सन २०१२-२०१४ च्या दरम्यान कररे्त आले 

आहे. तसेच यापूवीच्या वापरातील SLF-1 ची िमता 

संपलेली आहे. सद्य:स्स्थतीत प्रविया केलेनंतरचे Inert टाकरे्साठी SLF टप्पा-२ चा वापर चालू कररे्त आला 

आहे. 

SLF-२ ची उपलब्ध जागाही नजीकच्या काळात संपत असल्याने व या व्यवतररक्त कचरा डेपोसाठी जागा 

वशल्लक नसल्याने यापूवीच्या कॅवपंग I व II तसेच SLF-1 चे बायोमायवनंग पध्दतीने प्रविया करून जागा 

उपलब्ध कररे् आवश्यक आहे. अन्यथा भववष्यात SLF साठी जागा उपलब्ध न झाल्यास दैनंवदन कचऱ्याच्या 

ववघटनाचा गंभीर प्रश्न वनमाणर् होऊ शकतो. सदरची बाब टाळरे्साठी अस्िवातील SLF-1 च्या जागेचा वापर 

पुनः ि कचरा ववघटनासाठी कररे्कामी जुन्या कचऱ्याचे बायोमॅवनग कररे् आवश्यक आहे. त्यास अनुसरुन 

मोशी कचरा डेपोतील जुन्या डंपीगं केलेल्या कचऱ्याचे बायोमायवनंग करण्याचे काम वनववदा मे. वहंद अग्रो 

अन्ड केवमकल व साई गरे्श एंटरप्रायझेस यांना वदनांक १८/०२/२0२१ रोजीचे आदेशान्वये देण्यात आलेले 

असून त्यानुसार काम चालू आहे. सद्य:स्स्थतीत माचण २०२२ अखेर सुमारे १ लाख कु्य.मी. चे काम पूर्ण झाले 

असून सद्य:स्स्थतीत पुढील काम चालूआहे.  

 

बयर्ोमयर्पनिंग प्रकल्प, मोशी कचरय डेपो 
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फ) बयिंधकयम रयडयरोडय गोळय करुन प्रपक्रर्य करणेचय प्रकल्प (C & D_Waste Management):-  

बयिंधकयम रयडयरोडय प्रकल्प:-  

कें द्र शासनाच्या पयाणवरर्, वन आवर् हवामान बदल मंत्रालयातरे् बांधकाम सावहत्य व राडारोडा यांच्यातील 

टाकाऊ घटकाची ववले्हवाट लावरे् C & D Waste Management Rule 2016 नुसार मनपास बंधनकारक 

आहे. त्या अनुशंगाने मोशी येथे २०० TPD िमतेचा  प्लांट DBOT तत्वावर मे एस.एस.एन.इन्फ्रा यांचे मार्ण त 

पूर्ण करण्यात आला आहे. सदरच्या प्रकल्पास वनववदेमधे्य नमुद मनपाचे अवथणक अनुदान म्हरू्न र रू १० 

कोटी हे वनववदेच्या अटी शतीनुसार प्रकल्पाच्या ववववध टप्प्यावर अदा करण्यात येर्ार आहे.  शहरातून वनमाणर् 

होर्ारा बांधकाम राडारोडा आवश्यक वाहनामार्ण त गोळा कररे्साठी र रु १५ प्रवत वकमी प्रवत टन व गोळा 

केलेल्या राडारोड्ावर प्रविया करण्यासाठी प्रविया शुल्क र. रु २५० प्रवत टन आकाररे्त येत आहे. 

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला' Completion Certificate देताना सबंवधतांनी C&D Waste Processing 

Plant वर टाकलेल्या राडारोड्ाचा ररपोटण तसेच या प्रवियेतून पुनवनणवमणत झालेले कमीत कमी २0% बांधकाम 

सावहत्य वापरलेचे प्रमार्पत्र प्राप्त झालेनंतरच संबंवधतांना पूर्णत्वाचा दाखला देरे्त येतो.  

सदर प्लांट मधे्य शहरातील गोळा होर्ाऱ्या बांधकामाच्या राडारोड्ावर शास्त्रोक्त पद्धातीने प्रविया कररे्त 

येत असून त्यामधून GSB, Crushed Sand, Various Types of Metal इ. तयार होत आहे. त्याच प्रमारे् 

आवश्येके्तनुसार कॉविट-ववट, पेव्हर ब्लॉक, कबण िोन, वटर -गाडण इ. बनववरे्चे वनयोजन आहे.  

बयिंधकयम रयडयरोडय व्यवथियपन कें ि, मोशी 
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• पनर्म बयह्य रयडयरोडय व्यवथियपनयकररतय दिंड: 

१. वरीलप्रमारे् राडारोडा व्यवस्थापन यांत्रार्ाशी संपकण  न करता अथवा अनवधकृत राडारोडा टाकर्ाऱ्या 

व्यक्ती, संस्था, व्यावसावयक, कंत्राटदार, नागररक व इतर घटकावर टाकलेल्या राडारोडाच्या वहनासाठी व 

प्रवियेसाठी येर्ाऱ्या खचाणच्या १० पट दंड अवधक वहन व प्रविया खचण वसूल करण्याची तरतूद करण्यात 

आलेली आहे. तसेच संबंवधत घटक हा नागरी घनकचरा व्यवस्थापन २०१६ व C & D Waste Management 

Rule 2016 च्या  अवधवनयामा नुसार कायणवाहीस प्रात्र राहील. 

२. वरीलप्रमारे् कोर्त्याही शे्रर्ीमधील घटकाने नैसवगणक, नदी, नाले, ओढे इ. जलस्त्रोतांच्या बाजूने 

ववनापरवाना राडारोडा टाकलेचे वनदशणनास आल्यास, तसेच पदपथ, मोकळ्या आवर् अडगळीच्या जागा 

इत्यादी वठकार्ी अनावधकृत व अयोग्यरीतीने टाकाऊ बांधकाम सावहत्य टाकल्याचे वनदशणनास आल्यास 

त्यांच्या कडून १० पट दंडाची रक्कम तसेच संबंवधतावर मनपाच्या वतीने र्ौजदारी गुन्हा दाखल कररे्ची 

तरतुद केलेली आहे.   

शास्त्रोक्त पद्धतीच्या प्रवियेतून वेगळ्या झालेल्या बांधकाम संसाधनांचा बांधकाम सावहत्याचा मोठ्या प्रमार्ात 

वापर करण्याऱ्या बांधकाम व्यावसावयक वकंवा खाजगी नागररकांना तसेच शासकीय / वनमशासकीय / 

मनपाच्या ठेकेदारांना सदरचे  सावहत्य पुनवाणपर करण्याकरीता चालू वषाणच्या बाजार भावापेिा सुमारे २०% 

कमी दराने उपलब्ध करून देरे्चे वनयोजन आहे.       

ई) हॉटेल वेि टू बयर्ोगॅस (पपिं.पचिं. मनपयसयिी हॉटेल वेि / फुडवेि / ओल्य कचऱ्र्यपयसून बयर्ोगॅस प्रपक्रर्य 

प्रकल्प DBOT तत्वयवर उभयरणे):-   

स्वच्छ भारत अवभयान अंतगणत ठेकेदार मे. अवनी डी.एम.ग्रीन एवनजी प्रा.वल. यांना ५० TPD िमतेचा हॉटेल 

वेि / रु्डवेि पासून बायोगॅस वनवमणती करण्याचे काम माचण २०२२ रोजी देण्यात आलेले आहेत. सदरच्या 

कामामधे्य वपंपरी वचंचवड हद्दीतील सवण हॉटेल्स/ रेिोरंट/ खानावळी/ मंगल कायाणलये इ. मधून गोळा होर्ारा 

ओला कचरा ववशेष GPS सुववधा असर्ाऱ्या गाडीतून गोळा कररे्, त्याचे ववलगीकरर् करुन ते मोशी कचरा 

डेपो येथे स्वखचाणने टाकरे् इ. कामांचा समावेश आहे. तसेच भववष्यात १५ वषाणत वाढर्ाऱ्या ओल्या कचऱ्याचा 

ववचार करून िमता टप्प्याटप्प्याने वाढववरे् या बाबीचंा समावेश करण्यात आलेला आहे.      

सद्य:स्स्थतीत प्रकल्प उभारर्ीसाठीचे स्थापत्य ववषयक काम चालू आहे. 

३.४.४ ई-कचरय व्यवथियपन:-  

जुने अथवा खराब झालेले टी.व्ही., मु्यवझक वसस्िम्स, रेवडओ, मोबाईल, ओव्हन, कम्प्यूटर, वपं्रटर, मोबाईल, 

E-Waste आवर् लॅपटॉपच्या बॅटऱ् या इत्यादी विंूचा इलेक्टर ॉवनक कचऱ् यामधे्य समावेश होतो. या कचऱ् यात 

वशसं, बेररवलअम, पारा, कॅडवमअम असे अपायकारक जड धातू असल्याने तो अवतशय घातक असतो. या 

कचऱ् याची हाताळर्ी आवर् ववले्हवाट लावरं् ही वदवसेंवदवस एक गंभीर समस्या बनत चालली आहे. वपंपरी 

वचंचवड महापावलकेमार्ण त ई-कचरा संकलन व हाताळण्यासाठी मनपाच्या सवण प्रभागांमधे्य कचरा कंटेनसण 

स्थापन करण्यात आले आहेत. 
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तक्तय: ३.१०: शहरयत ई-कचरय जमय करण्ययची सुपवधय असणयरी कयही पिकयणे 

अ.क्र. ई-कचरय सिंकलनयकररतय कचरय किं टेनरचे पिकयण 

१ 
अ,ब,क,ड,ई,र्,ग व ह यांचे िेत्रीय कायाणलय व संबंवधत प्रभागातील आरोग्य 

वनरीिकांचे कायाणलय 

                (स्त्रोत: घनकचरा व्यवस्थापन ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय के्षत्रयत करण्ययत रे्णयरे ई-कचरय सिंकलन 

 

घनकचरा व्यवस्थापन व ववले्हवाटीची कायणप्रर्ाली महापावलका प्रशासन अतं्यत सुवनयोवजत पद्तीने राबवीत 

असून त्यासाठी महापावलकेने स्वतः च काही पररमारे् वनस्च्छत केलेली आहे. त्याची वनधाणररत उवद्दष्ट् पूतणता 

खालील प्रमारे्,  

तक्तय: ३.११: घनकचरय (सस्व्हास लेव्हल बेंचमयका ) 

अ.क्र. सेवयस्तर मयनयिंकन अपेपक्षत कयर्ाक्षमतय (%) 
सध्य:स्थिती (%) 

(२०२१–२२) 

१. घरोघरी जाऊन घनकचरा व्यवस्थापनाची पातळी १००% १००% 

२. घनकचरा गोळा करण्याची कायणिमता १००% १००% 

३. घनकचरा वगीकरर्ाचे प्रमार् १००% १००% 

४. घनकचऱ्याचे पुनप्राप्तीचे प्रमार् १००% १००% 

५. शात्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची ववले्हवाट लावण्याचे प्रमार् १००% १००% 

६. 
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लागर्ारे शुल्क जमा 

करण्याची कायणिमता (Property Tax) 
१००% ५७ % 

७. तिार वनवारर् १००% ७७.६६% 

    (स्त्रोत: आरोग्य ववभाग, वपं.वचं.मनपा) 
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३.४.५ जैव वैद्यकीर् कचरय प्रपक्रर्य व पवले्हवयट:-  

रुग्णालये, प्रयोगशाळा, कारखाने, औषधवनमाणर् कंपन्या, यामधून तयार होर्ाऱ्या अघाटनशील ववषारी 

कचऱ्याचे वगीकरर् जैव वैद्यकीय कचऱ्यामधे्य होते. जैव वैद्यकीय कचरा आरोग्यास घातक असतो. जैव 

वैद्यकीय कचरा स्थायी अथवा द्रव स्वरुपात असतो उदा. खराब रक्तसुई, आवरर् पट्टी, प्राण्यांचे व मानवी 

शरीराचे अवयव, जुनी झालेली औषधे, प्रयोग झालेली रसायरे् इ.  

तक्तय: ३.१२: जैव वैद्यकीर् कचऱ्र्यचय तपशील 

अनुक्रम तपशील वषा २०२०-२०२१ 

१ एकुर् वनमाणर् होर्ारा जैव वैद्यकीय कचरा ( वकलोगॅ्रम मधे्य ) ८५८०७५ 

२ जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रविया ज्वलन, ऑटोके्लववंग 

३ जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करण्याची एकुर् कें दे्र ३५० 

४ एकुर् जैव वैद्यकीय कचरा प्रविया व ववले्हवाट युवनट ०१ 

५ 
एकुर् जैव वैद्यकीय कचऱ्यापैकी प्रविया झालेला कचरा 

वकलोगॅ्रम मधे्य 
८५८०७५ 

६ जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करर्ाऱ्या वाहनांची संख्या ५ 

७ जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करण्याची वठकार्ी 
सवण हॉस्स्पटल 

पररसरातील CBWTF 

        (स्रोत: वाय. सी. एम. रुग्णालय, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

 

३.४.६ पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकेच्यय सॅपनटरी लॅन्डपफल प्रकल्पयिंची सद्य:स्थिती:-  

अ) सॅपनटरी लॅन्डपफल पवकपसत करणे (टप्पय – १):-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका पररसरामधे्य सन २००६-०७ मधे्य सुमारे ६५० टन प्रवतवदन वनमाणर् होर्ारा 

कचरा पुढील प्रविया कररे्साठी मोशी येथील कचरा डेपोमधे्य आर्ण्यात येतो. मनपा पररसरामधे्य वनमाणर् 

होर्ाऱ्या घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने ववले्हवाट लावरे् घनकचरा व्यवस्थापन वनयम २००० अन्वये 

बंधनकारक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन वनयम २००० ची काटेकोरपरे् अंमलबजावर्ी कररे्साठी मे.गरवारे 

वॉल रोप्स वल. यांना र.रु. ६,६९,७६,०००/- "The Construction of Engineered Sanitary Landfill 

Facility-Phase I Located at Moshi' या कामाचा आदेश देण्यात आला असुन त्यानुसार SLF टप्पा-१ चे 

काम कररे्त आले आहे.  

ब) शयस्त्रीर् पध्दतीने कॅपपिंग करणे (टप्पय-१):- 

वपंपरी वचंचवड मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मोशी कचरा डेपोचा वापर सन १९९१ मधे्य चालू झाला 

आहे. पुवी गोळा होर्ारा सवण कचरा डंवपंग कररे्त येत असे व त्यावर माती पसरवली जात असे. गेल्या २५ 

वषाणपासून हा कचरा ओपन डंपीगं पध्दतीने टाकल्याने त्यावर कोर्तीही प्रविया न केल्याने उन्हाळ्यात या 

कचऱ्याला मोठ्या प्रमार्ात आगी लागरे्, धुराचे लोट इत्यादीमुळे तसेच पावसाळ्यात मोठ्या प्रमार्ात त्यातून 

वलचेट तयार होऊन भूजलाचे प्रदूषर् होत होते. कचरा ओला झाल्याने मोठ्या प्रमार्ात दुगंधी, माश्यांचा 
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प्रादणभाव, पक्ष्ांचा व मोकाट जनावरे कुत्री इत्यादीच्या त्रासामुळे या पररसरातील रहीवाशांकडून वारंवार तिारी 

येत होत्या तसेच मोशी कचरा डेपोपासून इंद्रायर्ी नदी जवळ असल्याने जमीनीत वलचेट वमसळून होर्ाऱ्या 

प्रदूषर्ामुळे इंद्रायर्ी नदीतील व या पररसरातील ववहीरी, तलाव इत्यादीच्या पाण्याचे प्रदूषर् मोठ्या प्रमार्ात 

वाढत होते. त्यामुळे यावर उपाययोजना म्हरू्न जुन्या कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पध्दतीने कॅवपंग कररे्चा धोरर्ात्मक 

वनर्णय घेरे्त आला असुन त्यानुसार पवहल्या टप्प्यात १० एकर जागेतील कचऱ्याचे कॅवपंग कररे्चे काम सुरु 

करण्यात आले होते. वदनांक २४/११/२०११ रोजी मे.बी.व्ही.जी.(इंवडया) वल, वचंचवड यांना र.रु. ३,२९,८१,२००/- 

चे शास्त्रीय पध्दतीने कॅवपंग कररे्चे काम देरे्त आले होते व त्यानुसार टप्पा-१ चे कॅवपंग कररे्त आलेले आहे.  

क) शयस्त्रीर् पध्दतीने कॅपपिंग करणे (टप्पय - २):-  

२० एकर जागेपैकी १० एकर जागेचे शास्त्रीय पध्दतीने कॅवपंग टप्पा-१ मधे्य कररे्त आले व उवणररत २.५० ते 

३.०० लाख कु्य.मी. चे काम आदेश वदनांक ०६/०४/२०१३ रोजी मे.बी.व्ही.जी.(इंवडया) वल, वचंचवड यांना १५ 

मवहन्यासाठी र.रू. ८,४०,३४,२४६/-चे काम देरे्त आले होते. त्यानूसार टप्पा २ चे कॅवपंग पुर्ण कररे्त आलेले 

आहे.  

ड) सॅपनटरी लॅन्डपफल पवकपसत करणे (टप्पय-२):-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका पररसरामधे्य सन २०१२-१३ मधे्य सुमारे ६५० टन प्रवतवदन वनमाणर् होर्ारा 

कचरा संपूर्ण पुढील प्रविया कररे्साठी मोशी येथील कचरा डेपोमधे्य आर्ण्यात येतो. मनपा पररसरामधे्य 

वनमाणर् होर्ाऱ्या घनकचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने ववले्हवाट लावरे् घनकचरा व्यवस्थापन वनयम २००० अन्वये 

बंधनकारक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन वनयम २००० ची काटेकोरपरे् अंमलबजावर्ी कररे् बाबत मा.उच्च 

न्यायालयाने वदनांक ०२/०४/२०१३ रोजी आदेश पारीत केले आहेत. यामधे्य मेकॅवनकल कंपोस्िंग प्रकल्पामधे्य 

सुमारे ३०० टन एस.एल.र्.मधे्य मेकॅवनकल कंपोस्िंग प्रकल्पातील ररजेक्टस व आर.डी.एर्. सुमारे २४० टन 

तसेच मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार ओपन डंवपंगमधे्य टाकरे्त येर्ारा ३३० टन कचरा बंद करून SLF 

मधे्य टाकरे्स वदनांक २३/०५/२०१३ रोजी पासून मा.आयुक्त सो यांची परवानगी घेरे्त आलेली होती. त्यास 

अनुसरून मे.गंगामाई इंडिर ीज अन्ड कंिर क्शन वल. यांना वदनांक ०५/०९/१४ रोजी र.रु. ११.६४.११.५१५/- चे 

मोशी कचरा डेपो अंतगणत सॅवनटरी लॅन्डवर्लीगं SLF टप्पा ववकवसत कररे्चे काम देरे्त आले होते व त्यानुसार 

SLF टप्पा २ ववकवसत कररे्चे काम पूर्ण कररे्त आले आहे. 

इ) पुढील पनर्ोजन:- 

 घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळर्ी वनयम २०१६ नुसार कचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने ववले्हवाट लावरे् 

आवश्यक आहे, त्यानुसार मनपा पररसरामधे्य वनमाणर् होर्ाऱ्या घनकचऱ्याचे पढील ३० वषाणसाठी वनयोजन 

कररे्चे दृष्ट्ीने मोशी कचरा डेपो येथील जागा अपूर्ण पडर्ार आहे. याकररता मनपा मार्ण त अवतररक्त २५० 

एकर जागेची मागर्ी मा.वजल्हावधकारी सो यांचेकडे केलेली आहे. तसेच पुनावळे ववकास आराखड्ामधील 

आरवित असलेली सुमारे ६२ एकर जागा मनपाच्या ताब्यात घेरे्साठी राज्यशासन पातळीवर पाठपुरावा सुरु 

आहे. पुनावळे येथील मंजूर ववकास आराखड्ातील आरिर्ाचे जागेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन व 

हताळर्ीकामी वजल्हािरीय सवमतीमधे्य मान्यता वमळरे्साठी प्रिाव पाठववरे्त आलेला आहे. 
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मनपा मार्ण त गोळा केलेल्या ओल्या कचऱ्यावर त्याच पररसरामधे्यच प्रविया कररे् शक्य होरे्साठी छोट्या 

िमतेचे बायो कंपोस्िंग पॅ्लन्ट उभाररे्चे वनयोजन आहे. प्रथमत: सांगवी कचरा संकलन कें द्र येथे प्रायोवगक 

तत्वावर ५ टन िमतेचा बायो कंपोि पॅ्लन्ट उभाररे्त आला असून त्यामधे्य प्रविया सुरु कररे्त आलेली आहे. 

३.४.७ प्लयस्िक कॅरीबॅग बिंदी अिंमलबजयवणी:-  

म.प्र.वन.मंडळाने अवधसूचनेच्या प्रभावी अंमलबजावार्ीसाठी ववशेष पथके तयार कररे् तसेच 

महानगरपावलका हद्दीतील मोक्याची वठकारे् उदा. बस स्थानके, बाजारपेठ, शहरातील महत्वाचे रिे ई. यां 

सारख्या सावणजवनक वठकार्ी जावहरात-र्लक लावून प्लास्िक व नॉनओव्हन  वपशव्यांच्या वापरास 

घालण्यात आलेल्या बंदीबाबत जन-जागृती कररे् करीता महानगरपावलकेस वनदेश वदलेले आहेत. तसेच 

हद्दीतील प्लास्िक व नॉनओव्हन वपशव्यांच्या वापर तातडीने बंद करण्यात यावा असे वनदेश वदले आहेत. 

महापावलकेने प्लास्िक बंदीची प्रभावी अंमलबजावर्ी करून प्लास्िक जप्ती तसेच दंड इ. कारवाई केल्या 

आहेत. सवविर तपशील खालील प्रमारे्, 

 

तक्तय: ३.१३: कॅरीबॅग बयळगणयऱ्र्यिंवर करण्ययत आलेल्य कयरवयईची मयपहती 

अ.क्र. तपशील २०२१–२२ 

१. कॅरीबॅग वापरर्ाऱ्यावर करण्यात आलेली कारवाई ३१२ 

२. कारवाई मधे्य जमा केलेला दंड रु. १५,१९,५००/- 

३. जमा करण्यात आलेल्या कॅरीबॅग (वक.ग्रा.) ३९२८ 

        (स्त्रोत: आरोग्य ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

३.४.८ घनकचरय व्यवथियपनयमधे्य वैर्स्क्तक सहभयग:-  

अ) घनकचरा व्यवस्थापन करीत असताना तीन ‘R’ 

महत्त्वाचे आहेत:-  

१) कचरय कमी करणे (REDUCE): कमीतकमी कचरा 

वनमाणर् होईल अशा पद्धतीने दैवनक वियांमधे्य बदल कररे्.   

२) पुनवयापर (REUSE): जािीत जाि कचऱ्याचा पुनवाणपर 

कररे्.  

३) पुन:चक्रीकरण (RECYLCE): कचऱ्यापासून वनवड 

केलेल्या विंूना पुन्हा वापरायोग्य करण्याकरीता प्रविया 

कररे्.  

  

https://marathivishwakosh.org/wp-content/uploads/2019/06/%E0%A4%98%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A8-%E0%A5%A8.png?x44318
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३.५ झोपडपट्टी पनमुालन व पुनवासन र्ोजनय:-  

वपंपरी वचंचवड शहरातील झोपडपट्टी वनमुणलन व पुनवणसन ववभागामार्ाणत शहरतील झोपडपट्ट्ांची नोदं ठेवरे्, 

झोपडपट्ट्ांचा ववकास व झोपडपट्ट्ातील नागररकांचे पुनवणसन इ. उपिम राबववले जातात. सन २०११ च्या 

जनगर्नेनुसार वपंपरी वचंचवड शहरामधील एकूर् ७१ घोवषत व अघोवषत झोपडपट्ट्ांमधे्य ३५२६१ झोपड्ा 

असून त्यामधे्य सुमारे १४७८१० इतके नागररक राहतात. महापावलका िेत्रातील घोवषत व अघोवषत 

झोपडपट्ट्ांची अवधक तपशीलवार मावहती खालील प्रमारे्,   

तक्तय: ३.१४: पपिंपरी-पचिंचवड महयनगरपयपलकय हद्दीतील घोपषत झोपडपट्ट्यिंची तपशीलवयर मयपहती 

अ.क्र. झोपडपटटीचे नयव 
झोपडी  

सिंख्यय 
एकूण के्षत्र 

लोक 

सिंख्यय 

जयगय 

मयलकी 

१ वेताळनगर – वचंचवड १२८९ ३०६८५.४१ ५४५८ मनपा 

२ आदशणनगर - वपंपरी नगर १३४ ५६२१.९६ ६२१ मनपा 

३ वमवलदनगर - वपंपरी नगर ५०१ १७०१२.३७ १९३३ मनपा 

४ उत्तमनगर - वपंपरी नगर २५ १३६०.३२ ७५ मनपा 

५ दुगाणनगर – आकुडी २८५ ५७९९.६६ ११३४ प्रावधकरर् 

६ काळभोरनगर – आकुडी ८७ २५२३.७६ ३१३ एमआयडीसी 

७ महात्मा रु्लेनगर – आकुडी ५०९ १४५३७.५५ २२६१ एमआयडीसी 

८ अजंठानगर आकुडी ९२० १३१०५.१ ४६०० एमआयडीसी 

९ 
अण्णासाहेब मगर नगर – 

वचंचवड 
३१५ ८५३९.०१ १४०८ एमआयडीसी 

१० इंवदरानगर - वचंचवड िेशन ८२३ २३०७५.८२ ३६०८ एमआयडीसी 

११ लांडेवाडी · भोसरी ९२३ २४०१४.०२ ३८६७ एमआयडीसी 

१२ बालाजीनगर – भोसरी १८५६ ५४८७२.३४ ७६०६ एमआयडीसी 

१३ गरे्श नगर . भोसरी १३३ ६३८७.६ ५३५ एमआयडीसी 

१४ महात्मा रु्लेनगर – भोसरी १२८९ ३३६२८.२ ५१६८ एमआयडीसी 

१५ गवळी नगर वसाहत – भोसरी ६५० २१४४८.२३ २५७४ एमआयडीसी 

१६ मोरवाडी – कोटाणजवळ ९१५ २३२४०.८७ ३६०७ एमआयडीसी 

१७ इंवदरानगर - वपंपरी नगर १२९ ३६५०.०६ ५१९ सरकार 

१८ कैलासनगर - वपंपरी नगर २९२ ८०७८.६९ ११७५ सरकार 

१९ गरे्श नगर - वपंपरी वाघेरे ९४ २४५८.४५ ३८८ सरकार 

२० संजय गांधीनगर - बो-हाडेवाडी ३७६ २५८३७.७१ १४६२ सरकार 

२१ ववठठल नगर – नेहरुनगर १३६७ ३१४२५.१८ ६७६९ सरकार 

२२ जयमल्हार/गरे्शनगर – आकुडी ७२ १५६८.९१ २६४ खाजगी 

२३ आनंदनगर - वचंचवड िेशन २२८२ ५८९३३.९२ १०४१८ खाजगी 

२४ ववजयनगर – वचंचवड २५२ ४८६७.२५ ११५१ खाजगी 

२५ संतोषनगर – वचंचवड ५६ १२६८.८९ २७० खाजगी 

२६ सुदशणननगर – वचंचवड ४९ १२१३.३५ १७७ खाजगी 

२७ म्हातोवानगर – वाकड २८८ १३१९०.५७ १४७० खाजगी 
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२८ 
वहराबाई लांडगे चाळ – 

कासारवाडी 
२२५ ६१९७.१९ १३०० खाजगी 

२९ रवतलाल भगवानदास – रु्गेवाडी २६ ९३९.५५ ११५ खाजगी 

३० गुरुदत्तनगर-नानेकर चाळ ९६ २५६५.०४ ७५४ खाजगी 

३१ 
वैशाली नगर - वपंपरी 

टेल्कोजवळ 
५८ २४४४.६७ २१० खाजगी 

३२ आंबेडकरनगर नेहरुनगर ८५ २६३१.८९ ३७४ खाजगी 

३३ यशवंत नगर नेहरुनगर १६२ ५२९४.२९ ६११ खाजगी 

३४ वसध्दाथणनगर, दापोडी ११२४ ३७०८५.१६ ४१६३ खाजगी 

३५ महात्मा रु्लेनगर – दापोडी ३८२ १०९२०.७७ ११८५ खाजगी 

३६ वलंबोरे चाळ – दापोडी १८८ ७२८२.२३ ७५६ खाजगी 

  १८२५७ ५१३७०५.९९ ७८२९९  

   (स्रोत: झोपडपट्टी वनमुणलन व पुनवणसन ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

तक्तय: ३.१५: पपिंपरी-पचिंचवड महयनगरपयपलकय हद्दीतील अघोपषत झोपडपटटर्यिंची तपशीलवयर मयपहती 

अ.क्र. झोपडपटटीचे नयव 
झोपडी  

सिंख्यय 
एकूण के्षत्र 

लोक 

सिंख्यय 

जयगय 

मयलकी 

१ उद्योगनगर – वचंचवड ६५२ १६३७५.९७ २९७६ मनपा 

२ वलंकरोड पत्राशेड – वचंचवड ६८६ १५२२४.६९ ३०१९ मनपा 

३ शरद नगर – वनगडी २३३ ६६२१.४३ १०७४ प्रावधकरर् 

४ सम्राटनगर अंकुश चौक - वनगडी ५५ २४७१.५४ २१५ प्रावधकरर् 

५ राज नगर – वनगडी ३६५ १८४६४.६६ १६०७ प्रावधकरर् 

६ वसध्दाथणनगर – वनगडी १०९ ३१०४.३४ ४२७ प्रावधकरर् 

७ मोरेविी – वचखली ५५२ ३२५५८.२२ २१६२ प्रावधकरर् 

८ आण्णाभाऊ साठे नगर - वाकड १४३ ७८९४.०७ ६९७ प्रावधकरर् 

९ खंडे विी – भोसरी १२५ ७४६९.४४ ५९१ प्रावधकरर् 

१० ववद्यानगर – आकुडी ११६४ ४१००४.४२ ४४०९ एमआयडीसी 

११ आंबेडकरनगर - आकुडी २२२ ५४७७.४८ ९६६ एमआयडीसी 

१२ रामनगर – आकुडी ४२७ १६१२४.०१ १७०७ एमआयडीसी 

१३ दत्तनगर – आकुडी १३९१ ४६२०८.३८ ५८२२ एमआयडीसी 

१४ शांतीनगर – भोसरी ६५७ १५६२९.८८ ३११७ एमआयडीसी 

१५ शास्त्रीनगर - वपंपरी नगर ४५२ १५९१३.०५ १६६१ सरकारी 

१६ सभाषनगर - वपंपरी नगर ४९३ १९८८३.३७ १८५४ सरकारी 

१७ आंबेडकरनगर - वपंपरी नगर ५७४ १५३२०.५६ १७७३ सरकारी 

१८ संजय गांधीनगर - वपंपरी नगर ३१६ ६९०२.४४ १२७२ सरकारी 

१९ बलदेवनगर - वपंपरी नगर २३० ७३५२.२८ ६९७ सरकारी 

२० महात्मा गांधीनगर - वपंपरी नगर ११३ ५१९४.०९ ३५९ सरकारी 

२१ बौध्दनगर - वपंपरी नगर ८६३ २०९०० ३६२० सरकारी 

२२ 
वभमनगर/सॅनेटरी चाळ - वपंपरी नगर 

कॅम्प 
२८६ ८९८९.४६ १०३५ सरकारी 
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२३ 
रमाबाई/वनराधारनगर - वपंपरी नगर 

कॅम्प 
६१२ १७५१३.४१ २२९७ सरकारी 

२४ संजय नगर वाखारे वरती – र्गेवाडी २३७ ८०६०.१८ ९४१ सरकारी 

२५ नावशक र्ाटा – कासारवाडी १५४ ७६३४.६ ६१७ सरकारी 

२६ एम. बी. कॅम्प – वकवळे ६४३ ३०६७५.७ २५६३ सरकारी 

२७ भोईरनगर – वचंचवड ४४ ११८६.७१ २३७ खाजगी 

२८ साईबाबानगर - वचंचवड िेशन २९२ ९२८०.५६ १२७८ खाजगी 

२९ काळाखडक – वाकड ५६९ ३१६९६.६७ २०७८ खाजगी 

३० राजीव गांधी नगर - वपंपळे गुरव ४२३ १३८०२.९२ १९९० खाजगी 

३१ तापवकरनगर – काळेवाडी ९० २७०३.६१ ४१७ खाजगी 

३२ गांधी नगर - वपंपरी चौक १४५१ ३२२३५.२४ ६७६८ खाजगी 

३३ भारतमाता - वपंपरी रेले्विेशन १०७ २८१६.२२ ४०५ खाजगी 

३४ स. नं. ६८ ते ७४ – दापोडी १५७९ ६३६५४.९५ ६१७१ खाजगी 

३५ जय भीम नगर – दापोडी ६९५ २२०७७.९९ २६८९ खाजगी 

 एकूण १७००४ ५७८४२२.५४ ६९५११  

(स्रोत: झोपडपट्टी वनमुणलन व पुनवणसन ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

वपंपरी वचंचवड शहरातील झोपडपट्टी वनमुणलन व पुनवणसन ववभागामार्ण त जे.एन.एन.यु.आर.एम. / बी.एस.यु.पी  

योजनेअंतगणत माचण २०२२ अखेर एकूर् ७ पुनवणसन प्रकल्पांतील १८६ इमारतीमंधील ६५६६ सदवनकांचे वाटप 

झालेले असून ९५२२ सदवनकांचे वाटप वशल्लक आहे. तसेच महापवलका िेत्रात एकूर् ५ िेत्रीय 

कायाणलयांतगणत ६ बी.एस.यु.पी प्रकल्पांमधे्य एकूर् ८३६८ लाभार्थ्ांना सदवनका व गाळ्यांचे वाटप झाले आहे. 

 

तक्तय ३.१६: झोपडपट्टी पुनवासन प्रकल्पयअिंतगात सदपनकय वयटपयचय आज अिेर परं्तचय तपपशल 

अ.क्र. 

पुनवासन 

प्रकल्पयचे 

नयिंव 

एकुण  

इमयरती 

एकूण 

सदपनकय 

वयटप 

इमयरत  

सिंख्यय 

एकुण 

वयटप 

सदपनकय 

एकुण 

पशल्लक 

सदपनकय 

शेरय 

१ वेताळनगर ९ १००८ ९ ९६० ४८ 

४८ सदवनकांची वाटप प्रविया चालु 

असुन त्यापैकी पुढील २० पात्र 

लाभार्थ्ांनी रोख स्वहीस्सा भरुन 

त्यांचे संगर्कीय नोदं प्रिीया 

(बायोमॅटर ीक) केलेले आहे.  

२ वमलीदंनगर ५ ५६० ४ ४४८ ११२ 
लाभार्थ्ांकडुन स्वहीस्सा भरुन 

घेण्याची प्रिीया चालु आहे. 

३ ववठ्ठलनगर १२ १३४४ १२ १३४२ २ 

२ सदवनका वाटप कररे्कामी 

प्रविया चालु आहे. लाभार्थ्ांचा 

प्रवतसाद नसल्याने १ इमारत (११२ 

सदवनका) वाटपासाठी प्रलंवबत 

आहे 

४ अजंठानगर ७ ७८४ ७ ७४४ ४० 
४० सदवनका वाटप कररे्कामी 

प्रविया चालु आहे 
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५ से.नं.२२ १४७ ११७६० ३५ २८०० ८९६० 

३ इमारती (२४० सदवनका) 

संगर्कीय सोडत केलेली आहे. 

परंतु मा. उच्च न्यायालयाच्या 

आदेशाने स्थवगती (रेड झोन 

असल्याने) आहे. 

६ 
नावशक 

र्ाटा 
१ ११२ १ ११० २ 

२ सदवनका वाटप कररे्कामी 

प्रविया चालु आहे 

७ वलंकरोड ५ ५६० २ १६२ ३९८ 

BSUP स्थापत्य ववभागाकडुन 

ईमारत दुरुिीचे कामकाज चालु 

आहे. 

एकूण 

प्रकल्प 
७ १८६ १६१२८ ७० ६५६६ ९५६२ 

इमारतीचे वाटप कररे् हे 

लाभार्थ्ांच्या प्रवतसादावर अवलंबुन 

आहे. 

(स्रोत: झोपडपट्टी वनमुणलन व पुनवणसन ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

प्रकल्पातील प्रते्यक सदवनकेमधे्य स्वतांत्र्य स्वच्छतारृ्ह उपलब्ध असून ववजेची सुववधा मनपामाफग त पुरववली 

जाते. प्रकल्पातील घनकचरा र्ोळा करुन मोर्ी कचरा डेपो मधे्य सदर कचऱ् र्याची ववले्हवाट केली जाते. तर 

प्रकल्पातील मैला पाणी स्वतांत्र जलवनिः सारण नवलकेद्वारे मनपाच्या जवळील मैलारु्द्धीकरण कें द्ाांमधे्य सोडले 

जाते व सदर वठकाणी त्यावर प्रविर्या केली जाते. 

३.६ पपिंपरी पचिंचवड के्षत्रयतील बयिंधकयम प्रकल्प:-  

सन २०२१-२२ मधे्य वपंपरी वचंचवड महापवलका शहरातील बांधकाम प्रकल्प व बांधकाम िेत्रात गतवषीपेिा 

दुपटीहून अवधक वाढ झालेली आहे. सन २०२१-२२ मधे्य वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या बांधकाम 

ववभागाद्वारे मौजे – भोसरी, वपंपरी, आकुडी, मोशी, डूडूळगाव, चोववसवाडी, वडमुखवाडी, चऱ्होली, 

बोहाणडेवाडी, वचखली, वदघी इ. िेत्रांमधे्य एकूर् ५२,६६,५६६.६४ चौ. वम. िेत्रर्ळाच्या ९६४ प्रकल्पांना 

परवानगी देण्यात आली आहे. यांतील सुमारे ९१% प्रकल्पांमधे्य सौर उजाण व रेन वॉटर हावेिीगं सारखे 

पयाणवरर् पूरक उपिम राबववण्यात आलेले आहेत. 

तक्तय क्र. ३.१७: पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील बयिंधकयम प्रकल्पयिंचय तपशील  

अ.क्र 
वषापनहयर् बयिंधकयम 

के्षत्रयत झयलेली वयढ सौर उजेचय 

वयपर करणयऱ्र्य  

इमयरतीची 

सिंख्यय 

मैलयशुध्दीकरण 

प्रकल्प 

बसपवण्ययत 

आलेल्य  

इमयरतीची 

सिंख्यय 

घनकचरय 

प्रपक्रर्य 

प्रकल्प चयलु 

केलेल्य 

इमयरतीची  

सिंख्यय 

रेन वॉटर 

हयवेिी िंग 

प्रकल्पयिंची 

सिंख्यय 
 एकूण 

प्रकल्प 
बयिंधकयम के्षत्र 

२०१९-२० ५३२ २०१३०५३.३३ ५१२ ९७ १९ ५१२ 

२०२०-२१ ४३३ १६८४३४०.९९ ३२९ १०३ २० ३२९ 

२०२१-२२ ९६४ ५२६६५६६.६४ ८८० २०६ ३० ८८० 

(स्रोत: बांधकाम परवानगी व अनवधकृत बांधकाम ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 
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३.७ महयपयपलकेमयफा त पुरपवण्ययत रे्णयरी आरोग्य सुपवधय:-  

वपंपरी-वचंचवड महापावलकेच्या वैद्यकीय आरोग्य ववभागामार्ण त नागररकांना आरोग्य तपासर्ी, आरोग्य 

वचवकत्सा, लसीकरर्, शस्त्रविया इ. अशा ववववध आरोग्य सुववधा पुरववल्या जातात. या आरोग्यसुववधा 

महापावलकेच्या १० रुग्नालये, २८ दवाखाने, व ववववध आरोग्य कें द्र इ. तील तज्ञ डॉक्टर, आरोग्यसेवकांच्या 

माध्यमातून पुरववल्या जातात. वपंपरी वचंचवड महापवलकेच्या आरोग्य सेवांची सवविर मावहती खालील प्रमारे्,  

 

तक्तय: ३.१८: पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील उपलब्ध वैद्यकीर् सेवय सुपवधय 

अनुक्रम वैद्यकीर् (सुपवधयिंचे) प्रकयर सिंख्यय 

१ वपंपरी-वचंचवड रुग्णालय ८ 

२ दवाखाने २८ 

३ झोपडपट्टीतील आरोग्य सेवा कें द्र २० 

४ कुटंुब वनयोजन कें द्र ८ 

५ लसीकरर् कें द्र ३६ 

६ बाय रूग्ण (सरासरी) 
एकूर् ८५९३६२,  

दररोज-२३५४ 

७ आंतर रूग्ण (सरासरी) ३६९५४ (दररोज १०१) 

८ 
महापवलका रुग्णालयातील एकूर् खाटांची 

(बेड्स) संख्या 
१५८९ 

                 (स्रोत: वैद्यकीय ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

तक्तय: ३.१९: पपिंपरी-पचिंचवड शहरयतील रुग्णयलर्यिंतील एकूण ियटयिंची (बेड्स) सिंख्यय 

रुग्णयलर्यिंची नयवे एकुण ियटयिंची सिंख्यय 

यशवंतराव चव्हार् सृ्मती रुग्णालय ७५० 

नवीन थेरगाव रुग्णालय ४०० 

नवीन भोसरी रुग्णालय १०० 

िांतीज्योती साववत्रीबाई रु्ले रुग्णालय ४९ 

सांगवी रुग्णालय २० 

नवीन आकुडी रुग्णालय १३० 

यमुनानगर रुग्णालय २० 

नवीन वजजामाता रुग्णालय १२० 

एकुण १५८९ 

खाजगी रुग्णालय ८९९३ 

एकुण १०५८२ 

             (स्रोत: वैद्यकीय ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

वपंपरी-वचंचवड महापावलका िेत्रात सन २०१२१-२२ मधे्य मलेररया, डेंगू्य, दुवषत पाण्यामुळे पसरर्ारे आजार, 

श्वसन रोग इ. ववववध आजारांचे सुमारे ३९१३ रुग्ण आढळले आहेत.महापावलका िेत्रात सन २०२१-२०२२ 

ववववध आजारानुसार आढळलेल्या रुग्णांची संख्या खालील प्रमारे्, 
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तक्तय: ३.२०: पपिंपरी-पचिंचवड शहरयतील रुग्णयिंची मयपहती 

वयहक आजयर रुग्णयिंची सिंख्यय मृतू्ची सिंख्यय 
  २०२०-२०२१ २०२१-२०२२ २०२०-२०२१ २०२१-२०२२ 

डयस 
मलेररया ४ ११ ० ० 

डेंगू ० ३३० ० ३ 

पयणी 

गॅिर ो १७ २ - - 

कावीळ ० ४ - - 

टायर्ाईड ४ १५ - - 

जठराचा व आतड्ांचा दाह ० ० - - 

ववषमज्वर ४ १५ - - 

शयरीररक 

सिंबिंध 

एड्स १९९ २२० - - 

एस टी डी १४६० १९८७ - - 

हवय 

श्वसन रोग ३६१ १३०१ - - 

स्वाईन फू्ल ० ० - ० 

वचकन गुवनया ० ० - ० 

इतर 

हृदयववकाराचा झटका ११५ १८ - - 

मेंदूचे आजार ० ० - - 

ककण रोग (कॅन्सर) १५ १० - - 

एकुर् नैसवगणक मृतू्य - - ३६०४ ४२२८ 

नैसवगणक मृतू्यचे प्रमार् - - २६.९५% २४.८४% 

एकुर् बालमृतू्य - - ४१२ ३८६ 

बालमृतू्यचे प्रमार् (प्रवत हजार 

जन्म) 
- - १७. ९ १७. ६ 

 एकुण मृतू्   १३३६९ १७०१९ 

(स्रोत: वैद्यकीय ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

 

पनष्कषा: श्वसनाशी संबंवधत आजाराच्या रुग्णांमधे्य गतवषीच्या तुलनेत लिर्ीय वाढ झाल्याचे वदसून येत 

आहे. कॅन्सर सारख्या गंभीर आजाराच्या रुग्णसंखे्यत घट झालेली असुन बालमृतू्यचे प्रमार्ही कमी झालेले 

वदसून येत आहे.    

 

३.८ शहरयतील भटक्यय व मोकयट कुत्र्यिंचय उपिव कमी करण्ययसयिी महयपयपलकेतफे करण्ययत 

आलेल्य  उपयर्र्ोजनय:- 

भटक्या व मोकाट कुत्र्ांपासून नागररकांना उपद्रव होण्याची संभावना असते. वपंपरी वचंचवड महापवलकेच्या 

पशुवैद्यकीय ववभागामार्ण त शहरात कुत्रा पाळण्यासाठी परवाना देरे्, भटक्या व मोकाट कुत्र्ांवर शस्त्रविया 

कररे्, नसबंदी कररे्, मृत प्राण्यांचे दर्न, दहन कररे् इ. उपाययोजना केल्या जातात.  
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तक्तय: ३.२१: पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील भटक्यय व मोकयट कुत्र्यिंचय उपिव कमी करण्ययसयिीच्यय 

उपयर्र्ोजनय 

अ.क्र तपशील सन २०२१-२०२२ 

१ 
नसबंदी व शस्त्रविया करण्यात आलेले एकुर्  

कुत्र्ांची संख्या 
१२६९८ (१५ नोव्हेंबर २१अखेर) 

२ पशुवैद्यकीय दवाखन्यात उपचार केलेले प्रार्ी १०९०५ 

३ दहन केलेले प्रार्ी दहन-१०७४ 

४ कुत्रा पाळण्यासाठी परवागनी परवाना ३०० 

५ मोठ्या मृत प्राण्यांची ववले्हवाट ३४४ 

  (स्रोत: पशुवैद्यकीय ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

३.९ पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील दयहीन्ययिंची सद्य:स्थिती:- 

शव दहन करण्यासाठी वपंपरी वचंचवड महापावलकेतरे् शहरामधे्य ववववध प्रभांगामधे्य शव दाहीन्यांची सुववधा 

करण्यात आलेली आहे. पारंपाररक पद्धतीनुसार दहनासाठी वापरण्यात येर्ाऱ्या लाकडामुळे 

वायूप्रदूषर्ासारखी गंभीर समस्या वनमाणर् होते. त्यामुळे वायूप्रदूषर्ाच्या समसे्यला आळा घालण्यासाठी वपंपरी 

वचंचवड महापावलकेद्वारे ववद्युत व गॅस संचवलत शवदाहीन्यांवर भर देण्यात येत आहे.  

तक्तय: ३.२२: सद्य:स्थितीत असलेल्य दयपहन्ययिंची पिकयणे 

अ.क्र. 

सद्य:स्थितीत 

सअलेल्य 

दयपहन्ययिंची 

पिकयणे 

शव 

दयपहनीचे 

पिकयण 

शवदयपहनी चयलणयरी र्िंत्रणय 

   ववद्युत गॅस वडझेल एपीसी वसिीम 

१ अ भाटनगर √ X X X 

२ ई भोसरी √ X X √ 

३ र् 
वनगडी 

स्मशानभूमी 
√ X X X 

४ ग --- X X X X 

५ ह जुनी सांगवी X √ X X 

      (स्रोत: ववद्युत ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 
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तक्तय: ३.२३: प्रस्तयपवत असलेल्य दयपहन्ययिंची पिकयणे 

अ.क्र. 

सद्य:स्थितीत 

सअलेल्य 

दयपहन्ययिंची 

पिकयणे 

शव दयपहनीचे पिकयण पवद्रु्त गॅस पडझेल 
एपीसी 

पसिीम 

१ अ --- --- --- --- --- 

२ ब 

वचंचवडगांव केशवनगर जवळ 

वचंचवड-काळेवाडी पुलाशेजारी 

पवना नदीकाठी 

√ X X X 

३ क 

1.W No 9-नेहरूनगर स्मशान 

भूमी, वपंपरी 

2) W No -२ वचखली स्मशान भूमी 

√ X X X 

४ ड वपंपळे सौदागर √ √ X X 

५ र् वनगडी X X X √ 

६ ग थेरगाव X √ X X 

(स्त्रोत: ववद्युत ववभाग, वपं.वचं.मनपा) 

३.१० महयनगरपयपलकय  शयळय व जन जयगृती उपक्रम:- 

तक्तय: ३.२४: पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकेतफे पुरपवण्ययत रे्णयऱ्र्य प्रयिपमक शैक्षपणक सुपवधय 

के्षपत्रर् 

कयर्यालर् 
एकूण शयळेची सिंख्यय एकूण पवध्ययती सिंख्यय 

 मराठी वहंदी इग्रजी उदूण  मुले मुली 

अ ६ -- -- २ ११३८ १३६१ 

ब १२ -- १ २ २४७९ २५५२ 

क ५ -- -- ३ ९१८ ११७७ 

ड १३ -- -- -- ३८२९ ३७७७ 

ई १९ -- १ १ ३०१२ ३९०१ 

फ १७ -- -- २ ४४८७ ४७४४ 

ह ६ -- -- २ १०८८ १०८३ 

ग ९ १ -- ३ १९४२ २१४२ 

(स्त्रोत: प्राथवमक वशिर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा) 
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• जपमनीच्यय गुणवते्तच्यय सिंरक्षण व सिंवधाणयसयिी सूचनय व उपयर्र्ोजनय:- 

१. वनमाणर् होर्ाऱ्या घनकचऱ्याचे प्रमार् कमी होण्यासाठी स्त्रोताच्या वठकार्ीच घनकचऱ्याचे ओला व 

सुका असे वगीकरर् बंधनकारक कररे् आवश्यक आहे. 

२. मोठ मोठ्या गृहसंकुलांना ओला कचरा कम्पोस्िंग, गांडूळ खत प्रकल्प इ.च्या माध्यमातून कचरा 

जागीच वजरवण्यासाठी जनजागृती, अनुदान अथवा करसवलतीच्या माध्यमातून प्रोत्सावहत कररे्.  

३. बंदी असलेल्या प्लास्िकच्या, थमोकोलच्या वापरावर पूर्णपरे् वनबंध आरू्न जनजागृती कररे्. 

४. Reduce- Reuse-Recycle (3R) बाबत प्रभावी जनजागृती करून शून्य कचरा मोहीम सुरु कररे्. 

५. शहरातील बांधकाम राडारोडा महापावलकेने वनस्श्चत केलेल्या जागीच टाकण्यास बंधनकारक कररे् 

व बांधकाम राडारोडा इतर कुठेही टाकला जार्ार नाही याची खात्री कररे्. 

६. शहरात वनमाणर् होर्ाऱ्या जैव-वैद्यकीय कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने हाताळर्ी, ववले्हवाट 

करण्यासाठी कठोर अंमलबजावर्ी कररे्.    

७. रेले्व से्टर्न, भाजी माकेट, बस डेपो इ. वठकाणी मोठर्या प्रमाणात घनकचरा वनमागण होत असल्याने 

तेथे वदवसातून वकमान तीन वेळा सार्सर्ाई करुन कचरा उचलरे्. 

८. घनकचऱ्र्याचे प्रभावी संकलन, वाहतुक व ववले्हवाट करण्यासाठी मावर्गकाांचे र्योग्य वनर्योजन, डांपर, 

घांटार्ाडी इ. चे र्रजेनुसार व कार्यगक्षम वाटप, कचरा वाहतूकीच्या वाहनांमधे्य GPS प्रर्ाली कायाणस्न्वत 

कररे्, बार्योरॅ्स खत प्रकल्प, र्ास्त्रोक्त ववले्हवाट तसेच क्षमता, ववकास व कमगचाऱ्र्याांना घनकचरा 

व्यवस्थापन व सुरके्षबाबतचे प्रवर्क्षण व मार्गदर्गनपर सत्र चालववरे्. 

९. शहरातील जवमवनची होर्ारी धूप रोखाण्यासाठी, जवमनीची गुर्वत्ता राखण्यासाठी शहरातील मोकळी 

वठकारे्, वाहतूक बेटे इ. वठकार्ी वृि लागवड व संवधणन कररे्. 

१०. गृहसंकुलांना त्यांच्या आवारात वृि लागवड व संवधणन करण्यासाठी जनजागृती व प्रोत्साहन देरे्. तसेच 

ववकसकांना बांधकाम परवानगी देताना एकूर् बांधकाम िेत्राच्या ठराववक प्रमार्ात वृि लागवड 

बंधनकारक कररे्.       
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पिंचमहयभूते घटक २  

वयरू् 
 

पृथ्वीचे वातावरर् हे असंख्य वायंूचे वमश्रर् असून ववववध थरांमधे्य ववभागलेले आहे. तापमान, वायूमंडलातील 

रचना आवर् दाब या घटकांनुसार पृथ्वीच्या वातावरर्ाचे तपांबर (Troposphere), स्स्थतांबर (Stratosphere), 

मध्यांबर (Mesosphere) आवर् उष्णतावरर् (Thermosphere) असे चार थर आहेत. तापमान, पजणन्य, 

हवेतील आद्रणता इत्यादीचंी ऋतुमानानुसार बदलर्ारी आकडेवारी म्हर्जे "हवामान" होय. आपल्या 

सभोवतालची हवा ही असंख्य वायू व धुवलकर्ांचे वमश्रर् असून हवेचे वजन हे वातावरर्ामधे्य दाब वनमाणर् 

करते. 

पृथ्वीच्या वातावरर्ात नायटर ोजन (अंदाजे ७८%) हा वायू सवाणत जाि प्रमार्ात असून त्या खालोखाल 

ऑस्क्सजन (अंदाजे २१%) वायूचे प्रमार् आहे. या मुख्य वायंूबरोबरच हवेमधे्य अरगॉन, काबणन डायऑक्साईड, 

हेवलयम, वनऑन, जल-बाष्प आवर् ओझोन यांसारखे वायूदेखील अल्प प्रमार्ात असतात.  

‘वायू’ या तत्वात सुधारर्ा होण्यासाठी स्थावनक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्सावहत करण्यासाठी माझी वसंुधरा 

अवभयांतगणत खालील बाबीचंा यात समावेश करण्यात आला आहे. 

मानववनवमणत व काही प्रमार्ात वनसगणवनवमणत कारर्ामुळे वायू प्रदूषर्ाची समस्या वदवसेंवदवस गंभीर होत 

चालली आहे. त्याचा वातावरर् व मानवी आरोग्यावर ववपरीत पररर्ाम होत आहे.  

४.१ वयरू् प्रदूषण:-  

वातावरर्ात हावनकारक वायंूच्या वाढीव पातळीचा पररर्ाम म्हर्जे वायू प्रदूषर् होय आहे. वायू प्रदूषर् 

(प्रवतबंध व वनयंत्रर्) अवधवनयम १९८१ नुसार वायू प्रदूषर् म्हर्जे वातावरर्ात कोर्त्याही धन, द्रव वकंवा 

वायूरूप पदाथांचे अस्ित्व अशा प्रमार्ात, की जे मानवाला, सजीवांना, वनस्पतीनंा वकंवा मालमते्तस 

हावनकारक ठरू शकते. 

४.२ वयरू् प्रदूषके व त्यचे पररणयम:-  

तक्तय: ४.१: वयरु्प्रदुषणयचय आरोग्य व पर्यावरणयवर होणयरय पररणयम 

कयही मुख्य प्रदूषके व त्यिंचे पररणयम 

प्रदूषके मयनवी आरोग्ययवर होणयरय पररणयम पर्यावरणयवर होणयरय पररणयम 

सल्फर ऑक्सयइड (Sox) 
श्वसनाचे ववकार, हृदय व रु्रु्सांच्या 

व्याधी, कमजोर दृष्ट्ी 

क्लोरोवसस, वनस्पतीच्या ऊती मृत 

पावरे्. 

नयर्टर ोजन ऑक्सयइड (NOx) 

पॅरॉक्सी ऑवसवटल नायटर ेट (PAN) तयार 

करते, श्वसनाचे ववकार, जाि प्रमार्ात 

असल्यास ववषारी. 

आम्लपजणन्य, वपकांची उत्पादकता 

कमी होते. 

प्रकरण ०४ 
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धूळ, धूर व धुके (Aerosol) 
रु्पु्फसांच्या वायू देवार्घेवार्ीच्या 

अडथळे. 

प्रकाश पररववतणत करून 

हवामानावर पररर्ाम करते. 

धुलीकण (PM2.5 व PM10) 

श्वसनसंस्थेचे ववकार, दमा, रु्पु्फसांची 

दाह, रु्पु्फसांची कायणिमता मंदावरे् 

हृदयववकाराचा झटका, हाडाचे ववकार, 

ककण रोग जड धातंूमळे होर्ारे ववषारी 

करर्. 

जैवववववधतेवर ववपरीत पररर्ाम 

उदा. पानांवर काळा थर अथवा 

कायणिमता कमी होरे् 

काजळी जमा होरे्. 

कयबान मोनॉक्सयइड (CO) 

रक्ताची ऑस्क्सजन वहनिमता कमी होते. 

हृदय व रक्तावभसरर् संस्थेचे ववकार. 

नवजात बालके, गरोदर स्स्त्रया व वृद्ध यांना 

जाि धोका असतो. 

जागवतक तापमानवाढ होते 

ओझोन (O3) 

तपांबरामधील ओझोनमुळे श्वसनसंस्थेचे 

ववकार होतात. जसे घशाचे त्रास, दमा, 

रु्पु्फसांचे ववकार, छातीत दुखरे्. 

वनस्पतीवर ववपरीत पररर्ाम 

होतात.पॅरॉक्सी अॅवसवटल नायटर ेट 

तयार करण्यास मदत करते. 

हररतगृह वायूप्रमारे् कायणरत. 

पशसे (Pb) 
रक्तावभसरर् व मज्जा संस्थेवर वर 

पररर्ाम. 

वाहनांच्या धुरामुळे वातावरर्ातील 

वशशाचे प्रमार् वाढते. 

अमोपनर्य (NH3) 

 

डोळ्यांची जळजळ, नाक, घसा, 

श्वसनमागण व डोळे जळजळरे्, दीघण 

कालीन प्रभावाने अंधत्व, रु्पु्फसांना इजा, 

मृतू्य. 

जलचरांवर पररर्ाम 

४.३ पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील वयरू् गुणवत्तय तपयसणी:-  

प्रदूषर् वनयंत्रर् कायद्याने सभोवतालच्या प्रदूषकांचे कमाल प्रमार् वनस्श्चत केले आहे. हवेची गुर्वत्ता वह 

सल्फर व नायटर ोजन ऑक्साईड, काबणन डायऑक्साईड व काबणन मोनॉक्साईड तसेच ओझोन या वायंूच्या 

प्रमार्ावर तसेच १० व २.५ मायिॉन पयंत आकाराच्या धुवलकर्ांच्या प्रमार्ानुसार वनस्श्चत केली जाते. 

वाहनांतील इंधनाच्या ज्वलनातून बाहेर पडर्ारे दुवषत वायू व नैसवगणकररत्या तयार होर्ारे धूळीचे वादळ हे 

हवा प्रदूषर्ाचे प्रमुख घटक म्हर्ता येऊ शकतील.  

वपंपरी वचंचवड महानगरपालीकेमार्ण त वनयवमतपरे् शहरातील ववववध भागात वायू प्रदूषर् चाचर्ी 

मान्यताप्राप्त संस्थेमार्ण त करण्यात येते. 
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४.४ रयष्ट्र ीर् वयरू् गुणवत्तय मयनयिंक (सन २००९):-  

तक्तय: ४.२: NATIONAL AMBIENT AIR QUALITY STANDARD (NAAQS) 

रयष्ट्र ीर् वयरू् गुणवत्तय मयनयिंकन 

अ.क्र. प्रदूषके 
सरासरी 

वेळ 

औद्योवगक, रवहवासी व 

इतर 

संवेदनशील 

वठकारे् (कें द्र 

सरकारद्वारे 

वनदेवशत) 

१ 
सल्फर डायऑक्साईड 

(SO2)µg/m३ 

वावषणक 

२४ तास" 

५० 

८० 

२० 

८० 

२ 

नायटर ोजन 

डायऑक्साईड  (NO2) 

µg/m३ 

वावषणक 

२४ तास" 

४० 

८० 

३० 

८० 

३ 
सूक्ष्म धूवलकर् (PM10) 

µg/m३ 

वावषणक 

२४ तास" 

६० 

१०० 

६० 

१०० 

४ 
अवतसूक्ष्म धूवलकर् (PM2.5) 

µg/m३ 

वावषणक 

२४ तास" 

४० 

६० 

४० 

६० 

५ ओझोन (O3) µg/m३ 
८ तास" 

१ तास" 

५० 

१८० 

५० 

१८० 

६ लेड(Pb) µg/m३ 
वावषणक 

२४ तास" 
१ १ 

७ 
काबणन मोनॉक्साइड 

(CO)mg/m३ 

८ तास" 

१ तास" 

०२ 

०४ 

०२ 

०४ 

८ अमोवनया (NH3) µg/m३ 
वावषणक 

२४ तास" 

१०० 

४०० 

१०० 

४०० 

९ बेंझीन C6H6) µg/m३ वावषणक ५ ५ 

१० 
बेंझो (a) पायरेन (BaP) ng/ 

m३ 
वावषणक १ १ 

११ आसेवनक (As) ng/ m३ वावषणक ६ ६ 

१२ वनकेल (Ni) ng/ m३ वावषणक २० २० 

         (स्त्रोत: कें द्रीय प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळ) 

४.४.१ सल्फर डयर्ऑक्सयईड (Sox):-  

वपांपरी वचांचवड शहरातील खाजगी वाहनांचा वाढता वापर हे हवेमधील सल्फर डायऑक्साईड वाढण्याचे प्रमुख 

कारर् असू शकते. सन २०२१-२२ पयंत १८,६८,४६३ वाहनांची नोदं झाली. जीवाश्म इंधनातील सल्फरचे 

हवेतील प्रार्वायू (ऑस्क्सजन) बरोबर होर्ाऱ्या संयोगातून त्याचे रूपांतर सल्फर डायऑक्साईड मधे्य रुपांतर 

होते. वपांपरी वचांचवड महानगरपावलका पररसरात वायूप्रदूषर् तपासर्ी करण्यात आलेली आहे. त्याचा अहवाल 

खालील प्रमारे्, 
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तक्तय: ४.३: सल्फर डयर्ऑक्सयईड 

ऋतू पिकयणे 
SOX 

µg/m३ 

 कमयल मर्यादय  ८० 

उन्हयळय 

वहंदुिान अँटीबॉएवटक वलवमटेड (मुख्य प्रवेश वठकार्) १०.६ 

कासारवाडी एस टी पी टप्पा-३ १२.८ 

ड िेत्रीय कायाणलय वचंचवड ११.६ 

वचंचवड गावठार् ८.७ 

सरयसरी १०.९ 

पयवसयळय 

कासारवाडी एस टी पी ९.८ 

वचंचवड गाव १०.५ 

कासारवाडी ९.८ 

ड िेत्रीय कायाणलय १०.५ 

वचंचवड गाव भोई कॉम्प्पे्लक्स ९.२ 

मोशी कचरा डेपो मेन गेट ११.३ 

सरयसरी १०.५ 

पहवयळय 

कासारवाडी एस टी पी १०.६ 

वचंचवड एस टी पी एस बी आर १२.७ 

मोशी कचरा डेपो १६.४ 

सरयसरी १३.२ 

                        (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पनष्कषा: वरील चाचर्ी अहवालातून असे वदसते की वपांपरी वचांचवड महानगरपावलका पररसरात सल्फर 

डायऑक्साईडचे हवेतील प्रमार् हे प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाने वनस्श्चत केलेल्या वववहत मयाणदेमधे्य आहे. तसेच 

पावसाळ्यामधे्य सल्फर डायऑक्साईडची पातळी तुलनेने कमी झालेली वदसून येत आहे. 

  

१०.९
१०.२

१३.२

०.

२.

४.

६.

८.

१०.

१२.

१४.

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

SO2 (मायिोगॅ्रम /घनमीटर)
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४.४.२ नयर्टर ोजन ऑक्सयईड (Nox):-  

अवतउच्च तापमानावर जेव्हा ज्वलन होते तेव्हा हवेतील नायटर ोजनचे नायटर ोजन ऑक्साईड व डाय ऑक्साईड 

बनते. वाहनांतील इंवजनमधे्य तापमान जाि असल्याने नायटर ोजन ऑक्साईडची वनवमणती होते. एकूर्च हवेमधे्य 

वमसळल्या जार्ाऱ्या नायटर ोजन ऑक्साईडचे मुख्य स्त्रोत वाहने, ववद्युत ऊजाण वनवमणती, औद्योवगकीकरर्, 

इत्यादी आहेत. या वायूचे हवेत वमसळण्याचे प्रमार् कमी करण्यासाठी वाहनांमधे्य कॅटावलवटक कनव्हटणर 

बसववरे् गरजेचे आहे. यामुळे नायटर ोजन ऑक्साईडचे पुन्हा नायटर ोजन व ऑस्क्सजनमधे्य रुपांतर होते. 

तक्तय: ४.४: नयर्टर ोजन ऑक्सयईड 

ऋतू पिकयणे 
NOX 

µg/m३ 

 कमयल मर्यादय  ८० 

उन्हयळय 

वहंदुिान अँटीबॉएवटक वलवमटेड (मुख्य प्रवेश वठकार्) २३.४ 

कासारवाडी एस टी पी टप्पा-३ २४.६ 

ड िेत्रीय कायाणलय वचंचवड २६.१ 

वचंचवड गावठार् २१.४ 

सरयसरी २३.९ 

पयवसयळय 

कासारवाडी एस टी पी २४.६ 

वचंचवड गाव २३.८ 

कासारवाडी २४.६ 

ड िेत्रीय कायाणलय २३.८ 

वचंचवड गाव भोई कॉम्प्पे्लक्स १७.४ 

मोशी कचरा डेपो मेन गेट २६.८ 

सरयसरी २३.७ 

पहवयळय 

कासारवाडी एस टी पी २१.६ 

वचंचवड एस टी पी एस बी आर २६.६ 

मोशी कचरा डेपो २८.३ 

सरयसरी २५.५ 

                        (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२३.९

२३.५

२५.५

२२.५

२३.

२३.५

२४.

२४.५

२५.

२५.५

२६.

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

NOX (मायिोगॅ्रम /घनमीटर)
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पनष्कषा: वरील चाचर्ी अहवालातून असे वदसते की वपांपरी वचांचवड महानगरपावलका पररसरात नायटर ोजन 

ऑक्साईडचे हवेतील प्रमार् हे प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाने वनस्श्चत केलेल्या वववहत मयाणदेमधे्य आहे. तसेच 

पावसाळ्यामधे्य नायटर ोजन ऑक्साईडची पातळी तुलनेने कमी झालेली वदसून येत आहे. 

४.४.३ धूपलकण:-  

हवेत धूवलकर्ांचे प्रमार् वाढण्यास मानव तसेच वनसगणवनवमणत घटक कारर्ीभूत असतात. मानववनवमणत 

स्रोतांमधे्य इंधनाचे ज्वलन, बांधकामे, ववववध प्रकारचे कारखाने, शेतीची कामे इत्यादीचंा समावेश होतो. 

वनरवनराळया आकारमानाचे धूवलकर् हवेत वमसळून तरंगतात व कालांतराने खाली बसतात. वाहत्या हवेमुळे 

जवमनीवरील लहान लहान धूवलकर् हे हवेत वमसळतात तसेच वाऱ्यामुळे एका वठकार्ाहून दुसऱ्या वठकार्ी 

वाहून नेले जातात. प्रदूषर्ाची पातळी जारू्न घेण्यासाठी पी.एम.१० व पी.एम.२.५ या धूवलकर्ांचे प्रमार् 

मोजण्यात येते.  

तक्तय: ४.५: धुलीकण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

ऋतू पिकयणे 
PM10 

µg/m३ 

PM2.5 

µg/m३ 

 कमयल मर्यादय  १०० ६० 

उन्हयळय 

वहंदुिान अँटीबॉएवटक वलवमटेड (मुख्य प्रवेश वठकार्) ६१.८ २९.४ 

कासारवाडी एस टी पी टप्पा-३ ६५.४ ३१.५ 

ड िेत्रीय कायाणलय वचंचवड ५९.८ ३०.१ 

वचंचवड गावठार् ५२.३ २५.८ 

सरयसरी ५९.८ २९.२ 

पयवसयळय 

कासारवाडी एस टी पी ५६.४ २७.२ 

वचंचवड गाव ५१.४ २५.७ 

कासारवाडी ५६.४ २५.३ 

ड िेत्रीय कायाणलय ५१.४ २५.७ 

वचंचवड गाव भोई कॉम्प्पे्लक्स ४३.८ २०.६ 

मोशी कचरा डेपो मेन गेट ४८.७ २३.५ 

सरयसरी ५५.२ २६.७ 

पहवयळय 

कासारवाडी एस टी पी ५२.८ २३.४ 

वचंचवड एस टी पी एस बी आर ५९.५ २६.१ 

मोशी कचरा डेपो ६२.५ २९.६ 

सरयसरी ५८.३ २६.४ 
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पनष्कषा: वरील चाचर्ी अहवालातून असे वदसते की वपंपरी वचंचवड पररसरामधे्य धुलीकर्ांचे हवेतील प्रमार् 

हे प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाने वनस्श्चत केलेल्या वववहत मयाणदेमधे्य आहे. तसेच पावसाळ्यामधे्य धुलीकर्ांची 

पातळी तुलनेने कमी झालेली वदसून येत आहे. 

४.४.४ कयबान मोनॉक्सयईड:-  

वाहनांसाठी वापरल्या जार्ाऱ्या वडझेल व पेटर ोल यांच्या ज्वलनाने तसेच ऊजाण वनवमणतीसाठी वापरल्या जार्ाऱ्या 

लाकूड व कोळशामुळे अपुऱ्या ज्वलनामुळे काबणन मोनॉक्साईडचे हवेतील प्रमार् वाढते.  

 

 

 

५९.८

५१.४

५८.३

४६.

४८.

५०.

५२.

५४.

५६.

५८.

६०.

६२.

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

PM१० (मायिोगॅ्रम /घनमीटर)

२६.९

२५.०

२६.४

२४.

२४.५

२५.

२५.५

२६.

२६.५

२७.

२७.५

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

PM२.५ (मायिोगॅ्रम /घनमीटर)
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तक्तय: ४.६: कयबान मोनॉक्सयईड 

ऋतू पिकयणे 
CO 

mg/m३ 

 कमयल मर्यादय  ०४ 

उन्हयळय 

वहंदुिान अँटीबॉएवटक वलवमटेड (मुख्य प्रवेश वठकार्) ०.६ 

कासारवाडी एस टी पी टप्पा-३ ०.७ 

ड िेत्रीय कायाणलय वचंचवड ०.७ 

वचंचवड गावठार् ०.७ 

सरयसरी ०.७ 

पयवसयळय 

कासारवाडी एस टी पी ०.५ 

वचंचवड गाव ०.५ 

कासारवाडी ०.३ 

ड िेत्रीय कायाणलय ०.२ 

वचंचवड गाव भोई कॉम्प्पे्लक्स ०.४ 

मोशी कचरा डेपो मेन गेट ०.७ 

सरयसरी ०.५ 

पहवयळय 

कासारवाडी एस टी पी ०.५१ 

वचंचवड एस टी पी एस बी आर ०.५७ 

मोशी कचरा डेपो ०.९ 

सरयसरी ०.७ 

                        (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पनष्कषा: वरील चाचर्ी अहवालातून असे वदसते की वपंपरी वचंचवड पररसरामधे्य काबणन मोनॉक्साईडचे 

हवेतील प्रमार् हे प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाने वनस्श्चत केलेल्या वववहत मयाणदेमधे्य आहे. तसेच पावसाळ्यामधे्य 

काबणन मोनॉक्साईडची पातळी तुलनेने कमी झालेली वदसून येत आहे. 

०.७

०.५

०.७

०.

०.१

०.२

०.३

०.४

०.५

०.६

०.७

०.८

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

CO (पीपीएम)
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४.४.५ महयपयलीकेव्यपतररक्त इतर शयसकीरे्, पनमशयसकीर् सिंथियद्वयरे देिील शहरयची वयरू्प्रदूषण 

पयतळी तपयसली जयते. त्यची मयपहती ियलील प्रमयणे:- 

अ) Indian Institute of Meteorology (IITM) चय तपयसणी अहवयल च्यय अिंतगात झयलेली ियलील 

चयचणी:- 

तक्तय: ४.७: औद्योपगक व रपहवयशी वयरू्प्रदूषणची गुणवत्तय 

 

PM 10 PM 2.5 

वनगडी भोसरी वनगडी भोसरी 

रवहवाशी औद्योवगक रवहवाशी औद्योवगक 

एपप्रल-२१ ५९.२ ९२.७ ३६.५ ५३.५ 

मे-२०२१ ४२.४ ५५.९ २५.५ ३३.६ 

जुन-२०२१ २७.७ ३२.६ १६.२ २१. 

जुलै-२०२१ २९.६ ३०.२ १८.२ १८.१ 

ऑगि-२०२१ ३१.८ ३३. १८.२ २०. 

सप्टेंबर-२०२१ २९.४ ३१.१ १६.८ १८.९ 

ऑक्टोबर-२०२१ - ७७.५ - ४४.५ 

नोव्हेंबर-२०२१ ९६.३ ९७.४ ५८.६ ५६.२ 

पडसेंबर-२०२१ १३९.१ १४६. ८३. ८३.५ 

जयनेवयरी-२०२२ १२८.१ - ७९ - 

फेब्रुवयरी-२०२२ १०५. - ६१. - 

मयचा-२०२२ ९६.९ १२३.१ ५५.८ ६८.४ 

 

तक्तय: ४.८: औद्योपगक व रपहवयशी वयरू्प्रदूषणची गुणवत्तय 

 Nox (ppb) CO (ppm) O3  (ppb) No2 (ppm) 

एपप्रल-२१ २८.८ १.३४ २१.३२ १९.१ 

मे-२०२१ २५.४८ १.०६ १८.६९ १६.६८ 

जुन-२०२१ २५.८ १.३४४ १६.७९ १७.७९ 

जुलै-२०२१ २३.०४ १.३ १७.४६ १६.३ 

ऑगि-२०२१ २०.८ १.०४ १६.०३ १३.८२ 

सप्टेंबर-२०२१ १९.९ १.०७ २०.६३ १२.७ 

ऑक्टोबर-२०२१ २०.२ ०.९९ ३६.८६ १४.५३ 

नोव्हेंबर-२०२१ २०.४३ १.१३ ४१.१९ १४.३ 

पडसेंबर-२०२१ ३५.१९ १.११ ४८.८६ १६.३७ 

जयनेवयरी-२०२२ ४१.५२ १.४२ २२.६५ २६.५३ 

फेब्रुवयरी-२०२२ ३५.६ १.०३ २५.२६ २१.२ 

मयचा-२०२२ ३०.३१ १.१४ ३९.४१ १९.६ 
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ब) महयरयष्ट्र  प्रदूषण पनर्िंत्रण मिंडळयच्यय मयध्यमयतून करण्ययत रे्णयरय तपयसणी अहवयल:- 

तक्तय: ४.९: महयरष्ट्र  प्रदूषण पनर्िंत्रण मिंडळ गुणवत्तय चयचणी 

मपहनय 

पपिंपरी पचिंचवड 

महयनगरपयपलकय इमयरत 

२०२१-२०२२ (gm३) 

पपिंपरी पचिंचवड 

महयनगरपयपलकय 

इमयरत २०२१-

२०२२ (gm) 

MCCIA इमयरत भोसरी २०२१-

२०२२ (gm३) 

एम.सी.सी.आ

र्.ए इमयरत 

भोसरी २०२१-

२०२२ (gm) 

मयनयिंक ८० मायािोग्राम / घ.मी. 
१०० मायािोग्राम / 

घ.मी. 
८० मायािोग्राम / घ.मी. 

१०० 

मायािोग्राम / 

घ.मी. 

 सल्फर 

डाऑक्साइड 

नायटर ोजन 

डाऑक्साइड 
पीएम १०  

सल्फर 

डाऑक्साइड 

नायटर ोजन 

डाऑक्साइड 
पीएम १० 

एपप्रल-

२०२१ 
२७ ५४ ७९ - - - 

मे-२०२१ २६ २९ ६३ - - - 

जून-२०२१ १९ २२ ४१ - - - 

जुलै-२०२१ २३ २२ ४८ - - - 

ऑगि-

२०२१ 
७ १५ ३७ - - - 

सप्टेंबर-

२०२१ 
७ १८ ४२ - - - 

ऑक्टोबर-

२०२१ 
७ ३३ ७२ ७ २७ १६१ 

नोव्होिंबर-

२०२१ 
६ ३२ ११९ ६ २४ १२३ 

पडसेंबर-

२०२१ 
९ ७१ १६४ ७ ४८ १७५ 

जयनेवयरी-

२०२२ 
१५ ७० १३९ १३ ६४ १२८ 

फेब्रवुयरी-

२०२२ 
११ ५९ १२९ ९ ५१ ११२ 

मयचा-२०२२ १९ ६८ १२० २४ ७२ १४३ 

(स्त्रोत: महारष्ट्र  प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळ) 

४.५ सयवाजपनक वयहतूक व्यवथिय:-  

वायूप्रदूषर् कमी करण्यामधे्य / वनयंवत्रत करण्यामधे्य महत्त्वाची भूवमका बजावर्ारा घटक म्हर्जे सावणजवनक 

वाहतूक व्यवस्था. ज्या शहराची शहरांतगणत सावणजवनक वाहतूक व्यवस्था उत्तम तेथे वाहनांमुळे होर्ाऱ्या 

प्रदूषर्ाचे प्रमार् कमी असते.  
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४.५.१ पुणे महयनगर पररवहन महयमिंडळ पल. (PMPML):-  

पुरे् महानगर पररवहन महामंडळ वल. (पी.एम.पी.एम.एल.) ची स्थापना सन २००७ मधे्य पुरे् (PMT) व वपंपरी 

वचंचवड (PCMT) पररवहन महामंडळाचे एकवत्रकरर् करून करण्यात आली. या महामंडळाद्वारे दोन्ही 

शहरातील नागररकांना सावणजवनक वाहतूक सेवा पुरववण्यात येत आहे. पुरे् महानगर पररवहन महामंडळाकडे 

सध्या स्वतः च्या १५० बसेस व भाडेतत्त्वावरील ३३९ बसेस वमळून, एकूर् ४८९ बसेस आहेत. यांपैकी 

महामंडळाकडील बसेसचा तपशील खालीलप्रमारे्; 
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तक्तय: ४.१०: पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय के्षत्रयतील पी.एम.पी.एम.एल.पवभयगयची मयपहती 

पपिंपरी पचिंचवड 

मनपय मधील 

एकूण डेपो 

पनगडी + भोसरी + पपिंपरी डेपो 

तपशील २०१९-२०२० २०२०-२०२१ २०२१-२०२२ 

पी.एम.पी.एम.एल 

बसेस 
मालकीच्या  भाडेतत्वावरील  मालकीच्या  भाडेतत्वावरील  मालकीच्या  भाडेतत्वावरील  

वपपरी वचंचवड 

मनपा मधील 

एकूर् बसेसची 

संख्या 

२६३ २०९ १५२ २९६ १५० ३३९ 

एकूर् सी.एन.जी. 

बसेसची संख्या 
१४१ १४९ ७७ २३६ ९४ २६९ 

एकूर् इलेस्क्टर क 

बसेसची संख्या 
० ६० ० ६० ० ७० 

एकूर् वडझेल 

बसेसची संख्या 
१२२ ० ७५ ० ५६ ० 

आवथणक उलाढाल 

अंदाजे 

(बॅलन्सवशटनुसार 

एकवत्रत 

आकडेवारी कोटी 

मधे्य ) सन 

२०१९-२० व 

२०२०-२१प्रत्यि 

व सन २०२१-२२ 

अंदाजे  

जमा खचण जमा खचण जमा खचण 

६४३.४७ ९५८.५८ २५५.९४ ७५०.१ ७८८.५४ ९१३.८९ 

एकूण दररोज 

प्रवयसी 

सिंख्यय (अिंदयजे) 

३९०७९४ ७२४९५ १४४९४६ 

(स्त्रोत: PMPML, पुरे्)  
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वरील आलेखा वरून असे वदसून येते वक सन २०२०-२०२१ मधे्य कोरोनाच्या महामारीमुळे प्रवासी संखे्यत 

मोठ्या प्रमार्ावर घट झालेली आहे. २०२०-२०२१ मधे्य प्रवासी संखे्यमधे्य वाढ झालेली वदसून येत असल्याने 

सावणजवनक वाहतुकीतकीची प्रवासी संख्या हळूहळू पूवणपदावर येत आहे. 

४.५.२ मेटर ो प्रकल्प:-  

महाराष्ट्र  मेटर ो रेल कॉपोरेशन वल.च्या माध्यमातून वपंपरी वचंचवड मधे्य मेटर ो चे बांधकाम व चालन केले जात 

आहे. वपंपरी वचंचवड ते रु्गेवाडी या ७ वक.मी च्या मेटर ो मागाणवर ६ माचण २०२२ पासून प्रवासी वाहतूक सुरु 

झाली आहे. मेटर ो प्रकल्पाची उपलब्ध तपशील खालील प्रमारे्,   

 

तक्तय: ४.११: पपिंपरी पचिंचवड मेटर ो प्रकल्प 

पपिंपरी पचिंचवड मधील मेटर ो 

िेशन 

पपिंपरी पचिंचवड अिंतगात रे्णयरे ७ मेटर ो िेशन, पपिंपरी पचिंचवड महयनगर पयपलकय 

सिंत तुकयरयम नगर, भोसरी (नयपशक फयटय), कयसयरवयडी, फुगेवयडी, आपण 

दयपोडी. 

एकूण लयिंबी एकूर् प्रकल्पाची लांबी- ३३.२८वकमी. 

वपंपरी वचंचवड मधील एकूर् लांबी ७.७८वकमी. 

एकूण िचा प्रकल्पाची अंदाजी एकूर् खचण रु. ११४२०/-कोटी 

एकूण मेटर ो टर ेन वपंपरी वचंचवड ते रु्गेवाडी पयंत २ टर ेन प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जात आहेत. 

आवर् सवविर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) नुसार दोन्ही कॉररडॉरसाठी एकूर् ३४ टर ेन 

(३ कार टर ेन) आवश्यक आहेत त्यापैकी २५ टर ेन वपंपरी वचंचवड ते स्वारगेट कॉररडो मधे्य 

वापरल्या जातील. 

भपवष्ययतील पनर्ोजन वपंपरी वचंचवड मयाणदेतील पुरे् मेटर ोचा वविार वपंपरी वचंचवड ते वनगडी असा प्रिाववत 

आहे. 

(स्त्रोत: महामेटर ो, पुरे्)  

  

३९०७९४

७२४९५

१४४९४६

०

५००००

१०००००

१५००००

२०००००

२५००००

३०००००

३५००००

४०००००

४५००००

२०१९-२०२० २०२०-२०२१ २०२१-२०२२

एकूर् दररोज प्रवासी संख्या (अंदाजे)
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४.६ प्रयदेपशक पररवहन कयर्यालर् (RTO):-  

शहंरातील रस्त्यांवर असलेली खाजगी वाहनांची संख्या ही शहराच्या वायू प्रदूषर्ावर पररर्ाम करत असते. 

खाजगी वाहनसंख्या वजतकी जाि वततकी रस्त्यांवर होर्ारी वाहतूक कोडंी, वाहनांमधून होर्ारे उत्सजणन 

जाि. याचा ववपरीत पररर्ाम शहरातील हवेच्या गुर्वते्तवर होत असतो. त्यामुळे शहराच्या वायू प्रदुषर्ाचा 

ववश्लेषर् करत असताना शहरांतगणत वाहनसंख्यांचा अभ्यास कररे् आवश्यक असते. 

वपंपरी वचंचवड वाहतूक शाखेकडे सन २०२१-२२ व गेल्या दोन वषांमधे्य नोदंर्ी झालेल्या खाजगी वाहनांचे 

वाहनांच्या प्रकारानुसार चे ववश्लेषर् खालील प्रमारे्,  

  

तक्तय: ४.१२: पपिंपरी पचिंचवड वयहतूक 

वयहनयचे 

प्रकयर 
वयहनयचे नो िंदणी 

आत्तयपरं्त नो िंदणी केलेल्य एकुण 

वयहनयिंची सिंख्यय 

 २०१९-२० २०२०-२१ २०२१-२२  

दुचयकी १०२८५९ ६१४२५ ६१६४३ १२९६१८७ 

तीनचयकी ६२८ ४७८ ८८३ ३४७९ 

ऑटो ररक्षय ६२५९ १९८४ २१५८ २७७२२ 

कयर जीप २९३३६ २६१८८ ३२२८० ३८३५७३ 

बस १२६० ७३ ७३ १३३४३ 

टर क ७५४० ४३३७ ७२३७ ९२३४८ 

इतर ५३१० २५१६ २७७२ ५१८११ 

एकूण १८६८४६३ 

(स्त्रोत: प्रादेवशक पररवहन कायाणलय, वपं.वचं.मनपा)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69%0%

1%

21%

1%

5%

3%

आत्तापयंत नोदंर्ी केलेल्या एकुर् वाहनांची संख्या

दुचाकी तीनचाकी ऑटो ररिा कार जीप बस टर क इतर
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तक्तय: ४.१३: पपिंपरी पचिंचवड CNG वयहतूक 

पपिंपरी पचिंचवड शेहरय मधील CNG  वयहने 

तपशील 
वयहनयिंची सिंख्यय वयहनयिंची सिंख्यय 

( मयचा २०२१) ( मयचा २०२२) 

तीन चयकी २१४८ २८०१ 

कयर/जीप ९७१५ १२७२३ 

CNG पिंप ४० ५१ 

         (स्त्रोत: MNGL, पुरे्)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पनष्कषा: वरील आलेखावरून स्पष्ट् होते की वाहनांच्या नोदंर्ी संखे्यमधे्य गतवषीच्या तुलनेत यावषी सरासरी 

१०% हून अवधकची वाढ झालेली आहे. तसेच CNG वाहनसंखे्यमधे्य यावषी सुमारे २३% इतकी वाढ झालेली 

आहे. वपंपरी वचंचवड शहरामधे्य वाहनांच्या संखे्यमधे्य होर्ारी वाढ पहाता वायू प्रदूषर्ाच्या समसे्यला आळा 

घालण्यासाठी प्रभावी वाहतूक वनयोजन, जनजागृती इ. सारखे उपिम हातीघेने आवश्यक आहे.     

• वयरु्प्रदूषणयलय आळय घयलण्ययसयिीच्यय सूचनय व उपयर् र्ोजनय:  

वपंपरी वचंचवड शहरातील हवेच्या गुर्वते्तमधे्य अर्खी सुधारर्ा करण्यासाठी खालील प्रमारे् उपाययोजना 

कररे् शक्य आहे.  

१. शहरामधील मुख्य रिे व चौक येथे वसग्नल ववरवहत यंत्रर्ा प्रभावीपरे् राबववरे्, वाहतूक पोलीस व 

महापावलका प्रशासन यांच्या समन्वयाने एक वदशामागण, वाहन पावकंग तळ इ.चे वनयोजन करून 

प्रभावी अंमलबजावर्ी कररे्. 

२. सवण वाहनांचे वनयवमत देखभाल कररे्, वसग्नल वर थांबले असताना इंवजन बंद कररे्, वाहनाची 

वनयवमत प्रदूषर् तपासर्ी कररे् इ. बाबत नागररकांमधे्य जनजागृती कररे्. 

३. शहरामधील वाहन कोडंी होर्ाऱ्या चौकांमधे्य पाण्याचे कारंजे उभाररे्.    

४. PMPML, मेटर ो इ. सारख्या सावणजवनक वाहनांनी प्रवास करण्यासाठी नागररकांना प्रोसावहत कररे्. 

२१४८

९७१५

२८०१

१२७२३

०
२०००
४०००
६०००
८०००

१००००
१२०००
१४०००

तीन चाकी कार/जीप

पपिंपरी चचिंचवड शहेरा मधील CNG  वाहने

वाहनाांची सांख्या ( माचच २०२१) वाहनाांची सांख्या ( माचच २०२२)
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५. शहरातील वाहनांमुळे होर्ारी गदी टाळण्यासाठी शहरांतगणत वाहतूक कोडंीची वठकारे्, चौक इ.चा 

अभ्यास करून बायपास, फ्लायओवर इ.चे वनयोजन कररे्. 

६.   शहरामधे्य बॅटरीवर चालर्ाऱ्या ई-वाहनांचा वापर करण्यासाठी नागररकांना प्रोत्सावहत कररे् व 

शहरामधे्य जािीत जाि चावजंग िेशन उभाररे्. 

७. रस्त्याच्या दुतर्ाण वृि लागवड करून वाहतुकीमुळे होर्ाऱ्या धुलीकर्ांची तीव्रता कमी कररे्. 

८. लाकूड, पालापाचोळा, घरे-अस्थापनांमधून वनगर्ारा कचरा जाळला जाऊ नये या साठी शहरामधे्य 

जनजागृती अवभयान राबववरे्. 

९. शहरामधील सावणजवनक वठकार्ी कचऱ्यामुळे होर्ारी दुगंधी टाळण्यासाठी घनकचरा घरोघरी जाऊन 

गोळा कररे्, बंवदि वाहनामधून घनकचऱ्याची वाहतूक कररे्. 

१०. शहरामधील औद्योवगक कारखाने, मोठमोठे हॉटेल्स इ. मधून होर्ारे वायुप्रदूषर् कमी करण्यासाठी 

प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाच्या समन्वयाने कारखान्यांमधे्य PNG सारख्या पयाणवरर् पूरक इंधनांचा वापर 

करून, प्रदूषर् वनयंवत्रत करण्यासाठी वॉटर स्क्रबर बसववरे्  इ. उपाययोजना राबववरे्. 

११. हवेची गुर्वत्ता चांगली राहण्याकरीता वनयवमतपरे् हवेचे नमुने घेऊन प्रदूषर्ाची पातळी कमी 

कररे्करीता उपाययोजना कररे्. 

१२. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर सायकल टर ॅक उभारून शहरांतगणत एकास्त्मक सायकल योजनेला प्रोत्साहन 

देरे्. 

४.७ ध्वनी:-  

ध्वनी आवर् आवाज हे वेगळे न करता येण्यासारखे घटक असून, ते कंपने वकंवा लहरीचं्या (Waves) स्वरुपात 

हवा वकंवा पार्ी यांसारख्या माध्यमांतून प्रसाररत 

होतात. दैनंवदन संवाद वकंवा बोलरे् (a means of 

communication) म्हर्जे आवाज तर ध्वनी प्रदूषर् 

म्हर्जे मयाणदेपलीकडील असय ध्वनी. ध्वनी लहरीचें 

मोजमाप हे ॲम्पवलटु्यड (Amplitude) व वारंवारता 

(Frequency) यांवर अवलंबून असते. डेवसबल 

(Decibel) हे ध्वनी लहरीचंी तीव्रता मोजण्याचे एकक 

असून लॉगॅररदवमक से्कलनुसार वतणववले जाते. ध्वनी 

हा dB(A)Leq या एककामधे्य मोजतात व त्याची 

पातळी मोजण्यासाठी साउंड लेव्हल मीटर वापरण्यात येते. 

वपांपरी वचांचवड शहरातील वाढती वाहनांची संख्या, अपुरे रिे व वाहतुकीदरम्यान होर्ारा आवाज हे ध्वनी 

प्रदूषर्ाचे मुख्य कारर् असून त्यामुळे सरासरी ध्वनीच्या पातळीमधे्य वाढ झालेली वदसून येते. तसेच 

वदवसेंवदवस ववववध कारर्ांसाठी ध्वनी िेपकांचा वाढता वापर हे देखील महत्वाचे कारर् म्हर्ता येईल. 

मानववनवमणत स्त्रोतांमधे्य इंवजन, एक्झॉि, हॉन्सण, लाउड स्पीकसण इत्यादी घटक हे ध्वनी प्रदूषर्ास कारर्ीभूत 

असतात. 
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४.७.१ ध्वनी प्रदूषण (पनर्मन व पनर्िंत्रण) पनर्म, २०००:-  

कें द्रीय प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाने (Central Pollution Control Board) ववववध | िेत्रांसाठी ध्वनीची पातळी 

वनस्श्चत केली असून त्यानुसार ववववध िेत्रांतील ध्वनीची मयाणदा खालीलप्रमारे्: 

तक्तय: ४.१५: ध्वनी प्रदूषण (पनर्मन व पनर्िंत्रण 

पिकयण के्षत्र वगावयरी 

मर्यादय dB(A)Leq. 

पदवसय 

सकयळी ६ ते 

रयत्री १० 

रयत्री 

रयत्री १० ते 

सकयळी ६ 

(अ) औद्योगीक िेत्र (Industrial ) ७५ ७० 

(ब) व्यावसावयक िेत्र (Commercial) ६५ ५५ 

(क) वनवासी िेत्र (Residential) ५५ ४५ 

(ड) शांतता िेत्र (Silent) ५० ४० 

(स्त्रोत: कें द्रीय प्रदुषर् वनयंत्रर् मंडळ)  

* शांतता िेत्र: रुग्णालय, शाळा व कोटण सभोवतालचा १०० मीटर पररसरातील भाग* 

४.७.२ ध्वनी प्रदूषणयचे आरोग्ययवर होणयरे पररणयम:-  

ढोबळमानाने ध्वनी प्रदूषर्ाच्या स्त्रोतांचे प्राथवमक व 

दुय्यम असे ववभाजन करता येऊ शकते. प्राथवमक 

घटकांमधे्य  लोकसंख्या वाढ व शहरीकरर् यांमुळे 

वनमाणर् होर्ारे स्त्रोत जसे वक बांधकाम िेत्र, वाहतूक 

(दुचाकी, चारचाकी,  ववमाने, रेले्व, इ.), सर्-उत्सव 

वकंवा लग्न समारंभ इत्यावदंसाठीचा ध्वनी िेपकांचा 

वापर, वेगवेगळ्या कामांसाठी वापरण्यात येर्ारी 

मोठी यंते्र, मोठ्या मॉल््स मधील एक्झॉि पंखे, 

र्टाके, यांचा समावेश होतो तर दुय्यम घटकांमधे्य 

दैनंवदन जीवनातील घरगुती उपकररे् तसेच 

रवहवासी/वनवासी भागांतील लाऊड मु्यवझक, कुत्र्ांचे भंुकरे्, जनरेटर सेट्स, इत्यादी यांचा समावेश होतो. 

व्यावसावयक व रवहवासी वठकारे् जर एकमेकांलगत असल्यास रवहवासी भागात ध्वनी प्रदूषर् जार्वते.  

४.७.३ पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील ध्वनी चयचणी अहवयल:-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेतरे् मान्यता प्राप्त संस्थेमार्ण त शहरातील वनवासी, व्यावसावयक आवर् शांतता 

िेत्रांतील ववववध वठकार्ांची ध्वनीची पातळी मोजण्यात येते. महाराष्ट्र  प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळामार्ण त देखील 

गरे्शोत्सवाच्या काळात ध्वनी प्रदूषर्ाची पातली मोजण्यात येते. 
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तक्तय: ४.१६: पपिंपरी पचिंचवड ध्वनी चयचणी 

  (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा) 

तक्तय: ४.१७: पपिंपरी पचिंचवड ध्वनी चयचणी 

ऋतू पिकयण पकमयन कमयल 

पयवसयळय 

थायसॅन  कंपनी ६३.३ ६७.३ 

वचंचवड गाव ६०.६ ६७.१ 

गंगानगर प्रावधकरर् आकुडी ६४.६ ६७ 

लोकमान्य हॉस्स्पटल ६३.४ ६८ 

वनगडी बाजारपेठ ६७.५ ७५ 

प्रावधकरर् ६३.७ ६७.७ 

एस के एर् कंपनी, वचंचवड ६८ ७७.१ 

िार बाजार, आकुडी ६६ ६९ 

ऋतू पिकयण पकमयन कमयल 

उन्हयळय 

वबग बझार वचंचवड ५७.१ ६१ 

कासारवाडी ITI ५२.३ ६१.४ 

थेसेन कृप ५६.९ ५९ 

वपंपरी कॅम्प ६०.५ ७०.५ 

वदन प्रबोधनी वनगडी कें द्र ६१.७ ६७.६ 

लोकमान्य हॉस्स्पटल वनगडी ५६.५ ६५.८ 

वनगडी बझार ६४.५ ७६.५ 

तळवडे औद्योवगक िेत्र ५८.६ ६८.३ 

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

६०.

७०.

८०.

९०.

वबग बझार 

वचंचवड

कासारवाडी ITI थेसेन कृपा वपंपरी कॉम्प वदन प्रबोधनी

वनगडी कें द्र

लोकमान्य 

हॉस्स्पटल 

वनगडी

वनगडी बझार तळवडे 

औद्योवगक िेत्र

उन्हयळय

वकमान कमाल



                                                                                                                                                       पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल २०२१-२०२२ 70                   

  
 

           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

 
 

 

 

वबग बाजार ७०.४ ८५.६ 

कासारवाडी आय टी आय ५९.९ ८१ 

कासारवाडी रेले्व िेशन ७२.२ ७४ 

कासारवाडी ७२.२ ७७.५ 

कासारवाडी (इंडस्िर यल एररया) ७१.५ ८१.८ 

भोसरी हॉस्स्पटल ७२.१ ८५.६ 

भोसरी गावठार् ६८.१ ७४.१ 

वपंपरी बाजारपेठ (कमवसणयल झोन) ७७.६ ८०.४ 

तळेरा हॉस्स्पटल ५८.३ ७३.१ 

डांगे चौक , थेरगाव ७४.५ ७८.१ 

पदमजी  पेपर वमल ६५.५ ६८.९ 

थेरगाव मु्यवनवसपल सू्कल ४४.४ ४६.५ 

रहाटर्ी मु्यवनवसपल सू्कल ६०.७ ६३.१ 

    (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

  

०.

१०.

२०.

३०.

४०.

५०.

६०.

७०.

८०.

९०.

पावसाळा

वकमान कमाल
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तक्तय: ४.१८: पपिंपरी पचिंचवड ध्वनी चयचणी 

ऋतू पिकयण पकमयन कमयल 

पहवयळय 

रहाटर्ी म न पा  शाळा ६३. ६६.५ 

थेरगांव  गावठार् ६८.८ ७०.६ 

थेरगांव म न पा शाळा ५२.४ ५५.२ 

डांगे चौक थेरगांव ६६.९ ६७.९ 

पदमजी  पेपर वमल्स ६७.८ ६८.८ 

वपंपळे वनलख गावठार् ६१.३ ६७.४ 

कासारवाडी रेले्व िेशन ६२.१ ७३.८ 

कासारवाडी आय टीआय ५१.५ ६०.५ 

कासारवाडी गावठार् ५७.५ ६८.२ 

डायची कंपनी ६८.९ ७०.६ 

यशवंतराव चव्हार् हॉस्स्पटल ६१.९ ७१.१ 

नेहरू नगर व्यावसावयक िेत्र ७३.२ ७४.६ 

नेहरू नगर गावठार् रवहवाशी िेत्र ५८.२ ६८.३ 

सेंचू्यरी एन्का कंपनी ६१.३ ६५.६ 

टाटा कंपनी ६८.३ ७३.३ 

थरमॅक्स चौक ६६.५ ७६.८ 

िार बाजार ६४.८ ६७.८ 

वबग बाझार ७५.५ ७७.७ 

थायसन कंपनी ६७.६ ७३.३ 

वपंपरी कॅम्प ६८.३ ७३ 

तळवडे औदयोवगक िेत्र ६०.४ ६४.३ 

(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

पनष्कषा: वरील ध्वनी चाचर्ी अहवालावरून असे लिात येते की, शहराच्या ववववध भागांमधे्य ध्वनी पातळी 

ही प्रदूषर् मंडळाच्या वववहत मयाणदेपेिा जाि आहे. लोकांमधे्य जन जागृती कररे्, वठक वठकार्ी ‘नो होनण’ चे 

र्लक लावरे्, आवश्यक तेथे ‘नॉईज बररयसण’ लावरे् इ. उपाययोजना कररे् आवश्यक आहे.     

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका िेत्रात वदवाळी  व गरे्श उत्सवाचा काळात ध्वनी परीिर् केले असता 

खालील अहवाल प्राप्त झाला. 

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

१००.

पहवयळय

वकमान कमाल
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तक्तय: ४.१९: पपिंपरी पचिंचवड गणेशोत्सव व पदवयळी मधील ध्वनी चयचणीची गुणवत्तय  

गणेश उत्सव 

 १०/०९/२०२१ ११/०९/२०२१ १४/०९/२०२१ १६/०९/२०२१ १९/९/२०२१ 

पिकयणयचे 

नयव 
Max Min Leq Max Min Leq Max Min Leq Max Min Leq Max Min Leq 

चयपेकर 

चौक, 

पचिंचवड गयव 

८०.५ ६५.१ ७७.१ ७६.१ ६३.१ ७३.७ ७९.५ ६२.७ ७५.६ ७९.५ ६२.७ ७५.६ ७९.६ ६५.२ ७६.७ 

शयिंती नगर 

पपिंपरी 
७१.३ ५७.६ ६८.१ ७०.६ ६०.८ ६७.६ ७९.३ ६१.३ ७४.९ ७९.३ ६१.३ ७४.९ ७७. ६२.४ ७४. 

भोसरी 

गयवियण 
७०.१ ५८.९ ६५.६ ७०.८ ५५.९ ६६. ७७.७ ६१.९ ७२.९ ७७.७ ६१.९ ७२.९ ७४.६ ५७.८ ६९.९ 

(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

तक्तय: ४.२०: पपिंपरी पचिंचवड गणेशोत्सव व पदवयळी मधील ध्वनी चयचणीची गुणवत्तय ियलील प्रमयणे, 

पदवयळी उत्सव 

पिकयणयचे नयव 

२९-१०-२०२१ पदवसयचे पररक्षण २९ आपण ३०-१०-२०२१ रयत्रीचे पररक्षण 

Leq Min Max L10 L50 L90 Leq Min Max L10 L50 L90 

पपिंपरी डीलक्स 

चौक 
७१.१ ५९.३ ७६.३ ७४.६ ६८.३ ६१.७ ५७.९ ४२.१ ६४.५ ६१.८ ५२. ४४.१ 

पचिंचवड 

चयपेकर चौक 
७०.३ ५९.३ ७५.८ ७३.६ ६७.९ ६१.४ ५८.६ ४४.६ ६५.९ ६०.४ ५३.१ ४५. 

िेरगयव डयिंगे  

चौक  
७१.९ ६२.६ ७७.२ ७५.२ ६९. ६३.३ ६२.७ ४३.२ ७०.६ ६४.८ ५४. ४५.८ 

Max Min Leq Max Min Leq Max Min Leq Max Min Leq Max Min Leq

१०-०९-२०२१ ११-०९-२०२१ १४-०९-२०२१ १६-०९-२०२१ १९-०९-२०२१

चापेकर चौक, वचंचवड गाव ८०.५ ६५.१ ७७.१ ७६.१ ६३.१ ७३.७ ७९.५ ६२.७ ७५.६ ७९.५ ६२.७ ७५.६ ७९.६ ६५.२ ७६.७

शांती नगर वपंपरी ७१.३ ५७.६ ६८.१ ७०.६ ६०.८ ६७.६ ७९.३ ६१.३ ७४.९ ७९.३ ६१.३ ७४.९ ७७ ६२.४ ७४

भोसरी गावठार् ७०.१ ५८.९ ६५.६ ७०.८ ५५.९ ६६ ७७.७ ६१.९ ७२.९ ७७.७ ६१.९ ७२.९ ७४.६ ५७.८ ६९.९

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

ध्वनी पररक्षण अहवयल गणेश उत्सव
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(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

तक्तय: ४.२१: पपिंपरी पचिंचवड गणेशोत्सव व पदवयळी मधील ध्वनी चयचणीची गुणवत्तय ियलील प्रमयणे, 

पदवयळी उत्सव 

पिकयणयचे 

नयव 

०४.११.२०२१ पदवसयचे पररक्षण ०४ आपण ०५-११-२०२१ रयत्रीचे पररक्षण 

Leq Min Max L10 L50 L90 Leq Min Max L10 L50 L90 

पपिंपरी 

डीलक्स 

चौक 

७८.१ ६४.८ ८४.६ ८१.८ ७४.८ ६७. ६८.५ ४५.६ ७५.३ ७३.४ ६०.४ ४५.७ 

पचिंचवड 

चयपेकर 

चौक 

८४.४ ६५.५ ९०.७ ८९.२ ८१. ६८.५ ६६.८ ४६.५ ७४.२ ६९.७ ५९.२ ४८.७ 

िेरगयव 

डयिंगे  चौक  
८१.५ ६५.३ ८८.१ ८६.९ ७५.२ ६७.८ ६९.३ ४५.२ ७७.३ ७१.१ ६१.८ ४६.७ 

(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

२९-१०-२०२१ वदवसाचे पररिर्

वपंपरी डीलक्स चौक ७१.१

वचंचवड चापेकर चौक ७०.३

थेरगाव डांगे  चौक ७१.९

६९.५

७०.

७०.५

७१.

७१.५

७२.

७२.५

ध्वनी पररक्षण अहवयल पदवयळी उत्सव

०४.११.२०२१ वदवसाचे पररिर्

वपंपरी डीलक्स चौक ७८.१

वचंचवड चापेकर चौक ८४.४

थेरगाव डांगे  चौक ८१.५

७४.
७५.
७६.
७७.
७८.
७९.
८०.
८१.
८२.
८३.
८४.
८५.

ध्वनी पररक्षण अहवयल पदवयळी उत्सव
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तक्तय: ४.२२: पपिंपरी पचिंचवड गणेशोत्सव व पदवयळी मधील ध्वनी चयचणीची गुणवत्तय ियलील प्रमयणे, 

पदवयळी उत्सव 

पिकयणयचे 

नयव 

०६-११-२०२१ पदवसयचे पररक्षण ०६ आपण ०७-११-२०२१ रयत्रीचे पररक्षण 

Leq Min Max L10 L50 L90 Leq Min Max L10 L50 L90 

पपिंपरी 

डीलक्स 

चौक 

७६. ४९.८ ८२.७ ८१.९ ६८.७ ६२.६ ६७.३ ४४.१ ७५.९ ६६.७ ५४.९ ४६.८ 

पचिंचवड 

चयपेकर 

चौक 

८०.५ ६३.७ ८८.३ ८१.४ ७८.८ ६९.८ ५७.१ ४५.७ ६२.४ ६०.९ ५४.९ ४६.१ 

िेरगयव डयिंगे  

चौक 
७६.३ ५९.७ ८१.३ ८०.२ ७३.५ ६५.७ ६१.८ ४३.६ ६७.४ ६५.९ ५६.३ ४७.९ 

(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपं.वचं.मनपा)  

 

 

पनष्कषा : वपंपरी वचंचवड मनपा पररसरात गरे्शोत्सव व वदवाळी या सर्ांच्या कालावधीत ध्वनीच्या पातळीत 

मयाणदेपेिा वाढ झालेली वदसून येत आहे. त्यास वमरवरू्क, ढोल ताशे, ध्वनी िेपक, वाहतूक कोडंी इ. मुख्य 

काररे् असू शकतात. 

०६-११-२०२१ वदवसाचे पररिर् ०६ आवर् ०७-११-२०२१ रात्रीचे पररिर्

वपंपरी डीलक्स चौक ७६ ६७.३

वचंचवड चापेकर चौक ८०.५ ५७.१

थेरगाव डांगे  चौक ७६.३ ६१.८

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

९०

ध्वनी पररक्षण अहवयल पदवयळी उत्सव
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४.८ ध्वनी प्रदूषणयचे आरोग्ययवर होणयरे पररणयम:-  

१). ध्वनी प्रदूषर्ामुळे मानवी आरोग्यावर शारररीक व 

मानवसकगंभीर पररर्ाम होतात. उदा. रक्तदाब वाढरे्, लि ववचवलत 

होरे्, वचडवचड होरे्, वनद्रानाश होरे्, इ., बवहरेपर्ा येरे् चककर येरे्, 

इ. 

२). ध्वनी प्रदूषर्ाचा सवाणत जाि पररर्ाम लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती 

व गभणवती स्स्त्रयांवर होतो. गरोदर स्स्त्रयांना त्रास होऊन मानवसक 

तार् वाढतो आवर् संपे्ररकांचे प्रमार् वाढत जाते व अकाली प्रसूती 

होण्याचे प्रकार घडतात. ध्वनी प्रदूषर्ामुळे तातु्परते वकंवा 

कायमस्वरुपी बवहरेपर् येऊ शकते. 

३). मोठ्या आवाजाच्या ध्वनीलहरीमुंळे कानाचे पडदे वनकामी होऊ शकतात. साधारर्तः  १०० dB च्या वर 

पातळी असर्ाऱ्या ध्वनीशी सतत संपकण  आल्याने खूपच कमी वेळात मार्साच्या ऐकण्याच्या िमतेवर ववपरीत 

पररर्ाम होतो.  

४). ध्वनी प्रदूषर्ामुळे मध्यवती चेतासंस्थेवरही ववपरीत पररर्ाम होतो, मानवसक स्वास्थ्य वबघडते. लि न 

लागरे्, काम करण्याची िमता कमी होरे् असे पररर्ाम होतात.  

५). तीव्र आवाजामुळे शरीरातील रक्तवावहन्या आकंुचन पावतात त्यामुळे अवयवांना रक्त पुरवठा कमी होऊन 

त्याचे कायण मंदावते.  

६). ध्वनी प्रदूषर्ामुळे मानवसक व भाववनक संतुलन वबघडते. 

वचडवचडेपर्ा, अस्वस्थता, वभते्रपर्ा व नैराश्य यांसारख्या 

आजारांना आमंत्रर् वमळू शकते. 

७). ध्वनी प्रदूषर्ाचा पररर्ाम हा प्रार्ी व पक्ष्ांवर तसेच 

जैवववववधतेवर देखील होत असतो. ज्या भागांत ध्वनी 

प्रदूषर्ाची पातळी जाि तेथील प्रार्ी व पिी अवधवासाची 

जागा बदलतात.  

४.८.१ ध्वनी प्रदूषण पनर्िंत्रणयसयिीचे उपयर्:- 

१. योग्य शहर वनयोजन व पररवहन प्रर्ाली: वाहनांच्या आवाजामुळे होर्ाऱ्या ध्वनी प्रदूषर्ाचे वनयंत्रर् 

करण्यासाठी वाहनांची वनयवमत देखभाल व दुरुिी कररे् आवश्यक आहे, तसेच वाहनांतील मोठ्या 

आवाजाच्या पे्रशर हॉनणवर देखील बंदी घालरे् गरजेचे आहे. उड्डार्पूल व एलीवेटेड रोडवर आवाज प्रवतबंधके 

लावरे्. इमारत व उड्डार्पूल यांच्यातले अंतर ३० मीटर पेिा कमी असेल तर पुलाच्या कठडयालगत आवाज 

प्रवतबंधके (Noise Barriers) उभारल्यास आवाजाची तीव्रता कमी होते. 
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२. जनजागृती:  

१. दैनंवदन जीवनात संगीत ऐकताना आजूबाजूच्या व्यक्तीनंा त्रास होर्ार नाही याची खबरदारी घेरे्, 

घरामधे्य टी.व्ही., रेवडओ कमी आवाजात लावरे्.  

२. र्टाक्यांचा वापर संपूर्णपरे् टाळरे्.  

३. मोठ्या आवाजांपासून वाचण्यासाठी इअर प्लगस् चा वापर कररे्.  

४. वाहन चालवताना गरज असेल तेव्हाच हॉनणचा वापर कररे्, वान ररव्हसण हॉनण रात्रीच्या वेळी वकंवा 

शांततेच्या वठकार्ी त्रासदायक ठरू शकतो. 

३. ग्रीनबेल्ट् झाडे, वनस्पती आवर् इतर वहरवळ ध्वनी लहरी काही प्रमार्ात शोषून घेऊन आवाजाची तीव्रता 

कमी करू शकतात. म्हरू्नच शहरी भागात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस “ग्रीन बेल्ट्" तयार केल्यास ध्वनी प्रदूषर् 

काही प्रमार्ात वनयंवत्रत करण्यास मदत वमळू शकेल. 

४. बांधकाम िेत्राच्या आजूबाजूला अॅकौिीक बॅरीअसण व रे्स्नं्सग बसववल्यास आतील यंते्र व सामान ने-आर् 

करताना होर्ाऱ्या आवाजापासून बाहेरील लोकांना त्रास होर्ार नाही. तसेच आवाज करर्ाऱ्या यंत्रांसाठी 

बांधकाम साइटवरच योग्य ती जागा वनस्श्चत करण्यात यावी जेरे् करून इतर लोकांना त्रास होर्ार नाही, 

तसेच यंत्रांची वनयवमत देखभाल आवर् वंगर् कररे् आवश्यक आहे. 

५. रात्रीच्या वेळी ध्ववनिेपक वापरावर बंदी घालण्याचा आदेश मा. उच्च न्यायालय मंुबईच्या खंडपीठाने वदला 

आहे. भारतात सवोच्च न्यायालयाने कानठळ्या बसववर्ाऱ्या १२५ डेवसबल्स पेिा मोठा आवाज करर्ाऱ्या 

र्टाक्यांवर बंदी घातली आहे. कोर्त्याही सर् समारंभासाठी तसेच सावणजवनक व्यवस्थेसाठी लागर्ाऱ्या ध्वनी 

िेपकांच्या वापरासाठी पोलीस ववभागाकडून पूवण परवानगी घेरे् आवश्यक आहे.  
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पिंचमहयभूते घटक ३  

 जल 
 

मानवी जीवनात पाण्याला अतं्यत महत्व आहे. पृथ्वीवर पार्ी मुबलक असले तरी, पृथ्वीच्या एकूर् पाण्याच्या 

साठ्यापैकी ९७% पार्ी महासागरात खाऱ्या पाण्याच्या स्वरुपात आहे व र्क्त ३% पार्ी गोड्ा पाण्याच्या 

स्वरुपात आहे. या ३% पाण्यापैकी २.१% पार्ी घन 

(बर्ण ) स्वरुपात आहे, त्यामुळे मानवास त्याचा ववशेष 

उपयोग होत नाही. 

मानवाच्या सवण मुलभूत गरजांसाठी पार्ी (जल) अतं्यत  

महत्वाचे व अववभाज्य  घटक आहे. शेती, औदयोवगक 

कारखाने, उद्योगधंदे इ. मधे्य पाण्यावशवाय काम कररे् 

केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे या तत्वाचे संरिर्, 

संवधणन व वनयोजन कररे् अतं्यत महत्त्वाचे आहे.  

५.१ जलप्रदूषण:- 

 जलप्रदूषर् ही सवण जगाला भेडसावर्ारी पयाणवरर्ीय गंभीर समस्या आहे. जल प्रदूषर्ामुळे पाण्यात वववशष्ट् 

गुर्धमांचे पदाथण अशा प्रमार्ात वमसळले जातात की, 

त्यामुळे पाण्याच्या नैसवगणक गुर्वते्तत बदल होऊन ते 

वापरण्यास अयोग्य ठरते. जल प्रदूषर्ामुळे सजीवांच्या 

आरोग्यावर दुष्पररर्ाम होतात, पाण्याची चव वबघडते वा 

दुगंधीयुक्त होते. मानवी कृती आवर् अन्य कारर्ांमुळे 

पाण्याच्या नैसवगणक गुर्वते्तत प्रत्यि व अप्रत्यिपरे् बदल 

होतात आवर् पार्ी कोर्त्याही कारर्ासाठी वापरण्यास 

अयोग्य ठरते. या पाण्याला “प्रदूवषत जल” म्हर्तात. जल 

प्रदूषर्ामुळे पाण्याचे प्राकृवतक, रासायवनक आवर् जैववक 

गुर्धमण बदलतात व त्यामुळे मानव व जलीय सजीवांवर 

ववपरीत पररर्ाम होतात.  

नैसवगणक पाण्यात एखादा बाय पदाथण अथवा उष्णता 

यांची भर पडल्यास ते पार्ी प्रदूवषत होऊन त्याचा मानव, 

इतर प्रार्ी आवर् जलीय जीव यांना अपाय होतो. 

जगातील बहुतेक देशांत जल प्रदूषर् ही गंभीर समस्या 

बनली आहे.  

 

प्रकरण ०५ 
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५.१.१ जल प्रदूषणयचे स्रोत:- 

अ) मयनवी मलमूत्र व औदर्ोपगक सांडपाणी:-  

मानवी वस्त्यांमधून उत्सवजणत झालेले मलमूत्र आवर् औदयोवगक साांडपाणी मलवावहन्यांतून नदी वकंवा इतर 

जलाशयांत सोडले जातात. पाण्यातील प्रदूवषत घटकातील पातळी वाढल्याने पाण्यातील ऑस्क्सजनची 

उपलब्धता कमी होते. तसेच पाण्यातील जैवववववधतेला हानी पोहचते.   त्यामुळे पाररस्स्थवतकीय संतुलन 

वबघडते व प्रदूषर्ाची समस्या वनमाणर् होते. प्रदूवषत झालेल्या पाण्याच्या वापरामुळे मानवी आरोग्यावर 

दुष्पररर्ाम होतात जसे की जठर, आतड्ाचे व इतर रोग संभवतात. म्हरू्न मैलापाण्यावर प्रविया करूनच 

नदीमधे्य सोडरे् अतं्यत आवश्यक आहे. 

ब) रयसयर्पनक िते:- 

शेती मधे्य मोठ्या प्रमार्ात वापरण्यात येर्ाऱ्या रासायवनक खतांमुळे जवमनी मधे्य िारांचे प्रमार् आवश्यकते 

पेिा वाढते व हे िार पाण्यात वमसळल्यास, पाण्यातून वाहून आलेल्या या रासायवनक घटकाांमुळे जल प्रदूषर् 

होते. जवमनीवरील रासायवनक खते द्रवाच्या रूपात पाझरून भूजल साठ्यात वमसळून भूजल प्रदूवषत होते. या 

रासायवनक घटकांमुळे पाण्यातील जैवववववधतेला धोका उत्पन्न होतो.  

५.१.२ जल प्रदूषणयचे पररणयम:-  

जलप्रदूषर् ही मानववनवमणत समस्या असून त्याच्या मुळे मानवी आरोग्यावर ववपरीत पररर्ाम होतात तसेच 

सूयणप्रकाश व प्रार्वायूच्या अभावामुळे पाण्याखालील पररसंस्थेचा नाश होतो.  

• जल प्रदूषणयचे मयनवी आरोग्ययवर होणयरे पररणयम:-  

१. वपण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमधे्य प्रदूषके वमसळल्यास पार्ी प्रदूवषत होते. दूवषत पाण्यात कॉलरा, 

कावीळ, ववषमज्वर या रोगांना कारर्ीभूत ठरर्ारे जीवारू् आवर् ववषारू् असतात.  

२. दूवषत पाण्याच्या साठ्यातून दुगंधी आवर् रोगराई पसरते. साठलेल्या पाण्यात डास आवर् इतर 

कीटकांची वाढ होऊन डेंगू्य, मलेररया, वचकुनगुवनया यांसारख्या रोगांना आमंत्रर् वमळते.  

३. प्रदूवषत पाण्यातील फ्लोराईड व आसेवनक सारख्या घटकांमुळे दात व हाडे कमकुवत होतात तसेच 

त्वचारोग, केस गळर् यांसारख्या त्रासांना सामोरे जावे लागते.  

४. मैलापाण्यापासून वनमाणर् होर्ाऱ्या रोगजंतंूपासून हगवर्, गॅिर ो आवर् आतड्ाचे ववकार होण्याची 

शक्यता असते.  

५. दूवषत पाण्यातील क्लोराइडसच्या जाि प्रमार्ामुळे मानवाच्या प्रजनन संस्थेवर तसेच अनेक गं्रथीचं्या 

कायाणवर ववपरीत पररर्ाम होऊ शकतो.  

६. प्रदूवषत पाण्याच्या संपकाणत आल्यास त्वचेवर पुरळ येरे्, त्वचा कोरडी पडरे्, खरुज यांसारखे त्वचेचे 

ववकार होऊ शकतात.  

७. प्रदूवषत पाण्यातील कीटकनाशकांच्या अंशामुळे मध्यवती चेतासंस्थेवर ववपरीत पररर्ाम होतो. 
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५.२ पयणीपुरविय:-  

महाराष्ट्र   महानगर पावलका  अवधवनयमानुसार  महानगरपावलकेचे कतणवे्य व अवधकार खालील  प्रमारे् आहेत, 

(१) महानगरपावलका िेत्रातील नागररकांना शुद्ध व स्वच्छ पार्ी पुरववरे्. 

(२) पार्ीपुरवठा प्रर्ालीची संपूर्णतः  उभारर्ी  

(३) पार्ीपुरवठा प्रर्ालीचे कायणन्वयन व पररिर् कररे्. 

(४) महानगरपावलकेच्या सवण पार्ीपुरवठा कें द्राची व्यवस्था सुस्स्थत ठेवरे्. 

(५) आवश्यकता भासल्यास पार्ीपुरवठा प्रयोजनाकररता नवीन बांधकाम कररे् अथवा संपावदत कररे्.    

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या  पार्ीपुरवठा  ववभागामार्ण त  शहरामधे्य  पार्ी  पुरवठा  कररे्, नवीन  

नळ जोडर्ी  देरे् , नवीन  जलवावहन्या  टाकरे्, पार्ी  गळती शोधरे्  व  थांबववरे् पार्ी गळती शोधून दुरुिी 

कररे्, मीटर  पध्दतीने  पार्ी पुरवठा  होत  असलेल्या  नागररकांची  वबले दुरुि  कररे् इ. कामे करण्यात 

येतात. वाढत्या लोकसंखे्यमुळे पाण्याची मागर्ी वाढली असून त्यामुळे पार्ीपुरवठा यंत्ररे्वर ताण येत आहे. 

५.२.१ महयपयपलकेचे जलस्त्रोत:-  

पवना नदी हे वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या  पाण्याचा मुख्य स्त्रोत आहे.  पवना धरर्ातून पवना नदीचे 

पार्ी रावेत अशुद्ध जलउपासा कें द्रामार्ण त वनगडी  येथील जलरु्द्धीकरण कें द्रापयंत आर्ले जाते. पवना  

नदीतून  वपंपरी वचंचवड  महानगरपावलकेला सरासरी ५०७.६३ द.ल.वल.प्रवतवदन पाण्याचा पुरवठा केला जातो.  

गेल्यावषी पार्ीपुरवठा सरासरी ४९६ द.ल.वल. प्रवतवदन होता. 

पवना  नदीतील  पार्ी  रावेत बंधाऱ्यापासून बंद  पाईपलाईन द्वारे सेक्टर  २३  येथील  जलशुद्धीकरर् कें द्रात 

आर्ले जाते. जलशुद्धीकरर् कें दात  वनजणतुकीकरर् व शुद्धीकरर्  प्रविया  करून  शुध्द पार्ी  नागररकांना 

पुरववले  जाते. पाण्यावर  प्रविया  करीत  असताना  वपण्यायोग्य पाण्याचे  जागवतक  व  राष्ट्र ीय  दजाणचे वनकष  

पाळले  जातात.   

तक्तय: ५.१: जलशुद्धीकरण कें ियची मयपहती 

अनुक्रम पयणी प्रपक्रर्य र्िंत्र पिकयण/ प्रभयग 
क्षमतय 

(द.ल.पल.) 
प्रपक्रर्य पद्धती बयिंधणीचे वषा 

१ टप्पा १ वनगडी ११४+२०% पारंपाररक १९८९ 

२ टप्पा २ वनगडी ११४+२०% पारंपाररक १९९९ 

३ टप्पा ३ वनगडी १००+२०% पारंपाररक २००६ 

४ टप्पा ४ वनगडी १००+२०% पारंपाररक २०१० 

(स्रोत: पार्ी पुरवठा ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 
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५.२.२ पयणी पुरविय र्ोजनेची सद्य:स्थिती:- 

तक्तय: ५.२: पयणीपुरवठ्ययची सद्यः स्थिती 

अनुक्रम तपशील सयिंस्ख्यकी मयपहती 

१ पवना नदीतून होर्ारा पार्ी पुरवठा ५०७.६३ दलवल/प्रवतवदन 

२ प्रवत व्यक्ती प्रवत वदवस पाण्याची गरज 
१३५ वलटसण प्रवतवदवस (CPHEEO च्या प्रवतव्यक्ती 

मानांकानुसार) 

३ 
पार्ी पुरवठ्यातून वमळर्ारा महसूल (पार्ी 

पट्टी) 
रु. ५५ कोटी पार्ीपट्टी 

४ पार्ी प्रविया कें द्राची संख्या ४ ( टप्पा  १ ते ४)+१ (प्रिाववत) 

५ पंप हाऊस / पंप कें द्राची संख्या २३ 

६ 
जवमनी खालील असर्ाऱ्या पाण्याच्या 

टाक्कांची  संख्या 
२३+३(प्रिाववत) 

७ उघड्ा चॅनलची लांबी (वकमी) 
३५ वकमी ( पवना  धरर् ते रावेत पंवपंग िेशन पयंत नदी 

पात्रातून) 

८ पाण्याच्या चॅनलची लांबी (वकमी) 
३. ५ वकमी ( रावेत पंवपंग िेशन ते जलशुद्धीकरर् कें द्रापयेंत  

पाईप लाईन मधून) 

९ 
उंचावर असर्ाऱ्या पाण्याच्या टाक्यांची 

संख्या (ESR) 
१०२+२९ (प्रिाववत) 

१० पुरववरे्त येर्ा-या पाण्याची गुर्वत्ता ९९.९% शुध्द 

(स्रोत: पार्ीपुरवठा ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

तक्तय: ५.३: शहरयतील पयणी मीटर जोडणी केलेल्य ग्रयहकयिंची मयपहती 

तपशील पमटर जोडणी ग्रयहकयिंची सिंख्यय 

घरगुती १५७७१५ १५९७७९ 

व्ययवसयपर्क ६२१८ ६२७५ 

सयवाजपनक १२७ १२७ 

झोपडपट्टी - ८२६४ 

                       (स्रोत: पार्ीपुरवठा ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

तक्तय: ५.४: पचिंचवड शहरयस होणयरय पयणीपुरविय बयबत मयपहती 

अ.क्र. तपशील सयिंस्ख्यकी मयपहती 

१ एकूर् करण्यात येर्ारा पार्ीपुरवठा (दलवल/प्रवतवदन) 

५०७.६३ दलवल/प्रवतवदन पवना 

धरर्ातून +सरासरी  

३५ दलवल/प्रवतवदन MIDC कड़न 

२ व्यावसावयक ववभागासाठी प्रवतवदन करण्यात येर्ार पार्ीपुरवठा ७ द.ल.वल प्रवत वदन 

३ वनवासी भागासाठी प्रवतवदन करण्यात येर्ारा पार्ीपुरवठा ५ ३५.६३ द.ल.वल प्रवत वदन 

(स्रोत: पार्ीपुरवठा ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 
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तक्तय: ५.५: पपण्ययच्यय पयण्ययचय पवर्शलेषण अहवयल 

मपहनय 
गढूळतय 

(टबीडीटी) 

एकूण जडपणय 

(हयडानेस) 
टी.डी.एस. डी.ओ. फ्लोरयईड 

आर्.एस.मयनयिं

कन 

अवधकतम ५ 

एन.टी.यु. वमगॅ्र / 

वल.(शुध्द 

पाण्याकररता) 

अवधकतम ३०० वमगॅ्र / 

वल. 

अवधकतम ५०० 

वमगॅ्र / वल. 
नू्यनतम ५ वमगॅ्र / वल. अवधकतम वमगॅ्र / वल. 

 अशुध्द 

(NTU) 

शुध्द 

(NTU) 

अशुध्द 

(mg/lit) 

शुध्द 

(mg/lit) 

अशुध्द 

(ppm) 

शुध्द 

(ppm) 

अशुध्द 

(mg/lit) 

शुध्द 

(mg/lit) 

अशुध्द 

(mg/lit) 

शुध्द 

(mg/lit) 

एपप्रल-२१ ६.०६ १.६६ ४६.७२ ४३.४५ ६७.८५ ११९.६ ६.५४ ६.७९ ०.१ ०.०९ 

मे-२१ ४.९ १.८७ ५३.१४ ४९.१४ ६९.४८ ६८.५५ ६.७४ ६.८४ ०.१ ०.०८ 

जुन-२१ ४१.९१ १.७८ ८५.८४ ८४.३८ १३९.४ १३४.१ ६.२५ ६.७३ ०.१३ ०.११ 

जुलै-२१ ४३.२१ १.८१ ९३. ८४.९२ ११२.३ ११३.२ ६.७ ६.९१ ०.११ ०.१ 

ऑगि-२१ १६.८५ १.६९ १०७.१ १०२.६ १८१.३ १३७. ६.६८ ६.७६ ०.१४ ०.११ 

सप्टेंबर-२१ ३६.१९ १.४६ ८६.६६ ८१.८ ११३.७ १०१.४ ६.८७ ६.९ ०.१७ ०.१६ 

ऑक्टोबर-२१ ९.९८ १.६९ १०१.७ ९९.२६ १२६. १२४.४ ६.४ ६.६४ ०.१६ ०.१४ 

नोव्हेंबर-२१ ८.८९ १.७४ ७१.०५ ६७.८९ ९०.४५ ८३.३७ ६.४८ ६.७२ ०.१७ ०.१५ 

पडसेंबर-२१ ४.३१ १.४ ७२.०८ ६९.२५ ८८.३४ ८५.११ ६.६ ७.२ ०.१३ ०.१ 

जयनेवयरी-२२ ३.४२ १.३१ ४४. ४०.९२ ६२.६५ ६०.७२ ६.७७ ७.२८ ०.११ ०.०८ 

फेबु्रवयरी-२२ ३.३४ १.३७ ३९.२ ३६.४ ५९.०९ ५६.८७ ६.९१ ७.३२ ०.१२ ०.०९ 

मयचा-२२ ३.४२ १.५६ ४१.५ ३९.१ ६६.४ ६५.३४ ६.८६ ७.२१ ०.१२ ०.१ 

(स्रोत: पार्ीपुरवठा ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

पनष्कषा: वरील अहवालावरून असे वदसून येत आहे की महानगरपावलकेच्या पार्ी पुरवठा मार्ण त नागररकांना 

पुरववण्यात येर्ाऱ्या पाण्याची गुर्वत्ता ही IS मानांकनाच्या वनधाणररत मायाणदेमधे्य आहेत.    

 

पनगडी रे्िील जलशुद्धीकरण प्रकल्प 
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५.३ पपिंपरी पचिंचवड महयपयपलकेमयफा त रयबपवण्ययत रे्णयऱ्र्य पयणी पुरविय उपयर्र्ोजनय व प्रकल्प:- 

५.३.१ आिंिय धरण पयणीपुरविय प्रकल्प:- 

 

चयलू कयमे  

➢ वचखली येथे नवीन जलशुद्धीकरर् कें द्र बांधरे्. 

ठेकेदाराचे नाव:- मे.गोडंवाना इंवजवनअसण वल.  

वनववदा रक्कम: र.रु. ४६,४८,००,०००/  

कामाचा आदेश ि. व वदनांकः  ि.पापु/०८/कावव/१००८/२०१९ वद. १३/०९/२०१९  

कामाची संविप्त मावहती :- सदर कामात १०० द.ल.वलटसण प्रवतवदनी िमतेचे जलशुध्दीकरर् कें द्र बांधरे्त 

येर्ार आहे.  

कयमयची सद्य:स्थिती: सदरचे काम ९५ % पुर्ण झाले आहे.  

 

➢ वचखली येथील नवीन जलशुद्धीकरर् कें द्र ते देहू पयंत रायवझंग मेन टाकरे्.  

ठेकेदाराचे नाव:- मे.रुद्रार्ी इन्फ्रािर क्चर वल.  

वनववदा रक्कम: र.रु. ४७,३९,५०,०००/ (२.२४%जादा)  

कामाचा आदेश ि. व वदनांक: ि.पापु/०८/कावव/१००३/२०१९ वद. २१/११/२०१९  

कामाची संविप्त मावहती :- सदर कामामधे्य सद्य:स्स्थतीत १४०० वम.मी. व्यासाची ५.०० वक.मी., १२५० वम.मी. 

व्यासाची १.६० वक.मी. व ११०० वम.मी. व्यासाची १.५० वक.मी. जलवावहनी टाकरे्त येर्ार आहे.  

कयमयची सद्य:स्थिती: सदरचे काम ९०% पुर्ण झाले आहे. 

 

➢ वनघोजे-तळवडे येथे अशुध्द जलउपसा कें द्र बांधरे्.  

ठेकेदाराचे नाव:- मे.आर.जी. सानप कंन्स्ट्र क्शन कंपनी. 

वनववदा रक्कम: र.रु. १८,६१,३६,८२/- (१२.६९%कमी) कामाचा आदेश ि. व वदनांक: 

ि.पापु/०८/कावव/१२/२०२१ वद. ०९/०४/२०२१  

कामाची संविप्त मावहती :- सदर कामात १०० द.ल.वलटसण प्रवतवदनी िमतेचे जॅकवेल, पंपीग िेशन, सबिेशन, 

अँप्रोच चॅनेल व स्काडा रुम बांधरे्त येर्ार आहे.  

कयमयची सद्य:स्थिती: सदरचे काम ८०% पुर्ण झाले आहे. 

५.३.२ भयमय आसिेड धरण पयणीपुरविय प्रकल्प:- 

 

चयलू कयमे 

➢ नवलाख-उंबे्र येथील बीपीटी ते देहू पयंत १४०० वममी व्यासाची गॅ्रव्हीटी मेन टाकरे्.  

ठेकेदाराचे नाव:- मे.ऑर्शोर इन्फ्रािर क्चर वल.  

वनववदा रक्कम: र.रु. १०१,०६,३४,७२३/- (६.४% कमी)  

कामाचा आदेश ि. व वदनांक: ि.पापु/०८/कावव/७०१/२०१९ वद. १५/१२/२०२०  

कामाची संविप्त मावहती :- सदर कामात १४०० वम.मी. व्यासाची सुमारे १८.९० वक.मी. लांबीची जलवावहनी 

टाकरे्त येर्ार आहे.  
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कयमयची सद्य:स्थिती: सदरचे काम १८% पुर्ण झाले आहे. 

➢ भामा आसखेड धरर् ते नवलाख उंबे्र येथील बीपीटी पयंत १७०० वम.मी. व्यासाची रायवझंग मेन टाकरे्.  

ठेकेदाराचे नाव:- मे.ऑर्शोर इन्फ्रािर क्चर वल.  

वनववदा रक्कम: र.रु. ६१,१८,१५,८९७/- (९.५०% कमी)  

कामाचा आदेश ि. व वदनांक: ि.पापु/०८/कावव/६९९/२०१९ वद. १५/१२/२०२०. 

कामाची संविप्त मावहती :- सदर कामात १७०० वम.मी. व्यासाची सुमारे ८.८० वक.मी. लांबीची जलवावहनी 

टाकरे्त येर्ार आहे.  

कयमयची सद्य:स्थिती: सदरचे काम सुरु कररे्त आले आहे. 

५.३.३ पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकेत रयबपवण्ययत रे्णयरी स्कयडय प्रणयली:-  

सद्य:स्स्थतीत, स्काडा प्रर्ाली खालील तीन प्रमुख वठकार्ी कायाणस्न्वत केली आहे.  

१. रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा कें द्र, 

२. जलशुध्दीकरर् कें द्र व  

३. शहरातील पाण्याच्या उंच टाक्यांचे इनलेट 

रावेत येथील अशुद्ध जलउपसा कें द्र मधील पंप्सचे पररमार्, त्यांची चालू-बंदची स्स्थती, नदीतील पाण्याची 

पातळी, पंप िेशन मधील पाण्याची पातळी इ. गोष्ट्ीचंी मावहती स्काडा प्रर्ाली द्वारे प्राप्त होते. जलशुध्दीकरर् 

कें द्र येथे स्काडा प्रर्ाली द्वारे पार्ी शुद्धीकरर्ाच्या प्रते्यक टयाला असर्ारी पाण्याची गुर्वत्ता तपासली 

जाते.तसेच जलशुद्धीकरर् कें द्रातील फॅ्लश वमक्सरची मोटार, फ्लोकू्यलेटसणची मोटर, कॉररर्ायरचा ब्रीजची 

प्रविया, वर्ल्ट्र बेडचे ववववध वॉल्ह्व्ह चालववरे् या सवण प्रविया PLC पॅनेलद्वारे ऑटोमॅटीक / सेमी ऑटोमेटीक 

पद्धतीने कायाणस्न्वत केले जातात. जलशुद्धीकरर् कें द्रातील सवण वर्ल्ट्र बेड्स, शुद्ध पार्ी साठववर्ारे 

जवमनीखालील टाक्या यांचे पातळीचे स्काडा प्रर्ालीद्वारे वनयवमतपरे् वनरिर् केले जाते. तसेच जलशुद्धीकरर् 

कें द्रात अशुद्ध पार्ी घेऊन येर्ाऱ्या तीन मुख्य जलवावहनीचंा फ्लो मोजरे्काररता, त्या जलवावहनीवर 

Electromagnetic Flow Meters बसववले आहेत. जलशुद्धीकरर् कें द्रातून शहरात शुद्ध पार्ी घेऊन 

जाण्याकररता एकूर् दहा मुख्य जलवावहनी आहेत. या सवण जलवावहनीचा फ्लो देखील Electromagnetic 

Flow Meters द्वारे वनरंतर वनरीिर् केले जाते. या दहा जलववहनीचा बेंचमाकण  तयार केला असून, बेंचमाकण  

वव वािववक प्रवाह याचे वनरंतर वनरीिर् करून संपूर्ण शहरात उरववल्याप्रमारे् पार्ी पुरवठा कररे् शक्य 

झाले आहे.  

शहरातील उंच टाक्यांच्या Inlet ला फ्लोमीटसण, Pressure Transmitters बसववले आहेत. तसेच, टाक्यांमधील 

पाण्याची पातळीची देखरेख देखील स्काडा प्रर्ालीद्वारे केली जाते. पार्ी पुरवठा व्यवस्थापन कररे्साठी 

पार्ीपुरवठा ववभागातल्या प्रते्यक अवभयंत्याकडे त्यांच्या मोबाईलवर स्काडा प्रर्ालीचे अॅप्लीकेशन देण्यात 

आलेले आहे.  

पुढच्या टयामधे्य नव्याने होर्ा-या उंच पाण्याच्या टाक्यांपासून संपुर्ण ववतरर् व्यवस्थेला स्काडा प्रर्ाली 

कायाणस्न्वत करण्याचे प्रिाववत आहे. त्यामुळे ववतरर् व्यवस्थेत सुधारर्ा होईल व सवांना समान व पुरेशा 

दाबाने पार्ी पुरवठा कररे् शक्य होईल.  
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५.३.४ अमृत र्ोजनय - पयणीपुरविय पवतरण व्यवथिय सुधयरणे:- 

 कें द्र शासनाच्या अमृत योजनेंतगणत वपंपरी वचंचवड महापावलकेतील पार्ीपुरवठा ववतरर् व्यवस्था 

सुधारण्यासाठी सुरुवातीला र. रु.२४०.४६ कोटी व नंतर सुधाररत र.रु.२४४.०४ कोटी इतक्या रकमेचा प्रकल्प 

मंजूर झालेला आहे. त्यापैकी इलेस्क्टर कलसाठीचे र.रु.३१.३७ कोटी इतक्या रकमेचे काम वगळून प्रथमत रु. 

२०९.०९ कोटी व नंतर रु २१२.६७ कोटी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पाची वनववदा प्रविया खालीलप्रमारे् चार 

भागात राबववण्यात आली आहे.  

 

SAAP1-  र.रु.४५.२४ कोटी  

    र.रु.५९.६० कोटी  

SAAP 2-        र.रु.५२,०४ कोटी  

    र.रु.५१.७९ कोटी  

SAAP नुसार सदर प्रकल्पाकररता कें द्र शासन, राज्य शासन व महानगरपावलकेचा वहस्सा खालीलप्रमारे् आहे, 

 

एकूण पहस्सय (१००%) 
कें ि शयसन पहस्सय 

(३३.३३%) 

रयज्य शयसन पहस्सय 

(१६.३७%) 

मनपयचय पहस्सय 

(५०%) 

र.रु.२४४.०४ कोटी रु.रु.८१.३३ कोटी र.रु.४०.६६ कोटी र.रु.१२२.०३ कोटी 

 

संपूर्ण शहराला पुरेशा दाबाने पार्ीपुरवठा ( Pressurised Water Supply) करण्याच्या दृष्ट्ीने अमृत 

योजनेअंतगणत वमळर्ा-या वनधीचा उपयोग करून प्रामुख्याने खालील कामे करण्यात येर्ार आहेत.  

१. सवण House Service Connections HDPE पाईपने बदलर्  

२. Distribution Network मधील खराब पाईप दुरुि कररे् वकंवा पाईप बदलरे्  

३. नवीन पाईप टाकरे् (DI व HDPE)  

४. शहरात ८ वठकार्ी पाण्याच्या उंच टाक्या बांधरे्   

५. शहरात २ वठकार्ी जमीनीखालील संप बांधरे्  

६. पाण्याच्या उंच टाकीनंतर लहान-लहान DMA (District Metering Area) तयार कररे् 

 ७. फ्लो मीटसण बसववरे्, ववद्युतववषक कामे कररे्, इत्यादी बाबीचंा समावेश केला आहे.  

 

House Service Connections, जे GI पाईप्सना गंज लागून खराब होतात वकंवा त्यातून गळती होत असल्याने 

ते MDPE पाईपने बदलल्यामुळे तसेच Distribution Network मधील खराब पाईप दुरुि केल्यामुळे वकंवा 

बदलल्यामुळे पार्ी गळतीचे प्रमार् कमी होण्यास मदत होर्ार आहे. 
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५.३.५ २४ x ७ पयणीपुरविय:- 

 कें द्र शासनाकडील जे. एन. एन.यु. आर. एम. अंतगणत वपंपरी वचंचवड शहराच्या ४० टके्क भागासाठी २४ x ७ 

पार्ीपुरवठा योजना राबववरे् या प्रकल्पास सन २०१३-१४ मधे्य कें द्र शासनाने १४३.१७ कोटी इतक्या रकमेच्या 

डीपीआरला मंजूरी वदली आहे. सदर योजनेकररता नागपूर येथील में वशवराज इन्फ्रािर क्चर वल. यांना 

Operator म्हरू्न कामाचे आदेश देण्यात आले.  

सदर कामांतगणत ४०% भागातील सुमारे ५४,००० नळजोड धारक म्हर्जेच साधारर्परे् ८ लाख लोकसंखे्यला 

सदर प्रकल्पाचा र्ायदा होर्ार आहे. २४x७ पार्ीपुरवठा योजनेंतगणत १००० ते १५०० ग्राहकसंख्या असलेले 

DMA (District Metering Area) तयार कररे्, सदर DMA isolate कररे्, सवण House Service 

Connections (ज्यामधून सवाणत जाि गळती होत असते) MDPE पाईपने बदलरे्, पाण्याचे मीटसण बदलरे्, 

Distribution Network मधून leakages शोधून तो पाईप दुरुि कररे् वकंवा पाईप बदलरे्, पाण्याच्या उंच 

टाकीनंतर पाण्याच्या नळजोडांचे अंतगणत लेखापररिर् कररे् व सवण कामे झाल्यावर NRW २० टक्क्यांपेिा 

खाली आर्ण्याचे उद्दीष्ट् गाठून सवांना समान पार्ीपुरवठा कररे्, या बाबीचंा समावेश आहे. सदर कामांतगणत 

आतापयंत ८० टके्क स्थापत्यववषयक काम पूर्ण झाले असून एकामधे्य टर ायल घेण्यास सुरुवात करण्यात 

आलेली आहे.  

• २४x७ पयणीपुरविय प्रकल्पयचे ियलील फयर्दे आहेत:- 

• दुवषत पार्ी जलवावहनीमधे्य वमसळण्याची शक्यता पूर्णपरे् नाहीशी  

• पाण्यापासून होर्ारे संसगणजन्य रोगांवर वनयंत्रर्  

• सवणत्र समान पार्ीपुरवठा शक्य  

• पाण्याच्या दाबात सुधारर्ा   

• पाण्याची गळतीचे व महसूल न वमळर्ा-या पाण्याचे प्रमार् कमी होरे् शक्य  

• बेवहशोबी पाण्याचे प्रमार् कमी होरे् शक्य 

५.४ मलपनः सयरण व्यवथियपन:-  

शहरातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन महानगरपावलका करीत असून यामधे्य सांडपाण्याचे  वहन व मैलापाण्याचे  

रु्द्धीकरण या बाबीचंा  समावेश  होतो.  सवणसाधारर्परे्   नागररकांच्या  प्रवतवदन  पार्ी वापरापैकी  ८०%  

पाण्याचे साांडपाण्यामधे्य पररवतणन होत असते. 

प्रवतवदन  तयार होर्ारे  घरगुती  सांडपार्ी  हे मलवावहन्ाांद्वारे मैलाशुद्धीकरर् कें द्रांवर  आर्ले  जाते.  ते मैला  

प्रविया  करून पार्ी स्वच्छ करून व महाराष्ट्र  प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाच्या वनधागररत मयाणदेमधे्य गुर्वत्ता  

राखली  जाते.  मैला पाण्याचे  वनजंतुकीकरण करून  नंतर  ते  नदीच्या  प्रवाहात सोडण्यात येते. स्वच्छ  व  

वनजंनतुकीकरर्  केलेले  पार्ी  नद्यामधे्य  सोडल्यामुळे नदीचे  प्रदूषर्  होत  नाही. खालावत  नाही.  वपंपरी 

वचंचवड  महापावलकेच्या  मैलाशुद्धीकरर्  कें द्रामधे्य  प्रवतवदन २७० द.ल. वल. पाण्यावर  प्रविया  केली  जाते.  

सद्य:स्स्थतीत  वपंपरी वचंचवड महापावलकेची मैलाशुधीकरर् िमता ३५३ द.ल.वल. असून  वाढत्या 

लोकसांखे्यकडे पाहता प्रविया िमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. 
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 ५.४.१ पपिंपरी पचिंचवड  महयपयपलकेतील मैलयशुद्धीकरण कें ियमधे्य प्रपकर्य करण्ययत रे्णयऱ्र्य 

सयिंडपयण्ययची मयपहती ियलील प्रमयणे:-  

वपंपरी वचंचवड महापावलका िेत्रात सरासरी दररोज ३१२.०० द.ल.वल. सांडपार्ी तयार होते. वपंपरी वचंचवड 

महानगरपावलकेने घरगुती सांडपार्ी प्रविया करण्यासाठी पुढील प्रमारे् सांडपार्ी प्रविया कें दे्र कायाणस्न्वत 

केली असून त्यामधे्य सद्य:स्स्थती खालीलप्रमारे् प्रविया होते, 

तक्तय: ५.६: मैलयशुद्धीकरण कें ि 

अ.

क्र. 

मैलयशुद्धीकरण कें ियिंचे 

नयव 

प्रपक्रर्य क्षमतय 

(द.ल.पल. / 

पदन) 

सद्य:स्थितीत प्रपक्रर्य 

होत असलेले 

सयिंडपयणी (द.ल.पल. 

/ पदन) 

मैलयपयणी 

शुद्धीकरण 

करून 

सोडलेल्य 

नदीचे नयव 

तिंत्रज्ञयनयचे नयव 

१ रावेत २० १२.३५८ पवना SBR 

२ आकुडी ३० १५.७९६ पवना 

Combitreat- 

Improved 

SBR 

३ वचंचवड टप्पा २ ३० 
५८.२९२ पवना 

ASP 

४ वचंचवड टप्पा १ भाटनगर ३० SBR 

५ वचखली टप्पा १ १६ 
२३.०८९ इंद्रायर्ी 

Extended 

Aeration 

६ वचखली टप्पा २ १६ ASP 

७ कासारवाडी टप्पा १ ४० 

८७.२१४ पवना 

ASP 

८ कासारवाडी टप्पा २ ४० ASP 

९ कासारवाडी टप्पा ३ ४० SBR 

१० सांगवी १० 
१८.६२५ पवना 

Retrofit 

११ दापोडी २० SBR 

१२ वपंपळेवनलख २० १८.४६२ मुळा Bio Tower 

१३ च-होली टप्पा  १ २१ 
३५.८८ इंद्रायर्ी 

SBR 

१४ च-होली टप्पा  २ २० SBR 

एकुण ३५३ २७०   

(स्रोत: पयाणवरर् अवभयांवत्रकी ववभाग वपां.वच.मनपा.)  
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५.४.२ मलपन:सयरण  सस्व्हास लेवल बेंचमयका :- 

तक्तय: ५.७: मलपन:सयरण सस्व्हास लेवल बेंचमयका  

अनुक्रम सेवयस्तर मयनयिंकन 

अपेपक्षत 

कयर्ाक्षमतय 

(%) 

सद्य:स्थिती 

२०२० (%) 

सद्य:स्थिती 

२०२१ (%) 

१ 

मलवन:सारर् सेवेच्या उपलब्धतेची प्रर्ाम 

( Coverage of Sewage Network 

Service ) 

१०० ९१.४० ९२.५९ 

२ 

मलवन:सारर् व्यवस्थेद्वारे जमाहोर्ारे 

मलवन:सारर् 

(Collection Efficiency of Sewage 

Network) 

१०० ९४.२५ ९७.२० 

३ 

मलवन:सारर् प्रविया प्रकल्पाच्या कायणिमतेचे 

प्रमार् 

(Adequacy of Sewage Treatment 

Capacity) 

१०० १०० १०० 

४ 

ग्राहकांच्या तिारी वनवारर्ाचे प्रमार् 

(Efficiency in redressal of Customer 

Complaint) 

१०० ९८.६२ ९९.३९ 

(स्रोत: जल:वनस्सारर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

५.४.३ मैलयशुद्धीकरण कें ियतील मैलयपयणी सिंकलन स्थिती:-  

वपंपरी वचंचवड महापावलका िेत्रात तयार होर्ाऱ्या सांडपाण्यावर शुध्दीकरर् प्रविया कररे्साठी 

सद्य:स्स्थतीमधे्य एकुर् ९ वठकार्ी ३५३ द.ल.वल. प्रवतवदन िमतेचे १४ मैलाशुध्दीकरर् प्रविया कें द्र बांधरे्त 

आलेली असून १६२१ वक.मी. मलवन:सारर् नवलका टाकरे्त आलेल्या आहेत. तसेच सद्य:स्स्थतीत 

मैलाशुध्दीकरर् कें द्रात येर्ाऱ्या सुमारे २६५ ते २७० द.ल.वल. प्रवतवदन (८५%) सांडपाण्यावर प्रविया कररे्त 

येत आहे. 

मलवन:सारर् नवलकांद्वारे शहराच्या ववववध भागांमधून नजीकच्या मैलाशुध्दीकरर् कें द्रात मैला पार्ी आर्ले 

जाते. मैला संकलनाची सद्य:स्स्थती खालील प्रमारे्, 
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तक्तय: ५.८: मैलयपयणी सिंकलन 

अनु.क्र. 
मैलयशुद्धीकरण 

प्रकल्प नयवे 

क्षमतय 

द.ल.पल. 
मैलयसिंकलन पररसर 

१ कासारवाडी रे्ज -१ ४० कासारवाडी, कलासागर नाला, भोसरी (एस.पी.एस-१, एस.पी.एस-२) 

२ कासारवाडी रे्ज -२ ४० वपंपळे सौदागर, भोसरी (एस.पी.एस-१, एस.पी.एस-२), 

३ कासारवाडी रे्ज - ३ ४० 
कासारवाडी, कलासागर नाला, वपंपळे सौदागर, भोसरी (एस.पी.एस-१, 

एस.पी.एस-२), 

४ भाटनगर ३० 
वचंचवड एसबीआर, डीलक्स पंप हाउस (वपंपरी), गोखले पाकण  पंप हाउस 

(वचंचवड) 

५ वचंचवड ३० 
गोखले पाकण , केशवनगर वबजलीनगर, दत्तनगर, तानाजीवाडी, वचंचवड 

गावठार् 

६ आकुडी ३० आकुडी रुपीनगर, भक्ती शक्ती, वनगडी, आकुडी प्रावधकरर् 

७ रावेत २० ववकास नगर, वकवळे, वशंदे विी, पुनावळे, ताथवडे, रावेत, 

८ वपंपळे वनलख २० कस्पटे विी, वाकड, काळेवाडी र्ाटा, वपंपळे वनलख गावठार् 

९ सांगवी १० जुनी सांगवी, नवी सांगवी, वपंपळे गुरव 

१० दापोडी २० जुनी सांगवी, नवी सांगवी, वपंपळे गुरव 

११ चऱ्होली -१ २१ मोशी, वचखली, डुडुळगाव, चऱ्होली गाव, आळंदी 

१२ चऱ्होली -२ २१ मोशी, वचखली, डुडुळगाव, चऱ्होली गाव, आळंदी 

१३ वचखली-१ १६ नेवाळे विी  पंप हाउस 

१४ वचखली -२ १६ १२५३ पंप हाउस 

(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मैलयशुद्धीकरण कें ि, आकुडी 
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मैलयशुद्धीकरण कें ि, पचिंचवड  

५.४.४ मैलयशुधीकरण कें ियतून सोडवण्ययत रे्णयऱ्र्य पयण्ययची गुणवत्तय:- 

 वपंपरी वचंचवड शहरातील मैलाशुधीकरर् कें द्रात प्रविया केलेल्या पाण्याची गुर्वत्ता खालील प्रमारे्,  

  तक्तय:५.९: मैलय पयणी शुद्धीकरण कें ियचय तपयसणी अहवयल  

पिकयण मपहनय 
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ऑक्टोबर २०२१ ७.१ NIL १४६.० १२४.० २८४.० ७.६ ४.७ ६.७ ५.४ २१.० 

नोव्हेंबर २०२१ ७.१ NIL १४४.० १२७.० २८४.० ७.६ ४.७ ६.६ ५.५ २३.० 

पडसेंबर २०२१ ७.१ NIL १४५.० १२७.० २८४.० ७.७ ४.९ ६.४ ५.४ २२.० 

जयनेवयरी २०२२ ७.१ NIL १५५.० १३६.० २९०.० ७.६ ४.८ ७.३ ५.९ २५.० 

फेब्रुवयरी २०२२ ७.२ NIL १५२.० १३७.० २८९.० ७.७ ४.९ ६.९ ६.१ २३.० 

मयचा २०२२ ७.१ NIL १५५.० १४२.० ३०३.० ७.६ ४.९ ७.० ६.५ २३.० 

एपप्रल २०२२ ७.१ NIL १४६.० १३९.० २७२.० ७.६ ५.० ६.८ ६.४ २७.० 

मे २०२२ ७.० NIL १६१.० १३९.० २८३.० ७.६ ५.० ७.२ ६.३ ३०.० 

(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  
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तक्तय:५.१०: एसटीपी आउटलेट पॅरयमेटर सरयसरी 

वठकार् 
आउटलेट पॅरयमेटर 

pH DO TSS BOD COD 

रावेत  ७.५ ४.५ ५.२ ४.९ २२.० 

आकुडी ७.५ ५.१ ६.७ ६.७ १८.८ 

वचंचवड टप्पा २ ७.६ ४.८ ६.८ ६.१ २८.० 

भाटनगर वचंचवड  ७.३ ४.५ ७.५ ६.३ ३९.६ 

वचखली टप्पा १ ७.५ ४.८ ८.५ ७.१ २२.४ 

वचखली टप्पा २ ७.५ ५.२ ६.९ ५.२ १६.८ 

कासारवाडी टप्पा १ ७.६ ५.१ ६.६ ६.१ २९.८ 

कासारवाडी टप्पा २ ७.६ ४.७ ७.४ ७.० २८.७ 

कासारवाडी टप्पा ३  ७.६ ४.९ ६.८ ६.२ २७.६ 

सांगवी रेटर ोवर्ट ७.५ ५.१ ७.१ ७.० ३२.६ 

दापोडी ७.५ ४.८ ६.९ ६.५ २६.१ 

वपंपळे वनलख  ७.५ ४.० ७.५ ७.१ ३५.६ 

चऱ्होली टप्पा १ ७.५ ४.७ ६.७ ६.३ २३.७ 

चऱ्होली टप्पा २ ७.६ ४.९ ६.९ ५.८ २२.८ 

(स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

 

पनष्कषा: मैलाशुद्धीकरर् कें द्रात प्रविया केलेले (Outlet) पार्ी हे म.प्र.वन.मं. ने वनधाणररत केलेल्या 

मानांकनाच्या वववहत मयाणदेमधे्य आहेत.     

५.५ नदी व नयले र्यिंतील पयण्ययची गुणवत्तय:-  

वनसगाणमधे्य ‘पार्ी’ हे वेगवेगळ्या िोत्रामधे्य (समुद्र, नदी , नाले, भूजल , पावसाचे पार्ी इ. ) ववभागले आहे. 

पाण्याची गुर्वत्ता ढासळल्यास अनेक समस्या वनमाणर् होऊन मानवी आरोग्यास धोका उद्भवु शकतो. त्यामुळे 

पाण्याची गुर्वत्ता राखरे् आवश्यक आहे. 

रावेत आकुर्डी चचांचवर्ड 
टप्पा २

भाटनग
र 

चचांचवर्ड 

चचखली
टप्पा १

चचखली
टप्पा २

कासार
वार्डी 

टप्पा १

कासार
वार्डी 

टप्पा २

कासार
वार्डी 

टप्पा ३

साांगवी
रेट्रोफिट

दापोर्डी पपांपळे
ननलख 

चऱ्होली
टप्पा १

चऱ्होली
टप्पा २

पीएच ७.५ ७.५ ७.६ ७.३ ७.५ ७.५ ७.६ ७.६ ७.६ ७.५ ७.५ ७.५ ७.५ ७.६
र्डीओ ४.५ ५.१ ४.८ ४.५ ४.८ ५.२ ५.१ ४.७ ४.९ ५.१ ४.८ ४ ४.७ ४.९
टीएसएस ५.२ ६.७ ६.८ ७.५ ८.५ ६.९ ६.६ ७.४ ६.८ ७.१ ६.९ ७.५ ६.७ ६.९
बीओर्डी ४.९ ६.७ ६.१ ६.३ ७.१ ५.२ ६.१ ७. ६.२ ७. ६.५ ७.१ ६.३ ५.८
सीओर्डी २२. १८.८ २८. ३९.६ २२.४ १६.८ २९.८ २८.७ २७.६ ३२.६ २६.१ ३५.६ २३.७ २२.८

०.५.
१०.१५.२०.२५.३०.३५.४०.४५.

एस.टी.पीआउटलेट सरासरी
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वपंपरी वचंचवड महानर्रपावलकेमाफग त शहरातील नदी, नाले, पार्वठ्यातील पाण्याचे इ.चे वनयवमतपरे् नमुने 

घेऊन त्याची मान्यताप्राप्त संस्थेद्वारे तपासर्ी केली जाते. 

५.५.१ नद्ययिंच्यय पयण्ययची गुणवत्तय:-  

वपंपरी वचंचवड शहरातून वाहर्ाऱ्या मुख्यते्व तीन नद्या पवना, इंद्रायर्ी व मुळा नदीच्या पाण्याचे नमुने 

तपासण्यात आले. त्याचे वनष्कषण खालील प्रमारे् आहेत, 

अ) पवनय नदी:  

तक्तय:५.११: पवनय नदी (उन्हयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

बासे्कट वब्रज पुनावळा ७.२६ ३.२० १०.०० ६.०० १२.०० 

रावेत STP आउटलेट ७.८० ३.८० ९.०० ८.०० १०.०० 

रावेत STP अप िर ीम ७.९० ४.१० ११.०० ६.०० ९.०० 

रावेत STP डाउन िर ीम ७.२५ ३.२० १०.०० ७.०० ११.०० 

आकुडी STP आउटलेट ७.०३ ४.९० १२.०० १०.०० २८.०० 

झुलेलाल  घाट ७.१४ ३.९० १४.०० १३.०० ३२.०० 

वपंपरी स्मशानभूमी वपंपरी गाव ७.१० <२.५ ३६.०० ४.०० १२.०० 

कासारवाडी STP १,२,३ अप िर ीम साई श्री 

कॉम्प्पे्लक्स जवळ वपंपळे सौदागर 
७.०४ <२.५ २५.०० ९.०० २९.०० 

कासारवाडी STP रे्स  ३ आउटलेट ७.०४ ३.२० ७.०० ८.०० २९.०० 

कासारवाडी STP रे्स  १ आउटलेट ७.०७ २.७० ९.०० ८.०० २३.०० 

कासारवाडी STP रे्स  २  आउटलेट ७.०५ <२.५ ११.०० ५.०० १७.०० 

सांगवी STP आउटलेट ७.११ ५.८० ११.०० ६.०० २४.०० 

दापोडी STP आउटलेट ७.१५ ६.९० ८.०० १०.०० ३३.०० 

        (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

तक्तय:५.१२: पवनय नदी (पयवसयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

सांगावडे  वब्रज ७.६ ४.३ १८.० ४.० १२.० 

वकवळे  पावन नदी ७.७ ३.४ १८.० ८.० १६.० 

बासे्कट वब्रज पुनावळा ७.७ ३.२ २०.० ९.० १३.० 

रावेत वब्रज मंुबई पुर्ा एक्सपे्रस मागण  पवना ७.५ ३.१ १२.० ७.० १०.० 

रावेत बंधारा ७.१ ३.९ १८.० १०.० १२.० 

वाले्हकर वाडी पवना नदी ७.१ २.९ १४.० ८.० २०.० 

वबलाण हॉस्स्पटल वचंचवड ७.३ २.९ १४.० ८.० १५.० 

मोरया गोसावी मंवदर ७.५ ३.२ १४.० १०.० १६.० 

बोटक्लब ७.३ ४.९ १८.० ९.० २१.० 

वचंचवड STP (SBR) इनलेट ७.५ ४.२ १७०.० ८.० २०.० 
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वचंचवड STP (SBR) आउटलेट ७.३ २.९ ९८.० १०.० १०.० 

थेरगाव स्मशानभूमी ७.५ ३.१ ६.० ८.० ११.० 

काळेवाडी स्मशानभूमी ७.३ ३.२ ५६.० ९.० १२.० 

वचंचवड STP (SBR ) अप िर ीम ७.२ ३.० २४.० ८.० २८.० 

वचंचवड STP (SBR ) डाउन   िर ीम ७.२ ४.६ १२०.० ११.० १६.० 

भाटनगर STP  डाउन   िर ीम ७.२ ३.० ५२.० ९.० १५.० 

झुलेलाल  घाट ७.३ ४.२ १४.० १०.० १७.० 

वपंपरी स्मशानभूमी वपंपरी गाव ७.० ४.१ ५०.० ८.० १७.० 

रहाटर्ी स्मशानभूमी ६.८ ३.८ २२.० ११.० १६.० 

वपंपळे सौदागर ७.० ३.९ ३२.० १०.० १४.० 

कासारवाडी STP १,२,३ अप िर ीम साई श्री कॉम्प्पे्लक्स जवळ 

वपंपळे सौदागर 

७.० ३.५ ३८.० ११.० ११.० 

कासारवाडी STP रे्स  ३ आउटलेट ७.३ ४.१ १६.० ९.० १३.० 

कासारवाडी STP रे्स  ३ इनलेट ७.१ १.४ ३२.० ८.० १०.० 

कासारवाडी STP रे्स  १ आउटलेट ७.० ४.३ ११४.० ५.० ११.० 

कासारवाडी STP रे्स  १ इनलेट ६.९ १.२ २२४.० ६.० १२.० 

कासारवाडी STP रे्स  २ इनलेट ६.९ १.० ६४.० ९.० २४.० 

कासारवाडी STP रे्स  २  आउटलेट ७.१ ४.३ २४.० १०.० १३.० 

कासारवाडी STP १,२,३ डाउन िर ीम ७.० ४.३ १४.० ११.० २८.० 

वपंपळे गुरव गावठार् ७.० ४.५ ३४.० १०.० ३२.० 

सांगवी STP इनलेट ६.९ 3.1. १९०.० ९.० २५.० 

सांगवी STP आउटलेट ७.१ ४.१ २०.० ४.० १८.० 

हॅररस वब्रज पावना नदी ७.१ ४.१ ४२.० ३.० २३.० 

दापोडी स्मशानभूमी  पावना नदी ७.० ३.९ ४८.० ७.० २१.० 

दापोडी STP डाउन िर ीम ७.१ ३.५ ३१.० ९.० १०.० 

दापोडी STP अप िर ीम ७.३ ३.९ १४.० ३.० ११.० 

सांगवी STP डाउन िर ीम सांगवी बस िॉप ७.१ ४.३ १४.० ४.० १२.० 

सांगवी STP  अप िर ीम सांगवी बस िॉप ७.० ४.२ १४.० ८.० ११.० 

दापोडी STP इनलेट ६.७ १.० ४१५.० ९.० २३.० 

दापोडी STP आउटलेट ७.३ ४.४ १८.० ५.० १६.० 

       (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

तक्तय:५.१३: पवनय नदी (पहवयळय) 

   नयव    pH DO TSS BOD COD 

सांगावडे  वब्रज  ६.६२ २.१ २०४.० ६०. ७०. 

वकवळे  पावन नदी  ६.९८ ३.४ ४७.० १२. ३२. 

बासे्कट वब्रज पुनावळा ६.७९ २.५ १७८.० २६. ८८. 

रावेत वब्रज मंुबई पुर्ा एक्सपे्रस मागण  पवना  ६.८५ ३.१ १६८.० १२. ५२. 

रावेत बंधारा ६.९८ ३.२ १५७.० १८. ४०. 

रावेत STP  इनलेट  ६.५७ ०. २५६.० ८५. २७२. 

रावेत STP आउटलेट ७.०९ ३.५ ८३.० १७. ३२. 

रावेत STP अप िर ीम  ६.८२ २.८ १७२.० १६. ७६. 

रावेत STP डाउन िर ीम  ६.८ २.६ १६१.० २२. ८०. 

वाले्हकर वाडी पवना नदी  ६.६१ २. २२९.० ८०. २२०. 

केजुबाई बंधारा  ६.६२ २.३ १९८.० ४५. १०८. 

वबलाण हॉस्स्पटल वचंचवड  ६.७९ २.४ १७९.० ३२. ९६. 
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मोरया गोसावी मंवदर  ६.८३ ३. १६९.० १२. ५६. 

आकुडी STP  इनलेट  ६.५३ ०. ६५२.० ९५. ३१२. 

आकुडी STP आउटलेट  ७.१२ ३.५ ३३.० १६. १६. 

वचंचवड STP (SBR) इनलेट  ६.५२ ०. ७०२.० १००. ३२८. 

वचंचवड STP (SBR) आउटलेट ६.९७ ३.१ २९.० १०. ४८. 

थेरगाव स्मशानभूमी  ७.८२ ४.९ ८.० १५. १६. 

काळेवाडी स्मशानभूमी  ७.८३ ५. ७.० १५. १२. 

वचंचवड STP (SBR ) अप िर ीम  ७.४८ ४.३ ३५.० २०. ७२. 

वचंचवड STP (SBR ) डाउन   िर ीम  ७.४३ ४. ६८.० ३०. १२०. 

भाटनगर STP  डाउन   िर ीम  ७.४६ ४.५ १५.० १०. ४०. 

झुलेलाल  घाट  ७.४९ ४.७ १४.० १०. ३६. 

वपंपरी स्मशानभूमी वपंपरी गाव  ७.५४ ५.१ ६.० १५. १२. 

रहाटर्ी स्मशानभूमी  ७.५१ ४.९ ९.० १७. २४. 

वपंपळे सौदागर ७.११ ४.२ २८.० १४. ४८. 

कासारवाडी STP १,२,३ अप िर ीम साई श्री कॉम्प्पे्लक्स जवळ 

वपंपळे सौदागर  

७.३४ २.४ ४५.० २०. ७२. 

कासारवाडी STP रे्स  ३ आउटलेट  ७.६२ ४.५ ११.० १५. २४. 

कासारवाडी STP रे्स  ३ इनलेट  ६.९८ ०. ३४२.० १००. ३९२. 

कासारवाडी STP रे्स  १ आउटलेट ७.१४ ४.३ २१२.० १०. २८. 

कासारवाडी STP रे्स  १ इनलेट ७.२५ ०. १३७.० ३५. १५२. 

कासारवाडी STP रे्स  २ इनलेट  ७.२१ ०. १५४.० ४०. १६०. 

कासारवाडी STP रे्स  २  आउटलेट ७.५३ ४. १५.० १०. ३२. 

कासारवाडी STP १,२,३ डाउन िर ीम  ७.२ २.१ १७६.० २०. ६८. 

वपंपळे गुरव गावठार्  ७.१६ १.३ १९५.० २५. २७२. 

वेताळ महाराज मुक्ती धाम  ७.३८ २.९ ३०.० १५. ४८. 

सांगवी STP इनलेट  ६.८५ ०. ५९४.० १००. ४०८. 

सांगवी STP आउटलेट  ७.६५ ४.८ ९.० १०. २०. 

बोपखेल पवना आवर् मुळा वमस्क्सग  ७.५६ ३.४ १२.० १५. ७२. 

हॅररस वब्रज पवना नदी  ७.२९ २.४ १२३.० ३५. १२०. 

दापोडी स्मशानभूमी  पवना नदी ७.३९ २.९ २३.० १५. ४८. 

दापोडी STP डाउन िर ीम ७.३ २.८ १२०.० २०. ६४. 

सांगवी STP डाउन िर ीम सांगवी बस िॉप ७.५१ ३.१ १९.० १०. ४४. 

सांगवी STP  अप िर ीम सांगवी बस िॉप  ७.७ ५.१ ७.० १२. १२. 

बोपखेल नाला  ७.३३ २.७ ६८.० २०. ५६. 

दापोडी STP इनलेट  ७.३५ ०. ३१.० ७५. २८०. 

दापोडी STP आउटलेट ७.३२ ३.९ ११८.० १०. ४०. 

      (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  
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• पवनय नदीच्यय पयण्ययची गुणवत्तय सरयसरी :- 

तक्तय:५.१४: पवनय नदी (सरयसरी) 

पवनय नदी सरयसरी pH DO TSS BOD COD 

उन्हयळय ७.२३ ४.१७ १३.३१ ७.६९ २०.६९ 

पयवसयळय ७.२ ३.५ ५५.३ ८.१ १६.३ 

पहवयळय ७.१७ २.८४ १३२.९४ ३०.१३ १००.३८ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ब) इिंियर्णी नदी:- 

तक्तय:५.१५: इिंियर्णी नदी (उन्हयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

वसंटेल कंपनी बंधारा तळवडे ८.१ ४.९ २०.० ११.० ३७.० 

तळवडे चाकर् वब्रज ८.० ४.१ २०.० १२.० ३७.० 

तळवडे स्म्प्शान भूमी ७.७ ३.९ १४.० १०.० ३३.० 

शेलार विी तळवडे ७.८ ४.९ ५०.० ७.० २९.० 

वचखली स्म्प्शान भूमी ७.५ ४.८ २८.० ११.० ३७.० 

मोशी टोल नाका ७.१ ४.४ ३०.० १०.० ३३.० 

सिे विी बंधारा ७.२ ३.९ २८.० १३.० ४९.० 

डुडुळ गाव स्म्प्शान भूमी ६.८ ३.५ १८.० १०.० ३३.० 

आळंदी देवाची ७.३ ३.४ १६.० १३.० ४१.० 

चाऱ्होळी स्म्प्शान भूमी ७.३ ४.८ १६.० १४.० ५२.० 

वनरगुढी STP डाउन िर ीम चाऱ्होळी ७.१ ३.९ २०.० १३.० ४४.० 

वनरगुढी ७.१ ४.९ २०.० २०.० ६८.० 

चाऱ्होळी रे्स १ आऊटलेट ७.३ ३.७ ६.० ५.० २२.० 

चाऱ्होळी रे्स २ आऊटलेट ७.३ ४.४ ७.० ८.० २८.० 

इंद्रायर्ी अप िर ीम  (चाऱ्होळी STP) ७.७ ४.७ १८.० १५.० ५२.० 

             (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

  

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

१४०.

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

pH ७.२३ ७.२ ७.१७

DO ४.१७ ३.५ २.८४

TSS १३.३१ ५५.३ १३२.९४

BOD ७.६९ ८.१ ३०.१३

COD २०.६९ १६.३ १००.३८

A
xi

s 
T
it

le

पवनय नदीच्यय पयण्ययची गुणवत्तय (सरयसरी)



                                                                                                                                                       पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल २०२१-२०२२ 98                   

  
 

           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

 
 

 

 

तक्तय:५.१६: इिंियर्णी नदी (पयवसयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

वसंटेल कंपनी बंधारा तळवडे ७.६ ४.३ १४.० ९.० २३.० 

तळवडे चाकर् वब्रज ७.७ ३.४ ३२.० ११.० २६.० 

तळवडे स्म्प्शान भूमी ७.७ ३.२ २०.० ११.० ३०.० 

शेलार विी तळवडे ७.५ ३.१ २०.० ७.० २८.० 

वचखली स्म्प्शान भूमी ७.१ ३.९ ३८.० १०.० ३६.० 

मोई वब्रवज ७.१ २.९ २२.० ८.० १०.० 

मोशी टोल नाका ७.३ २.९ २०.० ८.० २१.० 

सिे विी बंधारा ७.५ ३.२ १४.० १०.० २४.० 

डुडुळ गाव स्म्प्शान भूमी ७.३ ४.९ ४४.० ९.० २६.० 

आळंदी देवाची ७.५ ४.२ १४.० ८.० १२.० 

चाऱ्होळी स्म्प्शान भूमी ७.३ २.९ ८.० १०.० १०.० 

STP डाउन िर ीम चाऱ्होळी ७.५ ३.१ १४.० ८.० १८.० 

वनरगुढी ७.३ ३.२ १६.० ९.० २२.० 

चाऱ्होळी रे्स इनटेल १ ७.२ ३.० ६४.० २०.० २६.० 

चाऱ्होळी रे्स १ आऊटलेट ७.२ ४.६ १२.० ११.० २६.० 

चाऱ्होळी रे्स इनटेल २ ७.२ ३.० ६४.० २०.० २०.० 

चाऱ्होळी रे्स २ आऊटलेट ७.३ ४.२ ६.० १०.० २०.० 

इंद्रायर्ी अप िर ीम  (चाऱ्होळी STP) ७.० ४.१ २२.० ८.० २८.० 

                  (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

तक्तय:५.१७: इिंियर्णी नदी (पहवयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

वसंटेल कंपनी बंधारा तळवडे ७.४ २.६ ४४.० १८.० ८४.० 

तळवडे चाकर् वब्रज ७.५ ४.१ २८.० १०.० ४८.० 

तळवडे स्म्प्शान भूमी ७.४ २.६ ४५.० २२.० ८८.० 

शेलार विी तळवडे ७.५ ४.२ २६.० १०.० ४४.० 

वचखली स्म्प्शान भूमी ७.६ ४.९ १५.० ६.० २८.० 

मोई वब्रवज ७.५ ३.९ ३२.० ११.० ५६.० 

मोशी टोल नाका ७.५ २.७ ४४.० १०.० ८०.० 

सिे विी बंधारा ७.२ १.८ ६८.० ३०.० ११२.० 

डुडुळ गाव स्म्प्शान भूमी ७.१ १.४ १३५.० ३२.० २१६.० 

आळंदी देवाची ७.५ ३.५ ३६.० १२.० ६८.० 

चाऱ्होळी स्म्प्शान भूमी ७.५ ३.१ ४०.० १२.० ७६.० 

वनरगुढी STP डाउन िर ीम चाऱ्होळी ७.३ २.३ ४६.० ३०.० १०४.० 

वनरगुढी ७.१ १.७ ८५.० ५०.० १२०.० 

चाऱ्होळी रे्स इनटेल १ ६.७ ०.० ३६४.० ४४.० ३०४.० 

चाऱ्होळी रे्स १ आऊटलेट ७.७ ५.० १३.० ५.० २४.० 

चाऱ्होळी रे्स इनटेल २ ६.७ ०.० ६९७.० ४५.० ३९२.० 

चाऱ्होळी रे्स २ आऊटलेट ७.६ ४.८ २१.० ९.० ३६.० 

इंद्रायर्ी अप िर ीम  (चाऱ्होळी STP) ७.६ ४.९ ६.० ८.० ३६.० 

                   (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  
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• इिंियर्णी नदीच्यय पयण्ययची गुणवत्तय सरयसरी :- 

तक्तय:५.१८: इिंियर्णी नदी (सरयसरी) 
 pH DO TSS BOD COD 

उन्हयळय ७.४ ४.३ २०.७ ११.५ ३९.७ 

पयवसयळय ७.४ ३.६ २४.७ १०.४ २२.६ 

पहवयळय ७.३ ३. ९६.९ २०.२ १०६.४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क) मुळय नदी:- 

तक्तय:५.१९: मुळय नदी (उन्हयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

सूयाण मस्ल्ट्से्पशावलि हॉस्स्पटल मंुबई पुरे् एक्सपे्रस 

मागण वाकड वब्रज 
७.०६ ३.६ १६. ४. १२. 

वाकड बंधारा ७.०५ ३.१ ५६. ७. १७. 

बालेवाडी बंधारा ६.९६ <२.५ <५ ३. ८. 

वपंपळे वनलख बारे्र वब्रज अपिर ीम ६.९९ ३.८ ४५. १७. २५. 

वपंपळे वनलख STP Outlet ७.०८ ४.३ १२. ७. २९. 

वपंपळे वनलख STP डाउनिर ीम ६.९८ २.९ ४८. १८. ५८. 

राजीवगांधी वब्रज ७.२४ २.९ ३५. ६. १७. 

               (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

  

०.

२०.

४०.

६०.

८०.

१००.

१२०.

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

pH ७.४ ७.४ ७.३

DO ४.३ ३.६ ३.

TSS २०.७ २४.७ ९६.९

BOD ११.५ १०.४ २०.२

COD ३९.७ २२.६ १०६.४

इंद्रायर्ी नदीच्या पाण्याची गुर्वत्ता (सरासरी)
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तक्तय:५.२०: मुळय नदी (पयवसयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

सूयाण मस्ल्ट्से्पशावलि हॉस्स्पटल मंुबई पुरे् 

एक्सपे्रस मागण वाकड वब्रज 
७.४ ४.१ ५६.० ४.० ११.० 

वाकड बंधारा ७.५ ५.१ २०.० ५.० १५.० 

बालेवाडी बंधारा ७.५ ४.६ १८.० २.० ७.० 

वपंपळे वनलख बारे्र वब्रज अप िर ीम ७.५ ४.९ ७४.० ४.० ११.० 

वपंपळे वनलख STP डाउन िर ीम ७.५ ५.२ ४८.० ६.० १२.० 

राजीवगांधी वब्रज ७.४ ५.५ ४२.० ५.० १५.० 

सांगावी स्पायसर कॉलेज वब्रज ७.३ ४.५ ६४.० ६.० १३.० 

वत्रवेर्ी संगमेश्वर मंवदर ममता नगर (ओल्ड 

सांगवी) 
७.० ४.९ २०.० ३.० ११.० 

                     (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

तक्तय:५.२१: मुळय नदी (पहवयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

सूयाण मस्ल्ट्से्पशावलि हॉस्स्पटल मंुबई पुरे् एक्सपे्रस 

मागण वाकड वब्रज 
६.६ १.९ ३२.० ६.० १६.० 

वाकड बंधारा ७.३ २.१ ७४.० ९.० २४.० 

बालेवाडी बंधारा ७.० २.३ ६५.० ७.० २०.० 

वपंपळे वनलख बारे्र वब्रज अप िर ीम ७.२ ०.८ ११.० ५.० १२.० 

वपंपळे वनलख STP Inlet ७.० ०.६ १८०.० ३०.० ९६.० 

वपंपळे वनलख STP Outlet ६.८ २.४ ९६.० १०.० २८.० 

वपंपळे वनलख STP डाउन िर ीम ७.० २.४ २७.० ७.० १६.० 

राजीवगांधी वब्रज ७.२ २.३ ६५.० ११.० २८.० 

सांगावी स्पायसर कॉलेज वब्रज ७.३ २.० १०७.० १४.० ३६.० 

सांगली STP (ररटर ोर्ीट) आऊटलेट ६.८ २.२ ९१.० १०.० २४.० 

सांगवी STP (ररटर ोर्ीट) इनलेट ७.० ०.० ९३८.० ५०.० १५२.० 

वत्रवेर्ी संगमेश्वर मंवदर ममता नगर (ओल्ड सांगवी) ७.२ ०.७ ११.० ५.० १२.० 

          (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

 

• मुळय नदीच्यय पयण्ययची गुणवत्तय सरयसरी :- 

तक्तय:५.२२: मुळय नदी (सरयसरी) 

 pH DO TSS BOD COD 

उन्हयळय ७.१ ३.४ ३५.३ ८.९ २३.७ 

पयवसयळय ७.४ ४.९ ४२.८ ४.४ ११.९ 

पहवयळय ७. १.६ १४१.४ १३.७ ३८.७ 
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५.५.२ तलयवयिंच्यय पयण्ययची गुणवत्तय: 

तक्तय:५.२३: तलयव (उन्हयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

गरे्श तलाव ८.१ ६.२ ६.० १०.० ४१.० 

दुगाण देवी तलाव ७.७ ५.३ १२.० ६.० २५.० 

बडण वॅली तलाव ७.८ ४.९ १०.० १७.० ५६.० 

संभाजी नगर तलाव ७.८ ४.४ १६.० ११.० ३६.० 

मोशी तलाव ८.२ ५.९ २४.० १०.० ३३.० 

भोसरी तलाव ७.८ ६.१ २२.० ९.० ४१.० 

शेलार  विी  तळवडे तलाव ७.८ ४.९ ५०.० ७.० २९.० 

                    (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

तक्तय:५.२४: तलयव (पयवसयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

गरे्श तलाव ७.६ ३.९ ४२.० १०.० ४०.० 

दुगाण देवी तलाव ७.९ ३.० १४.० ८.० २८.० 

बडण वॅली तलाव ७.८ ५.१ ५४.० ९.० २८.० 

संभाजी नगर तलाव ७.४ ५.५ ८.० १०.० ३३.० 

मोशी तलाव ७.९ ५.१ ६.० १०.० ३३.० 

भोसरी तलाव ७.३ ४.८ २.० ११.० ३३.० 

शेलार  विी  तळवडे तलाव ७.८ ४.९ ८८.० ८.० २८.० 

                    (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

  

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

१००.
१२०.
१४०.
१६०.

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

pH ७.१ ७.४ ७.

DO ३.४ ४.९ १.६

TSS ३५.३ ४२.८ १४१.४

BOD ८.९ ४.४ १३.७

COD २३.७ ११.९ ३८.७

मुळय नदीच्यय पयण्ययची गुणवत्तय (सरयसरी)
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तक्तय:५.२५: तलयव (पहवयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

गरे्श तलाव ७.४ ०.६ १२०.० २०.० ७२.० 

दुगाण देवी तलाव ७.५ ०.२ १२८.० ३०.० ८८.० 

बडण वॅली तलाव ७.५ २.४ ६०.० ७.० २०.० 

संभाजी नगर तलाव ७.२ २.१ ६४.० ५.० १६.० 

मोशी तलाव ७.२ २.५ ८३.० १२.० ३६.० 

भोसरी तलाव ७.२ १.४ ३४.० ७.० १६.० 

शेलार  विी  तळवडे तलाव ६.३ १.७ ६८.० ६.० १६.० 

                    (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

• तलयवयच्यय पयण्ययची गुणवत्तय सरयसरी:- 

तक्तय:५.२६: तलयव (सरयसरी) 

 pH DO TSS BOD COD 

उन्हयळय ७.९ ५.४ २०.० १०.० ३७.३ 

पयवसयळय ७.७ ४.६ ३०.६ ९.४ ३१.९ 

पहवयळय ७.२ १.६ ७९.६ १२.४ ३७.७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.५.३ नयल्यिंच्यय पयण्ययची गुणवत्तय: 

तक्तय:५.२७: नयलय (उन्हयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

बोपखेल नाला (जे जे  इंस्ग्लश मेडीयम सू्कल) ७.० ०.० २९०.० ९०.० ३६०.० 

वपंपळे सौदागर नाला (साई श्री कॉम्प्पे्लक्स 

जवळ) 

७.२ १.८ १८४.० ५५.० २३२.० 

कासारवाडी रेले्व िेशन नाला ७.२ <२.५ <५ ३.० १२.० 

कासारवाडी कलासागर नाला ७.२ १.४ १९५.० ६०.० २४८.० 

डी वाय  पाटील कॉलेज नाला ७.३ २.२ १३१.० ३०.० १३६.० 

म्हसोबा मंवदर जवळील नाला ७.० ०.० २३०.० ९०.० ३४४.० 

वचखली मोई वब्रज उंबर नाला ७.१ ०.८ २१८.० ७५.० ३१२.० 

                  (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

०.०
२०.०
४०.०
६०.०
८०.०

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

pH ७.९ ७.७ ७.२

DO ५.४ ४.६ १.६

TSS २०.० ३०.६ ७९.६

BOD १०.० ९.४ १२.४

COD ३७.३ ३१.९ ३७.७

तलयवच्यय पयण्ययची गुणवत्तय (सरयसरी)
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तक्तय:५.२८: नयलय (पयवसयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

वपंपळे सौदागर नाला (साई श्री कॉम्प्पे्लक्स जवळ) ७.२ २.९ ३६.० ३२.० १२१.० 

कासारवाडी रेले्व िेशन नाला ७.० २.४ ३८.० २२.० ८९.० 

                  (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

तक्तय:५.२९: नयलय (पहवयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

बोपखेल नाला (जे जे  इंस्ग्लश मेडीयम सू्कल) ७.० ०.० २९०.० ९०.० ३६०.० 

वपंपळे सौदागर नाला (साई श्री कॉम्प्पे्लक्स 

जवळ) 
७.२ १.८ १८४.० ५५.० २३२.० 

कासारवाडी रेले्व िेशन नाला ७.२ १.८ १८०.० ५०.० २०८.० 

कासारवाडी कलासागर नाला ७.२ १.४ १९५.० ६०.० २४८.० 

डी वाय  पाटील कॉलेज नाला ७.३ २.२ १३१.० ३०.० १३६.० 

म्हसोबा मंवदर जवळील नाला ७.० ०.० २३०.० ९०.० ३४४.० 

सेमी कंपाऊंड लांडे वाडी  नाला ७.२ ०.४ २२३.० ८०.० ३२०.० 

वचखली मोई वब्रज उंबर नाला ७.१ ०.८ २१८.० ७५.० ३१२.० 

                 (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

• नयल्यिंच्यय पयण्ययची गुणवत्तय सरयसरी:- 

तक्तय:५.३०: नयलय (सरयसरी) 
 pH DO TSS BOD COD 

उन्हयळय ७.१ १. २०८ ५७.६ २३४.९ 

पयवसयळय ७.१ २.७ ३७. २७ १०५. 

पहवयळय ७.१ १.१ २०६.४ ६६.३ २७० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

०.

५०.

१००.

१५०.

२००.

२५०.

३००.

उन्हाळा पावसाळा वहवाळा

pH ७.१ ७.१ ७.१

DO १. २.७ १.१

TSS २०८ ३७. २०६.४

BOD ५७.६ २७ ६६.३

COD २३४.९ १०५. २७०

नयलयच्यय पयण्ययची गुणवत्तय (सरयसरी)
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५.५.४ मोशी कचरय डेपो पररसरयतील पयण्ययची गुणवत्तय: - 

 

तक्तय:५.३१: मोशी कचरय डेपो पररसर (पयवसयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

SLF-2 बोरवेल ६.८ १.२ २४.० ७१.० २५८.० 

वलचेट (इनलेट) ८.० ०.० १३३०.० १३९८.० ४६७७.० 

वलचेट (आऊटलेट) ७.३ ०.० २२.० १.० ४०.० 

नागनाथ होनराव बोरवेल ७.१ २.९ ३०.० १९.० ८५.० 

कुदळे यांची वववहरी ७.० ४.४ ८.० २०.० ७७.० 

गायकवाड शेजारील ववहीर ६.९ ०.० १६.० १९.० ७३.० 

गायकवाड ववहीर ७.० ०.० १०.० १८.० ६९.० 

वसल्वर कॉन्फ्स्क्टरकशन जवळील 

ववहीर 
७.० ०.० १०.० १२.० ५२.० 

                     (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

तक्तय:५.३२: मोशी कचरय डेपो पररसर (पहवयळय) 

नयव pH DO TSS BOD COD 

SLF-2 बोरवेल ७.६ ४.७ ३७.० १०७.० १६०.० 

वलचेट (इनलेट) ६.० ०.० ११५.० ६७५.० ७३००.० 

वलचेट (आऊटलेट) ७.७ ५.७ ९८.० ४.० २८.० 

नागनाथ होनराव बोरवेल ७.६ ५.६ ७८.० ४.० २४.० 

कुदळे यांची वववहरी ७.६ ५.९ ८.० ३.० १६.० 

गेनू भाऊ अल्हार ववहीर ७.६ ५.५ ९.० ५.० १६.० 

गायकवाड शेजारील ववहीर ७.६ ५.६ ६.० ४.० १४.० 

गायकवाड ववहीर ७.६ ५.८ ६.० ३.० १२.० 

वसल्वर कॉन्फ्स्क्टरकशन जवळील ववहीर ७.६ ६.२ ५.० २.० १२.० 

                     (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

पनष्कषा: मनपा हद्दीतील अहवालातून नदी, तलाव, भूजल नमुने तपासर्ी अहवालातूर् असे वदसून येते की 

काही वठकार्ी पाण्याची गुर्वत्ता प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाच्या वववहत मयाणदेत नसल्याचे वदसून येत आहे.  

५.६ नदी सुधयरणय उपक्रम मयपहती:-  

नाल्यांमधून येर्ारे प्रदूवषत पार्ी नदीमधे्य थेट न सोडता, मलवन:सारर्  कें द्रापयंत बंद वावहनीव्दारे नेरे्त 

येर्ार असून त्यावर प्रविया केल्यानंतर नदीमधे्य सोडण्यात येर्ार आहे, जेरे्करून नदीमधे्य कोर्त्याही 

प्रकारचे सांडपार्ी जार्ार नाही व पात्रातील पार्ी स्वच्छ राहरे्स मदत होर्ार आहे. 

सद्य:स्स्थती पवना व इंद्रायर्ी नदीमधे्य जार्ाऱ्या ववववध प्रकारच्या घरगुती व औद्योवगक सांडपाण्यामुळे होर्ारे 

प्रदूषर् रोखण्यासाठी इंद्रायर्ी नदीच्या मनपाच्या बाजूने टाकण्याचे काम चालू असून यामधे्य नदीचे 

वडमाकेशन कररे्साठी शासकीय मोजर्ी कररे्त येत आहे. सदर पाईपलाईन पूर्ण झालेनंतर कोर्तेही 

सांडपार्ी नदीपात्रात जार्ार नाही याची दिता घेरे्त येईल. 
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५.७ नदी, नयले स्वच्छतय अपभर्यन:-  

वपंपरी वचंचवड महानगपालीकेने ववववध सामावजक संस्था, शाळा, कॉलेज इ. च्या सहकायाणने व सहभागाने 

शहरातील नदी व नाले स्वच्छता अवभयान यशस्वीरीत्या राबववले आहेत. त्यास नागररकांचा देखील उत्स्रू्तण 

प्रवतसाद लाभला आहे.  

५.८ रेन  वॉटर हयवेस्ििंगव्दयरे जलपुनभारण:-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेद्वारे रेन वॉटर हावेस्िंग 

प्रर्ालीची अंमलबजावर्ी करण्याकररता प्रोत्सावहत केले 

जात आहे. वपंपरी वचंचवड शहरामधे्य सद्य:स्स्थतीत सुमारे 

२०२६ इमारती, गृहप्रकल्पांमधे्य रेन वॉटर हावेस्िंग 

प्रर्ालीचा वापर केला जात आहे. यामुळे पाण्याची बचत 

व भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होर्ार आहे.   

भूजल पातळी पूवणवत करण्यासाठी उपाययोजना कररे् आवश्यक आहे. रेन वॉटर हावे्हस्िंग मधे्य पावसाचे 

पार्ी घराच्या छतावरील टाकीमधे्य वकंवा घराच्या जवळ जवमनीमधे असलेल्या टाकीमधे्य साठववले जाऊन, ते 

शुद्ध करून पाईप्सद्वारे पुन्हा जवमनीमधे्य वजरववले जाते. आजकाल देशातील अनेक राज्यांमधे्य प्रते्यक 

सोसायटीमधे्य रेन वॉटर हावे्हस्िंगची व्यवस्था असरे् कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.  

 

५.८.१ जलपुनभारण (Rain Water Harvesting) फयर्दे:- 

१. योग्य प्रकारे जलसंधारर् आवर् वनयोजन केल्यास, 

पार्ीपुरवठ्यासाठी बाय स्रोतांवरील तार् कमी 

होतो. 

२. जलसंधारर्ामुळे जवमनीखालील पाण्याची पातळी 

वाढते. 

३. जवमनीखालील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे, 

पार्ी उपसा करण्यास लागर्ाऱ्या ववजेच्या वापरात 

बचत होते. 

४. जवमनीखालील पाण्याच्या प्रदूषर्ाचे सौम्यीकरर् (Dilution) झाल्यामुळे, पाण्याचा दजाणदेखील 

सुधारतो. 

५. जवमनीची धूप रोखण्यास काही प्रमार्ात मदत होते. 

६. गच्चीवरील पार्ी संधारर्ाच्या पद्धती तुलनेने अवलंबण्यास सोया आहेत. 

७. वनसगाणत स्वच्छ आवर् गोड्ा पाण्याची कमतरता असल्यामुळे अवधक गोड्ा पाण्याचा पुरवठा 

करर्ाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे वनयोजन आवश्यक आहे. 

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या बांधकाम ववभागामार्ण त सन २०२१-२०२२ मधे्य एकूर् ९६४ बांधकाम 

प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली. त्यांतील ८८० प्रकल्पांमधे्य रेन वॉटर हावेस्िंग यंत्रर्ा उभारण्यात / 

प्रिाववत आली आहे.  
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५.९ मलपन:सयरण व्यवथियपन सुधयरणय उपक्रम व सद्य:स्थिती:-  

वचखली येथे (१२ द.ल.वल) व वपंपळे वनलख (१५ द.ल.वल) व बोपखेल (५ द.ल.वल) येथील मैलाशुध्दीकरर् 

कें द्राचे कामांचा अंतभाणव कें द्र शासनाच्या 'अमृत' योजनेत कररे्त आलेला असून जुने नेटवकण  बदलरे् व 

नववन मैलाशुध्दीकरर् कें द्र बांधरे्साठी वनववदा कायणवाही पूर्ण झाली आहे. कामाचे आदेश माचण २०१८ 

मधे्य देरे्त आलेले आहेत व सद्य:स्स्थतीत काम चालू आहे. 

तक्तय: ५.३३: अमृत र्ोजने अिंतगात कयमयची सद्य:स्थिती 

क्र. तपशील पिकयण 
क्षमतय 

MLD 
कयमयची सद्य:स्थिती 

१ 

अमृत योजने अंतगणत 

नववन 

मैलाशुध्दीकरर् कें द्र 

बंधने 

१ वचखली १२ अमृत योजने अंतगणत सुधाररत 

DPR नुसार रे्रवनववदा काढरे्त 

आली असून लवकरच कामाचे 

आदेश देण्यात आली आहे.  

२ बोपखेल ५ 

३ 
वपंपळे 

वनलख 
१५ 

अमृत र्ोजने अिंतगात एकूण ३२  

२ 

नववन 

मैलाशुध्दीकरर् कें द्र 

उभाररे् 

१ ताथवडे १० 
मनपा रं्डामधून जागा ताब्यात 

घेरे्त येत आहे. 

 (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

याव्यवतररक्त नदीचे प्रदूषर् कमी कररे्साठी तसेच ववज बचतीसाठी पंपीगं िेशनच्या वठकार्ी वकंवा 

नाल्यावर खालीलप्रमारे् छोटे STP / ETP कररे्त येत आहेत. 

 

तक्तय: ५.३४: मैलय शुद्धीकरण कें ियच्यय कयमयची सद्य:स्थिती 

अ.क्र. पिकयण क्षमतय MLD सद्य:स्थिती 

१ भोसरी सवे्ह नं. २१७, पंपीगं िेशन ७.० काम चालू 

२ कुदळवाडी - जाधववाडी नाला ५.० काम चालू 

      (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

अशा प्रकारे एकुर् ५४ द.ल.वल.िमतेच्या मैलाशुध्दीकरर् कें द्राचे काम सद्य:स्स्थतीत चालू आहे. 

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका िेत्रातील मैलापार्ी (सांडपार्ी) योग्य ररतीने जमा कररे्, त्यावर प्रविया 

कररे् तसेच ववषयी भववष्यातील लोकसंख्या वाढ लिात घेता नवीन मलवन:सारर् नवलका टाकरे् याबाबत 

सद्य:स्स्थती खालील प्रमारे्,  
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तक्तय: ५.३५: मलपन:सयरण नपलकय नेटवका ची सद्य:स्थिती 

क्र. वषा 
नेटवका  लयिंबी 

(पक.मी.) 
सद्य:स्थिती 

१ २०१७-१८ १५२१.०० नेटवकण  

२ २०१८-१९ ३०.०० नेटवकण  पूर्ण 

३ २०१९-२०२० ४०.०० नेटवकण  पूर्ण 

४ २०२०-२०२१ ३०.०० नेटवकण  पूर्ण 

सन २०२१ अिेरीस एकूण नेटवका  १६२१.००  

५ 
२०१८-२०२० अमृत योजने 

अंतगणत 
१८०.०० 

अमृत योजने अंतगणत जुने नेटवकण  

दुरुिी व सुधारर्ा कररे्चे काम 

पूर्ण 

      (स्त्रोत: पयाणवरर् ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका)  

पवना नदीकाठच्या नाल्यांमधे्य ववशेषत: झोपडपट्यांमधून थेट जमा होर्ारे सांडपार्ी, मैलासांडपाण्यामुळे 

नदी प्रदूवषत होत आहे. यासाठी कें द्र शासन, महाराष्ट्र  राज्य व वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेमार्ण त 

राबववण्यात येत असलेल्या “स्वच्छ भारत अवभयानांतगणत” वैयस्क्तक शौचालय उभाररे् व त्यांचे मलजोड 

करण्यासाठी ववववध झोपडपट्यांमधे्य नववन मलवन:सारर् नवलका टाकरे्चे काम पूर्ण झाले आहे. 

 

नदी प्रदूषर् वनयंवत्रत कररे्साठी शहरातील पवना, इंद्रायर्ी व मुळा नदी पुनरुज्जीवन कररे्चे प्रिाववत 

असून यामधे्य पवना व इंद्रायर्ी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबववरे्साठी या िेत्रातील अनुभवी प्रकल्प 

सल्लागार मे.एच.सी.पी. वडझाईन पॅ्लवनंग अन्ड मॅनेजमेंट प्रा.वल. यांची नेमरू्क केली आहे. प्रकल्पाच्या 

वविृत आराखड्ास [DPR] महाराष्ट्र  शासनाच्या पयाणवरर् ववभागाचे सवमतीचे [SEAC-3] 

Environmental Clearance घेरे्ची कायणवाही अंवतम टप्प्यात आहे. 

तथापी तातडीची उपाययोजना म्हरू्न नदीच्या दोन्ही बाजूने Interceptor Sewer Line टाकरे्चे काम 

चालू कररे्त आले आहे. यामुळे नाल्यामधून नदीमधे्य जार्ारे सांडपार्ी प्रवियेसाठी नजीकच्या STP मधे्य 

पाठववरे् शक्य होईल. तसेच मुळा नदीची जाि लांबी पुरे् मनपामधे्य येत असल्याने पुरे् मनपासोबत 

समन्वयाने मुळा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प एकवत्रत राबववरे्त येत आहे. 

 

त्याचप्रमारे् वपंपरी वचंचवड शहरातील औद्योवगक िेत्रातील लघू उद्योगांमधून तयार होर्ाऱ्या सांडपाण्यावर 

प्रविया कररे्साठी एकवत्रत Common Effluent Treatment Plant [CETP] उभाररे्कामी आवश्यक 

DPR मनपाकडून तयार कररे्त आलेला आहे. याबाबत पुढील कायणवाही कररे्कामी सदर DPR MCCIA, 

MIDC व MPCB यांचेकडे सन २०१६-१७ मधे्य देरे्त आला असून CETP उभाररे्चे काम त्यांचेमार्ण त 

होरे् अपेवित आहे. याकामी त्यांनी नुकतीच Special Purpose Vehicle [SPV] स्थापन केली आहे. 

सद्य:स्स्थतीत प्रविया केलेल्या पाण्यामधील सुमारे २०-२५ MLD पाण्याचा पुनणवापर कररे्त येत आहे. 

प्रविया केलेल्या पाण्याचा पुनणवापर कररे्साठी शहराचा मािर पॅ्लन तयार केला असून यामधे्य सुमारे 

१०० MLD पाण्याचा पुनणवापर कररे्चे प्रिाववत आहे. 
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• जल प्रदूषणयच्यय समसे्यलय आळय घयलण्ययसयिी व जलस्त्रोतयिंच्यय सिंरक्षण व सिंवधानयसयिी 

सूचनय व उपयर्र्ोजनय:-  

१. शहरातील नागररकांना करण्यात येर्ाऱ्या पार्ी पुरवठ्यातील पाण्याची गळती, पाण्याची चोरी इ. 

रोखण्यासाठी प्रभावी जनजागृती, तपासर्ी, दंडात्मक कारवाई इ. उपाययोजना राबववरे्. 

२. पाण्याची बचत होण्यासाठी नागररकांमधे्य जनजागृती कररे्. 

३. शहरातील भूजलाची पातळी स्स्थर राहण्यासाठी पावसाचे पार्ी वजरवरे्, अवैध बोअरवेल वर वनबंध 

आर्रे्. 

४. घरगुती सांडपाण्यावर प्रविया करून त्याचा फ्लवशंग, गाडणवनंग इ.साठी पुनवाणपर करण्यासाठी मोठे 

गृहसंकुलांना प्रोत्सावहत कररे्. 

५. प्रदूषर् वनयंत्रर् मंडळाच्या समन्वयाने मैलापाण्यावर, औद्योवगक सांडपाण्यावर प्रविया करून त्याचा 

पुनवाणपर करण्यासाठी शहरांतगणत हॉटेल्स, IT पाकण , औद्योवगक आस्थापनांना बंधनकारक कररे्.  

६. शहरातील गृहसंकुले, व्यावसावयक, औद्योवगक अस्थापना इ.ना रेन वॉटर हावेस्िंग प्रकल्प 

बंधनकारक कररे्.  

७. शहरातील नाले, तलाव यांची वेळोवेळी सार्सर्ाई कररे्. 

८. शहरातील मलवाहीन्यांची गळती रोखण्यासाठी देखभाल दुरुिी कररे् व १००% मलवाहीन्या, नाले 

महापावलकेच्या मैलाशुद्धीकरर् प्रकल्पांना जोडरे्. 

९. जलसाठे, जलस्त्रोतांमधील ऑस्क्सजनची पातळी व पाण्याची गुर्वत्ता सुधारण्यासाठी शहरातील 

तलाव, नद्यांमधे्य वठकवठकार्ी बांध घालून तेथे आधुवनक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने Aeration ची प्रविया 

राबववरे्. 

१०. नाल्यांमधून वाहत येर्ारा कचरा वठकवठकार्ी प्रवतबंधात्मक जाळ्या लाऊन अडववरे् व वेळोवेळी 

काढून नाले स्वच्छ कररे्.      
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       पिंचमहयभूते घटक ४  

     अपि (ऊजया) 
 

मानवाच्या प्रगतीमधे्य ऊजाण स्त्रोतांना महत्वाचे स्थान आहे. वाढते शहरीकरर्, बदलती जीवनशैली, 

औद्योवगकीकरर् व वाढता ववद्युत उपकरर्ांचा वापर यांमुळे ववजेची मागर्ी वदवसेंवदवस वाढत आहे. 

सद्य:स्स्थतीमधे्य वीज वनवमणती करण्यासाठी आवश्यक असलेले कोळसा, तेल, नैसवगणक वायू, इ. पारंपाररक 

इंधन साठे वदवसेंवदवस कमी होत चालले आहेत. सौरऊजेसारख्या अपारंपाररक ऊजाण साधनांचा वापर वाढवून 

पारंपाररक साधनांवरील तार् कमी करण्याची गरज आहे.  

६.१ कयबान फुटपप्रिंट:-  

मानवाच्या वनसगाणतील हििेपामुळे तसेच एल.पी.जी., पेटर ोल, वडझेल, केरोवसन, सी.एन.जी., पी.एन.जी. 

इत्यादीसंारख्या GHG इंधनाच्या वापरामुळे प्रत्यि व अप्रत्यिररत्या वातावरर्ात काबणन डायऑक्साईड (CO2) 

उत्सवजणत होत असतो. त्यामुळे वैस्श्वक पातळीवर देखील याचा मोठा पररर्ाम वदसून येत आहे. दैनंवदन 

जीवनशैलीमधून होर्ारे हररतवायू उत्सजणन मुख्यते्व काबणन डायऑक्साइड वायूचे उत्सजणन म्हर्जेच काबणन 

रु्टवपं्रट. याचे मोजमाप हे "Tonnes of CO2 equivalent (tCO2e)" असे करण्यात येते. सद्य:स्स्थतीमधे्य 

वीज वनवमणती करण्यासाठी आवश्यक असलेले कोळसा, तेल, नैसवगणक वायू इत्यादीसंारखे पारंपाररक इंधन 

साठे वदवसेंवदवस कमी होत चालले असल्याने अपारंपाररक ऊजाण साधनांचा वापर वाढववण्याची गरज भासत 

आहे. 

शहराची ऊजेची मागर्ी वदवसेंवदवस वाढत असून त्याबरोबर काबणन उत्सजणन देखील वाढत आहे. “काबणन 

रु्टवपं्रट" वाढ प्रत्यिररत्या शहराच्या वाढत्या ऊजाण मागर्ीशी वनगडीत असून येत्या काही वषांमधे्य हररतवायू 

उत्सजणनात लिर्ीय वाढ होऊ नये यासाठी अपारंपररक उजेचा वापर वाढववरे् गरजेचे आहे. 

६.१.१ ऊजया (Energy):-  

अन्न,वस्त्र, वनवारा याप्रमारे्च आधुवनक संसृ्कतीमधे्य ऊजाण ही मानवाची प्राथवमक गरज बनली आहे. 

आपल्याला ववववध कायाणसाठी ऊजेची ववववध रूपात आवश्यकता भासते. म्हर्जे काही वठकार्ी आपल्याला 

यांवत्रक-ऊजेची (Mechanical energy) गरज असते, काही वठकार्ी रासायवनक-ऊजेची (Chemical 

energy) गरज असते, काही वठकार्ी ध्वनी-ऊजेची (Sound energy) गरज असते, काही वठकार्ी प्रकाश-

ऊजेची (Light energy) गरज असते तर काही वठकार्ी ऊष्णता-ऊजेची (Heat energy) गरज असते.  

ऊजाण एका रूपातून दुसऱ्या रूपात रूपांररत करता येते. मानवाला आवश्यक असर्ारी ववववध रूपातील 

ऊजाण वमळवण्यासाठी ववववध ऊजाणस्रोत वापरले जातात. अवधक मावहती खालील प्रमारे्, 

  

प्रकरण ०६ 
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तक्तय: ६.१: पवद्रु्त उजया 

जगयत पवद्रु्त उजया पनपमातीसयिी वयपरले जयणयरे ऊजया स्रोत 

स्रोत जयगपतक प्रमयण (%) भयरतीर् प्रमयण (%) 

कोळसय ४१ ६० 

नैसपगाक वयरू् २२ ०८ 

जलपवद्रु्त १६ १४ 

अणु-ऊजया ११ २ 

पेटर ोपलर्म ४ ०.३ 

नूतनीकरणक्षम स्रोत (पवन 

पवद्रु्त, सौर पवदरु्त इत्यदी 
६ १५.७ 

       (स्त्रोत: Google Inc) 

६.१.२. पपिंपरी पचिंचवड शहरयतील पिपदव्ययिंचे LED मधे्य रूपयिंतरीत करण्ययच्यय कयमयची िोडक्ययत 

मयपहती व पनर्ोजन:-  

1) वपंपरी वचंचवड म न पा च्या पररसरातील पथवदव्याच्या वठकार्ी कें द्र शासनाच्या सावणजवनक 

उपिम असलेल्या Energy Efficiency Services Ltd. (EESL) च्या माध्यमातून उजाणबचत करर्ारे LED 

पथवदवे बसवरे्च्या प्रकल्पास मान्यता वमळाली असून EESL मार्ण त क िेवत्रय कायाणलय पररसरात ५६६७ 

LED पथवदवे बसववरे्त आलेले आहेत. तसेच, क िेत्रीय कायाणलय पररसरात नव्याने पथवदवे उभारर्ी 

कररे्कामी LED पथवदवे बसवरे् कामाचा वनववदेत समावेश कररे्त आलेला आहे.  

 

तक्तय: ६.२: के्षत्रीर् कयर्यालर्पनहयर् LED पिपदव्ययिंची सिंख्यय 

अ.क्र. के्षत्रीर् कयर्यालर्यचे नयव 
एकूण LED ची 

सिंख्यय 

१ अ ५२७४ 

२ ब १०३४४ 

३ क १५०७१ 

४ ड ७४५४ 

५ ई १६५२६ 

६ र् १५७७२ 

७ ग ३७५१ 

८ ह ९१२४ 

 एकूण ८३३१६ 

(स्त्रोत: ववद्युत ववभाग, वपं.वचं.मनापा) 
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अ) पवद्रु्त पवभयगयिंतगात लयवण्ययत रे्णयरे एल.ई.डी. लयईट पदवे, पिपदवे इ. उपक्रम मयपहती:-  

i) राज्य शासनाच्या नगरववकास ववभागामार्ण त EESL सोबत झालेल्या National Lighting Program अंतगणत 

राज्यातील सवण शासकीय, वनमशासकीय हद्दीतील रस्त्यावरील पथवदवे LED बसववरे्कामी झालेल्या 

करारनामानुसार व शासन वनर्णयानुसार वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या हद्दीमधे्य रस्त्यावरील पारंपाररक 

पथवदवे बदलून LED वीजबचत करर्ारे (50% बचत) एकूर् ३७३१५ वदवे बसववरे्त आलेले आहेत. तसेच ई 

िेत्रीय कायाणलयाअंतगणत एकूर् ४६८१ LED पथवदवे बसववरे्त आले आहेत. याकामी महापावलकेस 

सुरूवातीस कोर्ताही खचण करावा लागला नाही.  

ii) र् िेत्रीय कायाणलयाअंतगणत भारतरत् अटल वबहारी वाजपेयी उद्यानात भारतातील पहीले एल. ई. डी. उद्यान 

ववकवसत करण्यात आले आहे.  

iii) वद. ०४ जून २०१८ चे शासन वनर्णयानुसार मे ई.ई.एस.एल.मार्ण त ग िेत्रीय कायाणलयातील प्र.ि. २१, २३, 

२४,२७ मधे्य एलईडी वदवे बसववरे्चे काम पूर्ण झाले आहे.  

ब) गतवषी रयबवलेल्य पकिं वय पनर्ोपजत नवकरणीर् उजया वयपरयबयबत मयपहती:- 

i) अ िेत्रीय कायाणलय येथे 6 KW SOLAR POWER SYSTEM OFF GRID  

ii) LBT कायाणलय येथे 6 KW SOLAR POWER SYSTEM OFF GRID 

iii) आकुडी नवीन हॉस्स्पटल 50 KW On grid system: काम चालू आहे.  

iv) नवीन ग. वद. माडगूळकर नाट्यगृह आकुडी 100 KW: काम चालू आहे.  

v) जाधववाडी मवहला व्यायामशाळा १०KW Offgrid  

vi) वचखली स्मशानभुमी १०KW Offgrid  

vii) प्रभाग ि. २६ मधील वपंपळे वनलख व कस्पटे विी मनपा शाळेकरीता प्रते्यकी 2 KWP िमतेची सोलर 

ON GRID वसस्िम बसववण्यात आली आहे.  

viii) प्रभाग ि. २८ मधील वपंपळे सौदागर मनपा शाळेकरीता प्रते्यकी 2 KWP िमतेची सोलर ON GRID 

वसस्िम बसववण्यात आली आहे.  

ix) प्रभाग ि. २९ मधील प्राथवमक व माध्यवमक मनपा शाळेकरीता प्रते्यकी 2 KWP िमतेची सोलर ON 

GRID वसस्िम बसववण्यात आली आहे.  

x) गतवषी ग िेत्रीय कायाणलयाअंतगणत वपंपरी प्र.ि.21 मधील मनपाच्या शाळा इमारती, दवाखाने, करसंकलन 

कायाणलय इ. वठकार्ी एकूर् 94 वक.वॅट िमतेचे आँनग्रीड सोलर प्रर्ाली बसवून कायाणस्न्वत केली आहे. त्यामुळे 

अंदाजे 45120 युनीट एवढी वीजबचत होरे् अपेवित आहे. 

६.२ म.न.पय. सेवय-सुपवधयिंसयिी होणयरय ऊजया वयपर:-  

महानगरपावलकेला शहरातील नागररकांना ववववध सेवा-सुववधा पुरववण्याकरीता मोठ्या प्रमार्ात ऊजेची गरज 

असते. ववजेचा वापर मलवन:स्सारर् कें दे्र, जलशुद्धीकरर् प्रकल्प, पंवपंग िेशन्स, पथवदवे, इमारती, 

इत्यादीसंाठी मोठ्या प्रमार्ावर होतो. वपंपरी वचंचवड  शहरात महापावलकेमार्ण त पथवदवे आवर् पार्ी पुरवठा 

या कामांसाठी सवाणत जाि ऊजेची गरज भासते. 
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६.३ नगररकयिंमयफा त होणयरय CNG वयपर:-  

तक्ता: ६.३:  महाराष्ट्र  नॅचरल गॅस र्ल. च्या र्पंपरी र्चंचवड मर्ील सीएनजी पंपांची संख्या 

अनुक्रम सीएनजी पिंपयिंचे नयव 

सीएन

जी 

पिंपयिंचे 

प्रकयर 

पिकयण 

Type of 

Vehicle 

Filled 

२०२०-२०२१ 

मधे्य सीएनजी ची 

एकूण पवक्री 

(पक.ग्रय.मधे्य) 

२०२१-२०२२ मधे्य 

सीएनजी ची 

एकूण पवक्री 

(पक.ग्रय.मधे्य) 

१ ओम साईराम रु्ले कें द्र OLS वपंपळे सौदागर Car /Auto ६८९४४३ ९६८५८२.७४ 

२ डी आर गव्हारे् पेटर ोवलयम DBS भोसरी Car /Auto ६४७२४१ ५४७६४९.९४ 

३ साई गौरी पेटर ोवलयम OLS कासारवाडी Car /Auto १६५९३५८ २११२६०७.४३ 

४ श्री वसस्द्धववनायक दु्रतगती मागण OLS पुनावळे Car /Auto ३५१९५३ १५१६३८.३१ 

५ शुभम पेटर ोल डेपो OLS चाकर् Car /Auto २८२४४८ ९२३३२८.०७ 

६ बीपीसीओ दु्रतगती मागण DBS परांडेवाडी Car /Auto २६८५७३ ५००२८४.९५ 

७ देवेंद्र ऑटोलाईन्स DBS नारे्करवाडी Car /Auto ११८३२३ १८८७१०.८ 

८ साई दु्रतगती मागण सेवा OLS ताथवडे Car /Auto १५७२९५ ७७६४२६.३ 

९ समथण सेवा िेशन OLS वहंजवडी Car /Auto १३६९११९ २१४८४६५.५४ 

१० बलवाडकर वाहन सेवा OLS वाकड Car /Auto १३३८३२५ १७५७८३८ 

११ खांडगे सस्व्हणस िेशन DBS तळेगाव Car /Auto ५९२८३४ ५४९०६३.१ 

१२ चाकर् पेटर ोल डेपो DBS चाकर् Car /Auto ९४८३२९ ५२६००९.१६ 

१३ जगताप पाटील पेटर ोवलयम OLS वपंपळे गुरव Car /Auto २७१०८ ५५४५१७.७८ 

१४ राजमुद्रा पेटर ोवलयम DBS मारंुजे Car /Auto १०९९०२ १५१३५४.७ 

१५ नृवसंह पेटर ोवलयम DBS रावेत Car /Auto २८४९७२ १४७५२०.५९ 

१६ जय गुरु पेटर ोवलयम DBS वनगोजे Car /Auto ४८३ बंद 

१७ वशंदे पेटर ोवलयम DBS वकवाली Car /Auto २२३८२१ ५४१९९९.२४ 

१८ श्री बालाजी OLS वनगडी Car /Auto ५९४०५७ १३६८५५८.४९ 

१९ महादेवी पेटर ोल डेपो OLS चाकर् Car /Auto ४४३१७२ ११५५६८३.१२ 

२० सरहान पेटर ोवलयम DBS भोसरी Car /Auto ४४२२५६ ४२८६९४.८४ 

२१ साई समथण OLS सांगवी Car /Auto १३१६८९४ १७८८७६९.६४ 

२२ रीगल DBS आळंदी मोशी रोड Car /Auto ६०६४७५ ४५८८३१.५९ 

२३ राजलक्ष्मी पेटर ोवलयम DBS वहंजवडी Car /Auto २९०९६४ ५३०१९.७४ 

२४ काजळे आवर् सन्स DBS मोशी Car /Auto ४७४२२५ ६५१६५५.५४ 

२५ श्री स्वामी समथण ऑटो सेंटर DBS चाकर् Car /Auto ३५३९२५ २३४४७१.२ 

२६ भामा पेटर ोवलयम DBS चाकर् Car /Auto १६७५१८ ५४९०३४.२२ 

२७ जाधव पाटील पेटर ोवलयम DBS नारे्करवाडी Car /Auto ३८१३३ ३२५०२०.९ 

२८ बीडी पेटर ोवलयम DBS वाकड Car /Auto ६८४११ ३८११५२.५५ 

२९ 
ववघ्नहताण सीएनजी वर्वलंग 

िेशन 
OLS आकुडी Car /Auto २८२३०९३ ३६८९९०८.२७ 

३० समृद्धी सीएनजी OLS नारे्करवाडी Car /Auto ३०४२५३४ ३६६९२२९.०६ 

३१ ववमल सीएनजी OLS वाकड 
Car /Auto/ 

Bus 
१७२८८२५ ३३१५८४२.६७ 

३२ प्रगती उपिम OLS दापोडी Car /Auto २५२९८०३ ३१२२६६४.०६ 

३३ बवहरत पाटील सीएनजी िेशन OLS रावेत Car /Auto १११६५३१ २७७५३८४.७८ 

३४ एसके इंटरप्राइजेस OLS थावडे Car /Auto २०८४६२० ३०४६२९९.५९ 

३५ बालाजी एंटरप्रायजेस DBS तळेगाव Car /Auto ४८०२३८ ४५४९०५.१५ 
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३६ सद्भावना उपिम OLS भोसरी Car /Auto २७३५५३२ - 

३७ स्वामीसमथण सेवा िेशन OLS भोसरी Car /Auto ७२६३४० ३२५४०९९.१३ 

३८ वशव पावणती पेटर ोवलयम OLS डांगे चौक Car /Auto ८७९०४३ १५०५६९०.३५ 

३९ एमएस वचखली OLS वचखली चौक 
Car 

/Auto/Bus 
७०२४३६४ ९२८०४३६.७३ 

४० एमएस एसटीएन OLS संत तुकाराम नगर Bus २३००६९६ २१२०८१६.२७ 

४१ वपंपळे पेटर ोवलयम OLS मोरवाडी Car/Auto - ११३००८३.३९ 

४२ ABC भारत वल. DBS तळेगाव Car/Auto - ५९८५५८.८४ 

४३ अिय वकरर् पेटर ोवलयम DBS चाकर् Car/Auto - ५०९५०७.५९ 

४४ Afexco पेटर ोवलयम OLS भोसरी वनगडी Car/Auto - १००२२८१.७८ 

४५ गुडववल सीएनजी OLS भोसरी Car/Auto - ३१८१६७७.96 

४६ बोसले सीएनजी OLS वचकली Car/Auto - १६२२३६८.६१ 

४७ माऊळी कृपा एंटरप्रायजेस OLS अळंदी रोड Car/Auto - ७४८११४.०९ 

४८ श्रीपती सीएनजी OLS वपंपळे वनलख Car/Auto - ९३२०३०.३९ 

४९ संत तुकाराम पेटर ोवलयम DBS अळंदी देहू रोड Car/Auto - ९२८४७ 

५० हरे कृष्णा पेटर ोवलयम DBS सुदावाडी Car/Auto - ३८०९२९.९७ 

५१ मारुती पेटर ोवलयम DBS भामबोली Car/Auto - १७८३३७.९१ 

     ४१३३७१७६ ६७५५२९०२.५२ 

(स्रोत: महाराष्ट्र  नॅचरल रॅ्स वल.) 

 

तक्तय: ६.४: र्पंपरी र्चंचवड सहरयतील सीएनजी वाहनांची वाहन प्रकारानुसार र्वभागणी 

र्पंपरी र्चंचवड शेहरय मर्ील CNG  वयहने 

तपशील 
वाहनांची सिंख्यय 

( मयचा २०२१) 

वाहनांची सिंख्यय 

( मयचा २०२२) 

तीन चाकी २१४८ २८०१ 

कार/जीप ९७१५ १२७२३ 

CNG पंप ४० ५१ 

(स्रोत: महाराष्ट्र  नॅचरल रॅ्स वल.) 

वपांपरी वचांचवड महानर्रपावलका के्षत्रात सन २०२०-२०२१ मधे्य महाराष्ट्र  नॅचरल रॅ्स वलवमटेड च्या एकुर् ५१ 

CNG पांपावरून एकुर् ६७५५२९०२.५२ वकां गॅ्र. सीएनजी इांधनाचे वविी झाली आहे. गतवषीच्या तुलनेत सन 

२०२१-२२ मधे्य CNG इंधनाच्या वविीमधे्य मोठ्या प्रमार्त वाढ झाल्याची वदसून येत आहे. माचग २०२२ परं्यत 

महापावलका के्षत्रात ऐकून १५५२४ CNG वाहनाांची नोांद झाली. 

पनष्कषा : वपांपरी वचांचवड महानर्रपावलका िेत्रातील वाढत्या लोकसंखे्यचा ववचार केला असता पुढील १० 

वषाणत वाहतुक व्यवस्था बदलण्याची गरज भासेल, तसेच देशात शहरी भागात मागील दशकातील वाढत्या 

वाहतुकीची मागर्ी वाढतच असून येर्ाऱ्या पुढील दशकात वह मागर्ी अवधकावधक वाढत राहील. दुचाकी व 

चारचाकी वाहनांची संख्या वाढत असून पुढील १५ वषाणत वाढत्या लोकसंखे्य बरोबर वाढत्या दुचाकी व 

चारचाकी वाहनांच्या संखे्यमुळे त्यांचे पावकंग व त्याच्यामुळे वनमाणर् होर्ाऱ्या प्रदुषर्ाचा प्रश्न गंभीर होर्ार आहे. 
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यासाठी सावणजवनक वाहतुकीचे सबलीकरर्, वाहतुक वनयमन तसेच E-Vehicle च्या  वापरा वाढवरे् बाबत 

जनजागृती कररे् आवश्यक आहे. 

६.४ आपत्ती व्यवथिापन व अर्िशमन र्वभाग:-  

महाराष्ट्र  महानर्रपावलका अवधवनर्यमातील कलम ६३(५) व महाराष्ट्र  आर् प्रवतबांधक व जीवसांरक्षक उपार्य 

र्योजना अवधवनर्यम २००६ व वनर्यम २००९ अन्वरे्य आर् व इतर दुघगटनेपासून नार्ररकाांच्या जीववताचे व 

मालमते्तचे रक्षण करण्याचे महापावलकेचे कतगव्य आहे. 

"महाराष्ट्र  अवि सुरक्षा अवभर्यान " अांतर्गत अविर्मन सेवेतील अविर्मन कें द्, अविर्मन वाहने व त्या 

अनुर्ांवगक सावहत्य इ. मधील तूट भरून काढणे तसेच आर् आवण इतर दुघगटने मधील जीववत व मालमते्तचे 

रक्षण करणे, र्हरातील उांच इमारतीमधील आपत्कालीन बचाव कार्यागकरीता अविर्मन व आणीबाणी सेवेचे 

सक्षमीकरर् व बळकटीकरण करणे इ. उपिमांचा सहभाग होतो.  

६.४.१ र्पंपरी र्चंचवड मनपयच्यय अर्िशामक पवभयगयची मार्हती:-  

तक्ता: ६.५: अर्िशामक िलाची मार्हती 

अ 

क्र 

के्षर्त्रय 

कायाधला 

यानुसार 

तपशील २०२१-२०२२ 

१ अ 

एकुर् अविर्ामक कें द्ाची सांख्या 
प्रावधकरण ,उप 

अिीर्मन कें द् 

एकुर् कमगचारी सांख्या १० 

उपलब्ध असलेल्या साधने व त्याांची  सांख्या 
१ अिीर्ामक वाहन व 

अिीर्मन उपकरणे 

२ ह 

एकुर् अविर्ामक कें द्ाची सांख्या 
वपांपरी, मुख्य अविर्मन 

कें द् 

एकुर् कमगचारी सांख्या ३५ 

उपलब्ध असलेल्या साधने व त्याांची  सांख्या 
१८ अविर्ामक वाहने व 

अविर्मन उपकरणे 

3 ड 

एकुर् अविर्ामक कें द्ाची सांख्या 
रहाटणी ,उप अविर्मन 

कें द् 

एकुर् कमगचारी सांख्या १० 

उपलब्ध असलेल्या साधने व त्याांची  सांख्या 
१ अविर्ामक  वाहन व 

अविर्ामक  उपकरणे 

4 इ 

एकुर् अविर्ामक कें द्ाची सांख्या 
भोसरी  ,उप अविर्मन 

कें द् 

एकुर् कमगचारी सांख्या १० 

उपलब्ध असलेल्या साधने व त्याांची  सांख्या 
१ अविर्ामक  वाहन व 

अविर्ामक  उपकरणे 

5 फ 

एकुर् अविर्ामक कें द्ाची सांख्या 
तळवडे ,उप अविर्मन 

कें द् 

एकुर् कमगचारी सांख्या १० 

उपलब्ध असलेल्या साधने व त्याांची  सांख्या 
१ अविर्ामक  वाहन व 

अविर्ामक  उपकरणे 
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6 क 

एकुर् अविर्ामक कें द्ाची सांख्या 
वचखली  ,उप अविर्मन 

कें द् 

एकुर् कमगचारी सांख्या १० 

उपलब्ध असलेल्या साधने व त्याांची  सांख्या 
१ अविर्ामक  वाहन व 

अविर्ामक  उपकरणे 

७ ग 

एकुर् अविर्ामक कें द्ाची सांख्या 
थेरगाव , उप अविर्मन 

कें द् 

एकुर् कमगचारी सांख्या १० 

उपलब्ध असलेल्या साधने व त्याांची  सांख्या 
१ अविर्ामक  वाहन व 

अविर्ामक  उपकरणे 

    (स्रोत: अविर्मन ववभार्, वपांपरी वचांचवड महानर्रपावलका) 

६.४.२ अर्िशामक  र्वभागाकडील र्वर्वर् उपकरणे:-  

सदरची उपकरणे मुख्य अविर्मन कें द् वपांपरी रे्यथे ठेवण्यात आलेली आहेत. 

तक्ता: ६.६: अर्िशमन र्वभागाकडील र्वर्वर् उपकरणे 

 तपशील 
संख्या 

२०२१-२०२२ 

१ रबर बोट्स (आर्य आर बी) १० नर् 

२ ओबीएम ०६ नर् 

३ लाइफ जॅकेट्स १०६ नर् 

४ लाइफ ररांग्स ४४ नर् 

५ रोप्स ५९ नर् 

६ हुक्स १० नर् 

७ पोटेबल पम्प (वडझेल) ०४ नर् 

८ पोटेबल पम्प (पेटर ोल) ०९ नर् 

९ वूड कटर चैन सॉ १२ नर् 

१० सुधाररत तराफे  (१५ व्यक्ती क्षमता) ०१ नर् 

                 (स्रोत: अविर्मन ववभार्, वपांपरी वचांचवड महानर्रपावलका) 
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तक्तय: ६.७: अर्िशामक र्वभागाकडील अन्य सार्हत्य 

अ.क्र. आपत्तीचे वणधन 
उपयोगात येणाऱ्या 

सार्नसामुग्रीचे नाव 

१ 
अपघातामधे्य र्ाडीखाली अडकलेल्या लोकाांची त्वररत सुटका 

करण्यासाठी 

नू्मेवटक वलस्टांर् बॅग्स व 

जॅक्स 

२ आपत्कालीन पररस्स्थतीमधे्य बांद दरवाजे उघडण्यासाठी डोअर कटसग, से्प्रडरसग 

३ 
कॉविट स्लब, मोठे वृक्ष, मोठे जावहरातीचे बोडग, मोठ्या वाहनाांचे 

अपघात झाल्यानांतर ववनाववलांब जीववत व ववत्त हानी वाचवण्यासाठी 

इलेस्क्टर क कँिीट सॉं कटसग व 

ववववध  कटसग 

४ अांधाराच्या वेळी बचाव कार्यग करण्यासाठी (प्रकार्ाची व्यवस्था) 
इन्फ्लेटेबल लाईट , लड 

लाईट , पोटेबल लाइट 

५ 
आर्ीमुळे धूर कोांडून अपघात झालेल्या खोलीत अथवा बांवदस्त जारे्त 

वजवांत व्यक्तीचा र्ोध घेणेसाठी 
स्मोक एकझॉस्ट, बी.ए सेट्स 

६ आर् व अपघाताचे वठकाणी वजवांत व्यक्ती त्वररत र्ोधण्यासाठी थमगल इमॅवजन कॅमेरा 

७ आर्ी मधे्य प्रवेर्करून जीववत व ववत्तहानी वाचववणेसाठी 
फार्यर टू्यवनक सूट , बी.ए 

सेट्स 

८ 
घातक रसार्यने र्ळती होऊन वनमागण होणाऱ्र्या आपत्तीजन् 

पररस्स्थतीमधे्य कार्यग करणाऱ्र्या जवानाांचे सांरक्षण करणेसाठी 

फार्यर टू्यवनक सूट , बी.ए 

सेट्स 

९ 
अवत उांच इमारतीतील वरच्या मजल्यावर अपघातग्रस्ताांना कमीत कमी 

वेळेत अलर्त जवमनीवर उतरववता रे्यणेसाठी 
एररअल लॅडर पॅ्लटफॉमग वाहन 

१० 
कोसळलेल्या सॅ्लबचे कमीत कमी वेळेत छोटे तुकडे करून 

अडकलेल्या जीववत व्यक्ती ांना सोडववण्यासाठी 

इलेस्क्टर क कटरसग, ववववध  

कटरसग 

११ 
कमीत कमी पाण्याचा वापर करून जास्तीत जास्त के्षत्रफळातील 

आर्ीवर वनर्यांत्रण वमळवण्यासाठी 
हॅन्ड कां टर ोल से्प्र बॅ्रांचेस 

    (स्रोत: अविर्मन ववभार्, वपांपरी वचांचवड महानर्रपावलका) 

अवग्नशामक ववभागामार्ण त सन २०२१-२०२२ या वषी वपांपरी वचांचवड मनपा हद्दीमधे्य ५११ आर् वदी व ४५४ 

ववमोचन  वदी  तसेच मनपा हद्दी बाहेर ६ आर् वदी व २ ववमोचन वदी असे एकुर् ९७३ वदी अविर्ामक 

ववभार्ाकडून पूणग करण्यात आलेल्या आहेत. महापावलकेचे अविर्ामक दल हे आधुवनक सावहत्य व साधनाांनी 

उपरु्यक्त असून कठीण आपत्ती वनवारणासाठी सदैव सज्ज आहे. 

 

६.५ वयहतूक सेवय:-  

पुरे् व वपंपरी वचंचवड शहरांच्या सावणजवनक पररवहन सेवेचे एकवत्रकरर् करण्यात आले असून त्याद्वारे दोन्ही 

शहरातील नागररकांना पररवहन सेवा पुरववण्यात येते. सिम सावणजवनक पररवहन सेवा ही  शहरातील 

पयाणवरर्ावर पररर्ाम करर्ारी महत्वाची सेवा आहे. शहरात पारंपाररक उजेवर चालर्ारे वाहन जेवढे जाि 

तेवढे काबणन उत्सजणन जाि. शहरातील इंधन वापरानुसार नोदंर्ी वाहने खालील प्रमारे्, 
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तक्तय: ६.८: पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय के्षत्रयतील इिंधन वयपरयनुसयर नोिंदणीकृत वयहने 

अ.क्र इिंधन प्रकयर वयहनयिंची नो िंदणीकृत सिंख्यय 

आत्तयपरं्त नो िंदणी 

केलेल्य एकुण 

वयहनयिंची सिंख्यय 

  २०१९-२०२० २०२०-२०२१ २०२१-२०२२  

१ वडझेल २२०४३ १०४५३ १२८१० २७०५२९ 

२ पेटर ोल ११३८६६ ७२५३४ ७२१७४ १४६३९४३ 

३ इ-वाहने (BOV) ६९३ १४३२ ६९०८ १२०९७- 

४ सी.एन.जी/एल.पी.जी १६५८५ १२७९४ १५५२८ ११९३०७ 

     (स्रोत: उपप्रादेवशक पररवहन कायाणलय, वपंपरी वचंचवड शहर) 

पनष्कषा: वपंपरी वचंचवड शहरात वडझेल व पेटर ोल वाहनांच्या नोदंर्ी मधे्य सरासरी गेल्या काही वषांच्या तुलनेत 

सरासरी घट झालेली असून त्यामुळे शहरातील काबणन रु्टवपं्रट कमी होण्यास मदत होर्ार आहे. 

६.५.१ PMPML बसेच्या बसेस ची संख्या:-  

पुणे महानर्र पररवहन महामांडळ वल. (पी.एम.पी.एम.एल.) ची स्थापना पुणे व वपांपरी 

वचांचवड पररवहन मांडळाचे एकत्रीकरण करून सन २००७ मधे्य करण्यात आली. र्या 

महामांडळाद्वारे दोन्ही र्हरातील नार्ररकाांना सावगजवनक वाहतुक सेवा पुरववण्यात 

रे्यत आहे. वपांपरी-वचांचवड ववभार्ामधे्य वनर्डी, भोसरी व वपांपरी असे एकुर् तीन 

आर्ार आहेत. पररवहन महामांडळामधे्य सांचलनात एकुर् २११४ बस सांख्या असून 

वपांपरी वचांचवड मधील तीन आर्ाराांमधे्य असर्ाऱ्या PMPML च्या बसेस ची सांख्या 

खालील प्रमाणे, 

 

६.५.२ पी.एम.पी.एम.एल. च्या बसेस ची संख्या:- 

तक्तय: ६.९: पी.एम.पी.एम.एल. च्या बसेस ची संख्या 

अ. 

क्र. 
वषध 

महामंडळाच्या 

बसेस 
खाजगी बसेस एकुण बसेस 

१ २०१८-१९ २०३ १३० ३३३ 

२ २०१९-२० २३० १८४ ४१४ 

३ २०२०-२१ १५२ २९६ ४४८ 

४ २०२१-२२ १५० ३३९ ४८९ 

                 (स्रोत: पी.एम.पी.एम.एल. ववभार्,वपां.वचां.म.) 
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६.५.३ पुणे व र्पंपरी-र्चंचवड र्वभागातील अंिाजे एकर्त्रत प्रवासी संख्या:- 

तक्ता: ६.१०: एकर्त्रत अंिाजे प्रवासी संख्या 

वषध प्रवासी संख्या 

२०१९-२० ३९०७९४ 

२०२०-२१ ७२४९५ 

२०२१-२०२२ १४४९४६ 

                                    (स्रोत: पी.एम.पी.एम.एल. ववभार्) 

वरील तक्त्ा वरून असे वदसून येते वक सन २०२०-२०२१ मधे्य कोरोनाच्या महामारीमुळे प्रवासी संखे्यत मोठ्या 

प्रमार्ावर घट झालेली आहे. वकंबहुना सन २०२१-२०२२ मधे्य प्रवासी संखे्यमधे्य वाढ झालेली असून प्रवासी 

संख्या हळूहळू पूवणपदावर येत असल्याचे वदसत आहे.      

६.६ अक्षर् उजयास्त्रोतयिंचय वयपर:-  

नैसवगणक अिय उजाणस्त्रोत जसे की सौरऊजाण, वाहती हवा, समुद्राच्या लाटा इ. यांचापासून ऊजाणवनवमणती कररे् 

शक्य असते. अशा उजेला अिय उजाण अथवा अपारंपररक उजाण असे मं्हटले जाते. अिय ऊजाण ही 

हररत ऊजाण असून ती प्रदूषर्कारी नसते. त्याच्या वापराने पयाणवरर्ाची हानी होत नाही व पुननणवकरर्ीय 

असते.  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेद्वारे अिय ऊजाणस्त्रोतांचा वापर करण्याकररता प्रोत्सावहत केले जात आहे. 

वपंपरी वचंचवड शहरामधे्य सद्य:स्स्थतीत एकूर् सुमारे २०२६ इमारती, गृहप्रकल्पांमधे्य सौरउजेचा वापर केला 

जात आहे. सौरउजेचा अवधकावधक वापर केल्यामुळे ववजेची मोठ्याप्रमार्ात बचत होतेच आहे वशवाय 

प्रदुषर्ामधे्य देखील घट होण्यास मदत होत आहे.  

तक्तय:६.११: नवकरणीर् उजया प्रकल्प 

सौर बिंब प्रणयली ११५०० Ltr. 

Photovolatic प्रणयली १०० Kw. 

सौर Blinkers ११४ Nos. 

                           (स्त्रोत: ववद्युत ववभाग, वपं.वचं.मनपा) 

• अक्षर् उजेचय वयपर वयढपवण्ययसयिीच्यय सूचनय व उपयर्र्ोजनय:   

१. सौर उजेचा वापर अवधकावधक वाढववण्यासाठी बांधकाम परवानगी देतानाच ववकासकांना सौर उजाण 

प्रकल्प, रेन वॉटर हावेस्िंग प्रकल्प, राबववरे् बंधनकारक कररे्. 

२. शहरातील सावणजवनक वठकार्च्या प्रकाशवदव्यांसाठी सौर उजेवर चालर्ाऱ्या LED वदव्यांचा वापर 

कररे्. 

३. शहरातील गृह संकुलांना सौर उजाण प्रकल्प, रेन वॉटर हावेस्िंग प्रकल्प इ. राबववण्यासाठी अनुदान 

अथवा करसवलत देऊन प्रोत्सावहत कररे्.   

४. महानगरपावलकेच्या अस्थापना, सावणजवनक उद्यान, नदीचे घाट इ. वठकार्ी उजेच्या दैनंवदन 

कामकाजासाठी जािीत जाि सौर उजाण स्त्रोताचा वापर कररे्.   
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पिंचमहयभूते घटक ५ 

आकयश 
 

पयाणवरर्  संरिर् सवधणन तसेच शाश्वत ववकास इ. उपिम ह केवळ महापावलकेचे कतणव्य नसून यांसाठी नागररकांचा, 

ववववध सामावजक संस्थांचा सविय सहभाग असरे् आवश्यक आहे. यासाठी नागररकांमधे्य, समाजात पयाणवरर्  संरिर् 

व संवधणनासाठी जनजागृती कररे् आवश्यक आहे. वपंपरी वचंचवड महापावलका ही ववववध सामावजक संस्था, नागररक 

इ. च्या सहयोग व सहभागाने ववववध जनजागृती उपिम, कायणिम राबववत आहे. 

महापावलका प्रशासन ववववध ववभागाच्या माध्यमातुन नागररकांचे राहर्ीमान उंचावण्यासाठी, आरोग्य सुववधा, शैिवर्क 

सुववधा तसेच इतर पूरक कायणिम उपाययोजना राबववत आहे. 

७.१ महयपयपलकेच्यय वैद्यकीर् पवभयगयमयफा त करण्ययत आलेली जनजयगृती उपक्रम:- 

वपंपरी वचंचवड महापावलकेद्वारे महापवलका िेत्रात सन २०२१-२२ या काळात सुमारे ३१ ववववध जनजागृतीपर 

आरोग्य वशवबरे घेण्यात आली. वद. २७/०२/२२ ते वद.०५/०३/२२ या कालावधीत महापवलका िेत्रात पल्स 

पोवलओ जनजागृती व लसीकरर् मोवहम राबववरे्त आली. यामधे्य २,४०,३०५ बालकांना पोवलओ प्रवतबंधक 

लस देण्यात आली. महापावलकेद्वारे घेण्यात आलेल्या जनजागृती व आरोग्य वशवबरांची तपशीलवार मावहती 

खालील प्रमारे्, 

तक्तय: ७.१: आरोग्य पवषर्क जनजयगृती व आरोग्य पशपबरयिंची मयपहती 

अ.क्र. शहरयतील आरोग्य पशपबरयिंची मयपहती तपशील 

१ खाजगी वैद्यकीय व्यवसावयका समवेत बैठका १ 

२ आशा स्वयंसेववका प्रवशिर् कायणिम १२ 

३ जागवतक वहवताप वदन वनवमत्त कायणशाळा १ 

४ जागवतक वहवताप वदन वनवमत्त प्रभातरे्री ८ 

५ शाळांमधे्य वकटकजन्य आजाराबाबत केलेले समुपदेशन ८ 

६ 

खाजगी वैद्यकीय व्यवसावयक आर.एम.ए. व वपंपरी वचंचवड 

महानगरपावलका वैद्यकीय अवधकारी यांचे माता  

मृतू्य व एम.टी.पी. बाबतचे प्रवशिर्. 

एम.टी.पी.-१ 

           (स्रोत: वैद्यकीय ववभाग, वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका) 

 

  

प्रकरण ०७ 
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७.२ पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकेने रयबपवलेले जनजयगृती अपभर्यन:-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या माध्यमातून शहरामधे्य ववववध उपिम जसेकी स्वच्छता अवभयान, नदी 

स्वच्छता अवभयान, पथनाट्य  इ. राबववण्यात आले. त्याची थोडक्यात मावहती खालील प्रमारे्,  

अ) स्वच्छतय अपभर्यन (स्वछयग्रह):  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या माध्यमातून ववववध सामावजक संस्था, शाळा-कॉलेज इ. च्या सहकायाणने 

शहरात स्वच्छता अवभयान-स्वछाग्रह अवभयान राबववण्यात आले. त्यांचे काही िर्वचते्र खालील प्रमारे्, 
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महयपयपलकय के्षत्रयतील स्वच्छतय अपभर्यन 
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ब) नदी स्वच्छतय अपभर्यन:-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेच्या माध्यमातून ववववध सामावजक संस्था, शाळा-कॉलेज इ. च्या सहकायाणने 

शहरात नदी स्वच्छता अवभयान राबववरे्ते आले. अवभयानाला स्वयंसेवक, ववद्यार्थ्ांनी उत्स्रू्तण प्रवतसाद वदला. 
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 महयपयपलकेने रयबपवलेले नदी स्वच्छतय अपभर्यन   
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क) पवद्ययियंमधे्य  जनजयगृती :- 

 

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेने  ववद्यार्थ्ांमधे्य पयाणवरर् संवधणनाचे आवड व महत्व 

रुजववण्यासाठी शाळांमधे्य ववववध रांगोळी स्पधाण, वचत्रकला स्पधाण, जनजागृती वशबीरे, बविसे इ. 

उपिम यशस्वीरीत्या राबववले   
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महयपयपलकेद्वयरे शयळयिंमधे्य रयबपवण्ययत आलेले उपक्रम   
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           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

 

  

ड) सोसयर्टी, चौक, सयवाजपनक पिकयणी जनजयगृती:- 

 वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेने शहरातील ववववध सोसायटी, सावणजवनक वठकारे् इ. वठकार्ी पथनाट्य, 

पयाणवरर् संवधणन शपथ इ. उपिम राबववले. या उपिमाला सोसायटी, नागररक यांनी उत्स्रू्तण प्रवतसाद वदला. 
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 महयपयपलकेच्यय मयध्यमयतून शहरयत पवपवध पिकयणी रयबपवण्ययत आलेले पिनयट्य, चौकसभय इ.    
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           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 

 

  

इ) सयवाजपनक पिकयणी पभतीचीत्रयच्यय मयध्यमयतून जनजयगृती:-  

वपंपरी वचंचवड महानगरपावलकेने शहरातील ववववध सावणजवनक वठकार्ी मोकळ्या वभंती, पाण्याच्या टाक्या 

इ. वठकार्ी तैलवचत्रांच्या माध्यमातून स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, पार्ी बचत इ. ववववध ववषयांवर 

जनजागृती केली.  
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                                                                                                                                                       पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवयल २०२१-२०२२ 132     

              

  

           पपिंपरी पचिंचवड महयनगरपयपलकय 
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ई) सोशल पमपडर्य च्यय मयध्यमयतून जनजयगृती:-  

सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात नागररक, तरुर्, यांच्यापयंत पयाणवरर् संवधणनाचा संदेश, महत्व अवधक प्रभावीपरे् 

पोहोचण्यासाठी सोशल वमवडया अवतशय प्रभावी माध्यम आहे. हेच हेरून वपंपरी वचंचवड महानगरपावलका 

ववववध मोबाईल अॅप, रे्सबुक च्या माध्यमातून ववववध वडवजटल संदेशांमार्ण त जनजागृती करत आहे.        
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• पर्यावरण सिंवधानयचय सिंदेश अपधक प्रभयवीपयने प्रसयररत करण्ययसयिी महयपयपलकेद्वयरे ियलील 

उपक्रम व उपर्यर्ोजनय रयबपवणे शक्य आहे.:- 

 

✓ पर्यागवरण सांरक्षण व सांवधगनासाठी लोकसहभार् वाढववणे. च कसभा, घरोघरी जनजारृ्ती, शाळा 

महाववद्यालय इ. वठकार्ी प्रोत्साहनपर स्पधाग, स्वच्छता अवभर्यान, बवक्षसे इ. उपिम राबववरे्. 

✓ सुजान नार्ररक, लोक प्रवतवनधी व प्रर्ासन र्याांचा सुसांवाद वारांवार होईल अर्ी र्यांत्रणा कार्यागस्न्वत 

कररे्. 

✓ पर्यागवरण पुरक पद्धतीने उत्सव साजरे करण्यासाठी व प्रदुषणावर वनर्यांत्रण करण्यासाठी र्ाळा, 

सहकारी सांस्था, सामावजक सांस्था, वमत्र मांडळे इ. मधे्य जनजारृ्ती उपिम  राबववणे व त्याकरीता  

प्रोत्साहन देरे्. 

✓ ववववध ह वसांर् सोसार्यटी, सहकारी सांस्था र्याांना मैलारु्द्धीकरण कें द्र बाांधरे्, कायाणस्न्वत ठेवरे्करीता 

तसेच प्रविया झालेल्या पाण्याचा फ्लवशंग, र्ाडगवनांर् इ. साठी पुनवाणपर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. 

याकरीता मार्गदर्गनपर वर्वबरे, बवक्षसे, इ. उपिम आयोवजत करणे. 
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