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महापौरांचे मनोगत 
 

 पपरी- चचवड मधील नाग रकांसाठी ‘पयावरण स :ि थती अहवाल 
२०१२-१३’ सादर करताना मला अितशय आनंद होत आहे. पपरी- चचवड 
शहर या सवागीण िवकास आिण उ कषाचे आपण सवजण सा ीदार आहोत. 

शहरा या भौितक आिण सामािजक िवकासात सात याने बदल होत आहेत.  

स ि थतीत मािहती तं ान, सां कृितक, िश ण या जोमाने वाढणा-या 
े ांबरोबरच पपरी- चचवड शहर सात यान े पयावरणािवषयी जाग क शहर हणून नावा पास येत 

आहे. 

हा अहवाल पपरी- चचवड मधील सुजाण व जाग क नाग रकांना नैस गक साधनसंप ी, याची 

उपल धता, व प व यात होणारे भावी बदल आिण महानगरपािलकेचे य  यािवषयी सवकष मािहती 
क न दे यास उपयु  ठरेल. 

मला िव ास वाटतो क , पयावरणाची जाणीव असणा-या पपरी- चचवड मधील नाग रकांची जीवनशैली 
शहरास शा त िवकासाचे येय गाठ यास िहतकारक ठरेल आिण आपले शहर समृ  कर या या येत 
मोलाचा वाटा उचलेल. 

 

मा. सौ.मोिहनीताई लांडे  
महापौर 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी -१८. 
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आयु ांचे मनोगत 
 

एखा ा भागातील जीवना या गुणव ेवर भौितक, रासायिनक आिण जैिवक 
प रसं थांचा मानवी, आ थक, सामािजक व सां कृितक घटकांमुळे य  कवा 
अ य , मा माने कवा वरीत प रणाम होतो, हे सव ात आहे. 
 

शहराचा ‘पयावरण स :ि थती अहवाल’ हे या प रणामांचे मू यमापन कर याचे 

भावी मा यम आहे; याचे उ  पयावरणाचे संवधन आिण शहरा या शा त िवकास आराख ाचे 

पारदशक मू यमापन करणे, हे आहे. कोण याही क पाचे यश नेहमीच धोरणे, िनयोजन आिण जाणीव 
पूवक केले या य ांवर अवलंबून असत.े धोरणांचा काया मक दृ ीकोन आिण िनयोजन भूतकाळातील 
घडामोड शी िनगडीत असून, यांचे येय शा त िवकासासाठी कृितशील योजना आखणे, हे आह.े 
 
पयावरणीय दृि कोनातून िवकास धोरणे तयार करताना पयावरण स ःि थती अहवालाचा िव ासाह 
मािहतीपूण संदभ हणून उपयोग होऊ शकेल. महारा  दूषण िनयं ण मंडळाने िवकिसत केले या 
पयावरण स :ि थती अहवालाचा सामाियक आराखडा तसेच पयावरणीय िनदशकांमुळे महारा ातील 
िविवध शहरांचे पयावरणीय मू यमापन करणे श य होणार आह.े पपरी- चचवड महानगरपािलकेने सदर 
अहवाल तयार कर यासाठी ‘महारा  दूषण िनयं ण’ मंडळा या िनदशक आराख ांचा वापर कर याचा 

य  केला असून, याम ये मािहतीचे िवभाजन सामािजक पयावरण, हवा, पाणी, घनकचरा इ यादी 
घटकांनुसार केले आहे. 
 

पयावरण स :ि थती अहवाल तयार करताना शहराब लची उपल ध मािहती, कागदप े तसेच ाथिमक 
िनरी णातून िनदशकांनुसार एकि त कर यात आली आहे. उपल ध मािहती अपूण, िव कळीत आिण 
वेगवेग या व पात अस याचे िनदशनास आले. याव न असे नमूद करावेसे वाटते क , पयावरण 
स :ि थती अहवाल बनिव याची या ही वषभर चालणारी आिण शहरा या िनयोजन येशी 
समांतर असावी. अहवालाचा मु य हेतू, िनयोजन या व िनणय यांम ये मोलाचा वाटा उचलणारा 
असावा. या वष या पयावरण स ःि थती अहवालाम ये महारा  दुषण िनयं ण मंडळा या DPSIR 

िनदशके वापर याचा केलेला ामािणक य , शहरा या शा त िवकासासाठी मागदशक ठरेल, अशी मला 
आशा वाटत.े 

 

 

डॉ. ीकर परदेशी 
मा. आयु , पपरी- चचवड महानगरपािलका 
पपरी -१८ 
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शा त शहराकडे वाटचाल 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम मधील कलम ६७ (अ) नुसार थािनक वरा य सं थांना 
येक वष  ३१ जुलै पुव  वा षक ‘पयावरण स :ि थती अहवाल’ कािशत करणे अिनवाय आहे. 

‘पयावरण स :ि थती अहवाल’ शहरातील पयावरणाची ि थती दशिवणारे एक मा यम आहे. या 
अहवालाचा उ ेश, पयावरणीय  व यांची कारणे या पर परांवर अवलंबून असणा-या दु ांचे सखोल 
आकलन क न उपल ध मािहतीचे सम यानु प वग करण करणे हा आहे. पयावरण ि थतीदशक आराखडा 
हा जागितक तरावर वीकृत कर यात आला असून, या योगे सव पयावरण स :ि थती अहवालाचे 
मु यमापन करणे श य होणार आहे. 

पपरी चचवड मनपाने DPSIR िनदशक आराखडा वापर याचा य  केला आहे. DPSIR हे 

(Pressure, state, Response (PSR), (ताण, ि थती, ितसाद) िनदशांकाचे िव ता रत व प असून 

DPSIR हणजे,  

१) चालना देणारे घटक (Driving Force)- उदा. औ ोिगक िवकासाची गती 

२) पयावरणीय ताण (Pressure) – उदा. औ ोिगक सांडपा याचा िवसग 

३) पयावरणीय ि थती (State) – उदा. नदी, तलावातील पा याची गुणव ा 

४) पयावरणीय प रणाम (Impact) – उदा. िप यासाठी अयो य पाणी   

५) ितसाद (Response) – उदा. घनकच-याचे वग करण (ओला व सुका कचरा)   

िविवध पयावरणीय सम यांवरील मािहतीचे संकलन आिण उपल ध मािहतीचे िव तृत िव ेषण 
क न पयावरणाची स ि थती लोक ितिनधी व नाग रकांपयत पोहोचिवणे, हा ‘पयावरणीय मा यम 

परेखा’ वापर यामागील मू य हेतू आहे. ‘पयावरण स :ि थती अहवालाचा’ िव ेषणा मक आराखडा 

आिण अथपूण अनुमान, हे शहरातील पयावरणाचे संर ण व संवधन यासाठी मागदशक ठरते. 
मागद शकेमधील सूचनांनुसार DPSIR आराखडयाचा अवलंब क न ‘पयावरण स :ि थती अहवाल’ 

बनिवणारे पपरी चचवड शहर हे इतर शहरासंाठी मागदशक ठरेल, असा िव ास वाटतो. 

 

ी. अंबादास च हाण  
सहशहर अिभयंता  
जलिन:सारण व पयावरण िवभाग, 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
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घोषणा प  
 

 सदर अहवाल पपरी चचवड महानगरपािलका, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल., ादेिशक 
प रवहन कायालय, दैिनक वतमानप े, दूषण िनयं ण मंडळ, महारा  रा य वीज िवतरण कंपनी 
तसेच इतर नमूद केले या ोतां ारे िमळाले या मािहतीवर आधा रत आह.े 
 

 िविवध शासक य, िनमशासक य, अशासक य सं था, वै ािनक सं था इ. कडून तसेच िविवध 
संकेत थळांवर उपल ध असले या मािहती या आधारे ‘पयावरण स :ि थती अहवाल २०१२-

१३’ तयार कर यात आला आहे. सदर मािहतीचा उ लेख संदभासिहत यो य ठकाणी कर यात 

आला आहे. 
 

 सदर अहवालाम ये नमूद केलेले कुठलेही नकाशे कवा अवकाशीय छायािच े मोजमापात          
(टू द केल) दलेले नसून केवळ अंदाज ये या या दृ ीने वापर यात आले आहेत. 
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१. शहराब ल थोडे 

१.१ पपरी चचवड शहराची थोड यात मािहती  
 

पपरी चचवड हे आधुिनक शहर मुंबई या आ ेय दशेस तर पुणे शहरा या वाय  दशेस वसलेल,े जुळे 
शहर आहे. पपरी चचवड महारा ातील पाचवे सवािधक लोकसं येचे शहर असून, मुंबई बाहेरील 
मह वाचे औ ोिगक े  हणून िस  आहे.  
 
पपरी चचवडम ये ‘महागनरपािलका’ ही थािनक वरा य सं था कायरत आहे. हे शहर द खन पठारावर 

वसलेले असून शहरा या आजूबाजूस टेक ा आहेत. समु  सपाटीपासून पपरी चचवड  शहर ५३० मीटर 
उंचीवर आहे. मुळा नदी शहरा या दि णेकडून वाहते, पुणे आिण पपरी चचवड शहर यातील सीमारेषा 
िनि त करते. पवना नदी शहरातून तर इं ायणी नदी ही शहरा या वाय े कडून वाहते. शहराबाबतची 
अिधक मािहती त ा . १.१ म ये दली आहे.  
 

पु या या वाढ या शहरीकरणाबरोबरच, पपरी- चचवडचेही झपा ाने शहरीकरण होत आहे. मु य वे 
इंिजिनयर ग आिण ऑटोमोबाईल औ ोिगक िवकासामुळे शहरीकरणास वेग आला आहे. 
 

भौगोिलकदृ या एक  पािह यास पुणे व पपरी चचवडम ये भारतातील सवात मोठा औ ोिगक प ा 
दसून येतो. पुणे िज ास मुंबई नंतरचा महारा ातील . २ चा औ ोिगक भाग बनिव यात पपरी 
चचवडचा मोठा वाटा आहे. पु या या थावर मालम ा िवकासाम ये या शहराचा मोठा वाटा असला तरी 
पपरी चचवडने वत:ची अशी ओळख देखील िनमाण केली आहे.  

 

त  ता . १-१ ि थतीदशक मािहती  

अ ांश १८० ३७’ ०७.०४” उ. 
रेखांश ७३० ४८’ १३.४३” पू.  
समु सपाटी पासूनची उंची समु सपाटी पासून ५३० मीटर 
एकूण जागा १७७.३ चौ. कमी. 
एकूण लोकसं या १७,२९,३५९ (२०११ या जनगनणेनुसार) 

तािवत लोकसं या (२०१३) २०,००,००० (अंदाजे) 
झोपडप ीतील लोकसं या  १,४७,८१० (२०११ या जनगनणेनुसार) 
सरासरी पज यमान ७२२ िममी. 
तापमान कमाल : ४३.३०से. (३० एि ल १९८७ आिण ७ मे १९८९ रोजी) 

कमान: १.७०से. (१७ जानेवारी १९३५ रोजी)  
भाग कायालयाची सं या ४ 
भागांची सं या  ६४ 
ोत: महानगरपािलका वेब पोटल                                                                                          
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१.२ हवामान 
 

उ हाळा, पावसाळा व िहवाळा हे येथील मु य ऋतू आहेत. ३५-३९0C (९५-१०२ 0F) तापमान असणारा 

उ हाळा माच ते मे मिह यात अनुभव यास िमळतो. एि ल मिह यात वषातील सवािधक तापमान असते. 
नैऋ य मोसमी वा-यांमुळे शहरात जून ते स टबर या कालावधीत,  साधारणतः सरासरी ७७२ िम.मी. 
पाऊस पडतो. नो हबर ते फे ुवारी या मिह यात येथे िहवाळा अनुभव यास िमळतो. या काळात दवसाचे 
सरासरी तापमान २९0C (८४ 0F) असते, तर िडसबर- जानेवारी म ये रा ीचे तापमान १०0C (५० 0F) 

या ही खाली, हणजेच कधीकधी ५-६0C (४०-४२ 0F) पयत कमी होत.े  
 

अ ापयत शहरातील सवािधक तापमान ३० एि ल १९८७ आिण ७ मे १८८९ रोजी ४३.३0C इतके 
न दिवले गेले आह.े तर सवात कमी तापमान १७ जानेवारी १९३५ रोजी १.७ C (३५ 0F) इतके न दिवले 
गेले होते. 
 

२००८-२००९ मधील मािसक तापमान, आ ता, वातावरणीय दाब, पज यमान, हवेचा वेग आ दची 
मािहती त ा . १.२ म ये दलेली आह.े 
 

त  ता . १-२ वा षक हवामान तपशील 

मिहना तापमान 
(0C) 

हवचेा वेग 
(मी./ स.े) 

सापे  आ ता 
(%) 

पज यमान 
(िममी) 

वातावरणीय 
दाब 

(पा कल) कमाल कमान दवसा रा ी दवसा रा ी दवसा रा ी 
जाने ०८ ३०.२ ९.१ २.० ३.७ ९१.७ ३३.५ ०.० ०.० ९५४.० 
फे ु ०८ ३१.४ १०.३ २.० ४.० ७६.४ ३२.४ ०.० ०.० ९५४.१ 
माच ०८ ३५.८ १६.२ २.५ ३.९ ६१.१ २७.३ १.० ०.० ९४२.६ 
एि ल ०८ ३७.७ १९.० २.६ ४.२ ५२.६ २५.१ ०.० ०.० ९५२.२ 
मे ०८ ३६.४ २१.९ ४.४ ७.० ६३.२ ३६.६ ०.४ ०.० ९५१.५ 
जून ०८ २९.७ २२.६ ४.६ ५.० ८१.० ७१.४ २.५ २.३ ९४७.३ 
जुलै ०८  २७.९ २१.५ ४.२ ६.१ ८४.५ ७५.७ १.७ ०.८ ९४६.२ 
ऑग ट ०८ २७.३ २१.० ३.९ ४.८ ८७.३ ७९.३ ३.९ २.१ ९४७.२ 
स टबर ०८ २८.९ २०.५ ३.३ ३.२ उ.ना. उ.ना. ७.० २.४ ९४९.१ 
ऑ टो ०८ ३२.४ १६.२ २.० ३.३ उ.ना. उ.ना. ०.४ ०.५ ९५३.२ 
नो ह ०८ ३१.८ १४.३ ३.२ ३.५ उ.ना. उ.ना. ०.० ०.० ९५३.८ 
िडस ०८ ३०.९ १२.६ ३.२ ३.० उ.ना. उ.ना. १.३ ०.० ९५४.४ 
जाने ०९ ३१.७ ११.३ २.० २.९ उ.ना. उ.ना. ०.० ०.० ९५५.० 
फे ु ०९ ३४.४ ११.५ उ.ना. ४.५ उ.ना. उ.ना. ०.० ०.० ९५३.४ 
माच ०९ ३६.८ १५.६ २.० ५.४ उ.ना. उ.ना. ०.२ ०.० ९५२.७ 
एि ल ०९ ३२.२ १६.२ उ.ना. ४.३ उ.ना. उ.ना. १.२ ०.५ ९५१.१ 
मे ०९ ३२.२ १६.२ उ.ना. ४.३ उ.ना. उ.ना. १.२ ०.५ ९५१.१ 

ोत – भूगोल िवभाग, पुणे िव ापीठ 
टप – उ.ना.= उपल ध नाही          
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१.३ शहाराचा अ य शहरांशी संपक 
 

पुणे शहारालगत अस याने, पपरी चचवड शहरास पुणे शहरास लाभलेली संपक क ा सहािजकच ा  
झाली आहे. पपरी चचवड र ते, रे वे व हवाई मागाने भारतातील सवच मु य शहरांना जोडले गेले आहे. 
रा ीय महामाग ४ (मुंबई-बगळूर) व रा ीय महामाग ५० (पुण-ेनािशक) या रा ीय महामागा या एकि त 
ये या या ठकाणी पपरी चचवड शहर वसले आहे. याच माणे मुंबई-पुणे यशवंतराव च हाण ुतगती 
महामागाने मुंबई शहराशीही जोडले गेले आहे. 
 

 
 लेट . १-१ महानगरपािलकेतील रावेत पूल 

 
भारतातील मुंबई (१६३ क.मी.), नािशक (२०२ क.मी.), नागपूर (८८० क.मी.), बगळूर (८३५ 
क.मी.), चे ई (११६६ क.मी.) व है ाबाद (५४८ क.मी.) यासार या मो ा शहरात जाणारे र ते 
पपरी चचवड शहरातूनच जातात. 

  
रे वे मागः- आ थक िवकासासाठी रे वे हा एक मह वपूण घटक आहे आिण पपरी चचवड हे शहर पुणे 
मुंबई रे वे मागावर आहे. याचसोबत मुंबई, बगळूर, चे ई व है ाबाद या शहारांशी ॉडगेज रे वेने जोडले 
गेले आहे.  
 
हवाई मागः- पपरी चचवड शहरापासून सवात जवळचा हवाईतळ ‘पुणे आंतररा ीय िवमानतळ’  आह.े हे 
िवमानतळ द ली, बगळूर, चे ई, अहमदाबाद, मुंबई, है ाबाद व नागपूर या शहरांशी जोडले गेले आह.े 
लोहगाव येथील पुणे िवमानतळास (अंदाजे २५ क.मी. दूर) नुकताच आंतररा ीय दजा िमळाला असून, 
या दारे दुबई, ँ कफुट, सगापूर येथे जा यासाठी िवमानसेवा उपल ध आहे. सैिनक  व नागरी अशा दो ही 
कारची उ ाणे होणारा हा भारतातील एकमेव िवमानतळ आहे. 
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१.४ जमीन वापर 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेचे काय े  अंदाजे १७७.३ क.मी. आहे. याम ये मो ा माणात 
औ ोिगक े  आहे. मागील चार दशकात िवकिसत झाले या े ात, २००० ते २००७ दर यान ८४ % 

ने वाढ झाली आहे; व यातील ब तांश भाग पपरी चचवड महानगरपािलके या ह ीत येत आहे. दि णेला 

पुणे शहरा या दशेने तसेच नैऋ येला हजवडी, राजीव गांधी आयटी पाकभागाकडे िवकासाचे माण 
मागील दशकांत वाढले आहे. ध रावेत र ता िवकिसत झा याने तसेच मुंबई-पुणे ुतगती महामागामुळे 
शहरा या िव तारात भर पडली आहे. वाय ेकडील तळवडे आयटी पाक हे देखील े  िव तारामागील 

मुख कारण आहे. दे -आळंदी माग आिण रा ीय महामाग ५० मुळे उ र व वाय  दशेनेही शहराची 
वाढ होत आहे. तसेच; चाकण येथील तािवत िवमानतळ देखील शहारा या उ रेकडील वाढीस 

कारणीभूत ठरत आहे. 

 

जमीन वापराचा कार 
 

१९८६ या िवकास आराख ानुसार, शहरात ११.८१% रिहवासी, ४.९६% वाहतूक े ासाठी तर 

३०.५४% भाग हा राखीव वनांसाठी आरि त ठेव यात आला आहे. १९८६ या िवकास आराख ातील 

ताव खाली त ा .१.३ ते १.५ व आकृती .१.१  म ये दशिव यात आले आहेत. 
 

 

‘जमीन वापरातील बदल’ हा DPSIR िनदशकानंुसार एक मह वाचा दशक आहे. शहराचा िव तार कमी 

करणे, हा यामागील मह वाचा उ ेश आहे. जमीन, ितचे व थापन कर या या प ती याचा प रणाम 

पयावरणावर होतो. यामुळे जमीन वापर आिण जलद गतीने होणारा शहर िव तार यांवर िनयं ण ठेवणे 
गरजेचे आहे. मह वा या गरजा जसे घरबांधणी, औ ोिगक, ावसाियक े  व शहरा या बाहेरील बाजूस 
असणारी शेती यासाठी आव यक जिमनीचा तसेच उपल धतेचा वारंवार आढावा घेणे ज री आहे. 
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त  ता . १-३ महानगरपािलकेचा जुना व पीसीएनटीडीए जमीन वापर (जुना िवकास आराखडा अ वये, 

१९८६) 

जमीनीचा वापर 

स :ि थती १९८६ नुसार तािवत १९८६ नंतर 

े फळ 
चौ. कमी. 

िवकिसत 
केलेले े  

(%) 

एकूण 
े फळ  
(%) 

े फळ 
चौ. कमी. 

िवकिसत 
केलेले े  

(%) 

एकूण 
े फळ  
(%) 

िनवासी १०.१६ ३६.७८ ११.८१ ३६.९४ ५७.७३ ४२.९५ 
ावसाियक ०.४० १.४३ ०.४६ ०.२९ ०.४५ ०.३४ 

औ ोिगक १०.८५ ३९.२८ १२.६२ १५.६१ २४.३९ १८.१४ 
सरकारी व िनमसरकारी ०.८४ ३.०४ ०.९८ ३.१४ ४.९० ३.६५ 
नागरी सुिवधा ०.४२ १.५२ ०.४९ ०.७७ १.२१ ०.९० 
वाहतूक ४.२६ १५.४४ ४.९६ ५.४८ ८.५६ ६.३७ 
मोकळी जागा / करमणूक ०.६९ २.५१ ०.८१ १.७६ २.७५ २.०५ 
जल ोत १.८९ - २.१९ ३.६३ - ४.२३ 
रका या खाणी ०.२२ - ०.२५ - - - 

मोकळी / पडीक जमीन ३०.०२ - ३४.९० - - - 
शेती आिण आरि त वन े २६.२७ - ३०.५४ १८.३९ - २१.३८ 
एकूण (िवकिसत जमीन) २७.६२ १००.०० ३२.११ ६३.९९ १०० ७४.४० 
एकूण (अिवकिसत जमीन) ५८.३९ - ६७.८९ २२.०२ - २५.६० 
एकूण ८६.०१  १००.०० ८६.०१  १००.०० 

ोत: नगररचना िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

 
आकृती . १-१ स :ि थती जमीन वापर, १९८६ अ वये 

ोत: नगररचना िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 
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आकृती . १-२ स :ि थती जमीन वापर, १९८६ प ात 

ोत: नगररचना िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

त  ता . १-४ महानगरपािलकेत न ाने समािव  केले या े ाची स :ि थती व िनयोिजत वापर 

जिमनीचा वापर 

स :ि थती जमीन वापर िनयोिजत जमीन वापर 

े फळ 
चौ. कमी. 

िवकिसत 
केलेले े  

(%) 

एकूण 
े फळ  
(%) 

े फळ 
चौ. कमी. 

िवकिसत 
केलेले े  

(%) 

एकूण 
े फळ  
(%) 

िनवासी १०.१६ १७.६२ ११.८२ ४७.२८ ६७.९२ ५५.९४ 
ावसाियक ०.४० ०.६९ ०.४६ २.६८ ३.८५ ३.१७ 

औ ोिगक १०.८५ १८.८२ १२.६१ २.५२ ३.६० २.९८ 
सरकारी व िनमसरकारी ०.८४ १.४६ ०.९० २.६६ ३.८२ ३.१५ 
नागरी सुिवधा ०.४२ ०.७३ ०.४९ ०.९७ १.३९ १.१४ 
वाहतूक ४.२६ ७.४० ४.९६ १०.९४ १५.७४ १२.९५ 
उ ान,े डांगणे इ.   ०.६९ १.२० ०.८० २.५६ ३.६८ ३.०३ 
मोकळी जागा ३०.०२ ५२.०८ ३४.९० - - - 
िवकिसत े  ५७.६४ १००.०० ६७.०२ ६९.५९ १००.०० ८२.३६ 
अिवकिसत जमीन - - - १२.८८ - १५.२५ 
शेती  २६.२७ - ३०.५४ - - - 
जल ोत १.८९ - २.१९ १.३३ - १.५७ 
रका या खाणी ०.२२ - ०.२५ - - - 

एकूण ८६.०० - १०० ८३.८२ - ९९.१८ 
म.औ.िव.मं., सॉ टवेअर 
टे ॉलॉजी पाक - - - ०.७० - ०.८२ 

एकूण ८६.०० - १००.०० ८४.५१ - १००.०० 
ोत: नगररचना िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका     
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त  ता . १-५ ताथवडे गावाचे स :ि थती व िनयोिजत जमीन वापर 

जिमनीचा वापर 

स :ि थती जमीन वापर िनयोिजत जमीन वापर 

े फळ 
चौ. कमी. 

िवकिसत 
केलेले े  

(%) 

एकूण 
े फळ  
(%) 

े फळ 
चौ. कमी. 

िवकिसत 
केलेले े  

(%) 

एकूण 
े फळ  
(%) 

िनवासी ०.३७ १८.११ ५.७२ ३.१२ ५१.१० ४८.८६ 
ावसाियक ०.०५ २.३५ ०.७५ ०.३० ४.९८ ४.७६ 

औ ोिगक ०.४१ २०.४८ ६.४७ ०.६० ९.८७ ९.४४ 
सरकारी व िनमसरकारी १.१६ ५७.५५ १८.२१ १.०५ १७.२६ १६.५० 
िम  वापर ०.०३ १.५० ०.४७ - - - 
नागरी सुिवधा - - - ०.०५८ ०.९४ ०.९१ 
वाहतूक - - - ०.८८ १४.५० १३.८८ 
उ ान,े डांगणे इ.   - - - ०.०८ १.३३ १.२८ 
एकूण िवकािसत े  २.०१ - ३१.६० ६.१० १०० - 
अिवकिसत, ह रत े  - - - ०.१७ - २.६८ 
शेती  १.९९ - ३१.२१ - - - 
पॅड १.९२ - ३०.०६ - - - 
जल ोत ०.१० - १.६० १.११ - १.६९ 
र ता े  ०.३५ - ५.४५ - - - 
मशानभूमी ०.००३६ - ०.०६ - - - 

एकूण ६.३८ - १०० ६.३८ - १०० 
ोत: नगररचना िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

‘जिमनीचा शा त वापर’ या दशकाचा मु य उ ेश, ह रत े  वाढिवणे तसेच संबंिधत े ातील 

जिमनीची धूप कमी करणे आह.े 

 
 

 
 

             

DPSIR दशकांनुसार ‘माणसी चटई े ’ 
िनि त कर यात आले नाही, यामुळे 

येक ि थतीनु प हे ठरिवले जाते. चटई 
े  ित  हा ितसादा मक दशक 

देखील आहे. 
 

DPSIR दशक, ‘एकूण ट े  े ा या तुलनेत संरि त े ’ हा, 
जैविविवधते या संर णाशी संबंिधत आहे. ‘संरि त े ’, 
मानवी ह त ेप व जमीन वापरातील बदल या पासून र ण 
कर यासाठी वापरले जाते. जिमनी या अिनयंि त वापराने 
प रसं था तसेच तेथील जिमनीची रचना यावर प रणाम 
हो याची श यता असते. यामुळे जैविविवधतेचा नाश होण,े 
यासारखे प रणाम होऊ शकतात. 
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१.५ लोकसं या 
 

१.५.१ पूव ची व स याची लोकसं या वाढ 
 
शहराचे िनयोजन करताना ‘लोकसं या’ हा मु य घटक मानला जातो. यावरच कोण याही शहराचा 

पयावरण व थापन आराखडा आधा रत असतो. मागील २ दशकातंील वाढीचा दर ७२% (२००१-११ 

दर यान) व ९३% (१९९१-२००१) असून, १९६०-७० या दशकात ही वाढ १५०% होती. सन २००१ 

या जनगणनेनुसार, पपरी चचवडची लोकसं या १०,०६,४१७ तर २०११ या जणगनेनुसार, ही 
लोकसं या वाढून १७,२९,३५९ (त ा . १.६) झाली आहे. तर स :ि थतीत (२०१३ म ये) ही 
लोकसं या २०,००,००० असावी, असा अंदाज आहे.  

त  ता . १-६ १९५१ पासून लोकसं येची वाढ  

जनगणना 
वष 

एकूण 
लोकसं या 

दशक य बदल 
वाढीचा दर 

(%) 
जागा 

चौ. कमी. 
घनता ित 
चौ. कमी. 

१९५१ २६,३६७ - - - - 
१९६१ ३९,६५४ १३,२८७ ५०.३९ - - 
१९७१ ९८,५७२ ५८,९१८ १४८.५८ - - 
१९८१ २,५१,७६९ १,५३,१९७ १५५.४२ ८६.०१ २,९२७ 
१९९१ ५,२०,६३९ २,६८,८७० १०६.७९ ८६.०१ ६,०५३ 
२००१ १०,०६,४१७ ४,८५,७७८ ९३.३० १७०.५१ ५,९०२ 
२०११ १७,२९,३५९ ७,२४,९४२ ७१.९८ १७७ ९,७७० 
ोत: महानगरपािलकेचा शहर िवकास आराखडा भाग १ 

 

DPSIR नुसार, ‘लोकसं या वाढ’ हा मह वाचा िनदशक आहे. याचे उ  शहरातील मुलभूत सुिवधा, 

पयावरण आिण लोकसं या वाढ यात समतोल राखणे हे आहे. लोकसं या घनतेनुसार, शहरातील 
लोकसं या हा िनदशक नैस गक ोत, पाणी, जिमनीचे दूषण, वाहतूक आिण कारखा यामुळे होणारे वायू 

दूषण व घटकांचा हणजेच पयावरणावर येणा-या ताणाचा आढावा घेतो. 

 

२०११ या जनगणनेनुसार, िपपरी चचवडम ये लोकसं येची घनता ९७५४ ित वग कमी इतक  असून, 
पुणे शहरा या तुलनेत कमी आहे. शहराचा अिवकिसत भाग व बाहेरील बाजूस असणा-या मोक या जागा 
हे याचे मु य कारण आहे. िपपरी चचवड भागातील लोकसं या िवषयक मािहती त ा .१.७ म ये 
दे यात आली आहे. शहराची िज हा व तालुकािनहाय लोकसं या िवषयक तुलना त ा . १.८ म ये 
दे यात आली आहे. 
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मुळा व इं ायणी न ांनी शहराची अनु मे दि ण व उ र सीमा वेढली आहे. पवना नदी शहरा या 
म यातून वाहत अस यान,े लोकसं येची जा त घनता असलेला मु य भाग शहरा या म यभागी आहे. या 
मु य भागा या एका बाजूस पवना नदी, तर दुस-या बाजूस पुणे-मुंबई रे वेमाग आहे. पपरी चचवड 
भागातील मोरवाडी, खराळवाडी, पपरी वाघेरे, पपळे सौदागर ा भांगांम ये अजूनही र ते अ ंद 
असून, या भागाचा हणावा तसा िवकास झालेला नाही. शहराची भौगोिलक ि थती एका बाजूस न ा तर    
दुस-या बाजूस मोठया माणावर िव ता रत संर ण े  असे आहे, यामुळे शहरा या वाढीस 
नैस गक र या मयादा घात या गे या आहेत. यामुळे आता केवळ पि मेकडे असले या मुंबई या दशेनेच 
शहारा या वाढीस वाव उरला आहे. 

 

त  ता . १-७ महानगरपािलके या लोकसं येचे िव ेषण (२००१ जनगणनेनुसार) 

तपशील  

सदिनका  २,३१,५६२ 

एकूण लोकसं या 
एकूण १०,१२,४७२ 
पु ष  ५,४७,०५० 

ी ४,६५,४२२ 

सहा वषाखालील मुल े
एकूण १,४३,०३४ 
पु ष  ७५,६८८ 

ी ६७,३४६ 

अनुसूिचत जाती 
एकूण १,४०,५६७ 
पु ष  ७३,४१६ 

ी ६७,१५१ 

अनुसूिचत जमाती 
एकूण १९,४०१ 
पु ष  १०,२४३ 

ी ९,१५८ 
ोत: जनगणना िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

त  ता . १-८ तालुका व िज ा या तुलनेत महानगरपािलका लोकसं येचा आढावा (२००१ 
जनगणनेनुसार)  

अ. . तपशील िज हा तालुका महानगरपािलका 
काय े  

१ लोकसं या (एकूण) ७२,३२,५५५ १३,५३,०५० १०,१२,४७२ 
२ पु ष/  ी लोकसं या गुणो र ५२/४८ ५४/४६ ५४/४६ 
३ सहा वषाखालील लोकसं या (%) १३.४० १४.१५ १४.१३ 

४ अनुसूिचत जाती (%) १०.५३ १३.२१ १३.८८ 

५ अनुसूिचत जमाती (%) ३.६२ १.९५ १.९२ 

६ सा रता (%) ६९.६७ ७१.७९ ७३.६१ 

७ पु ष /  ी सा रता गुणो र ५७/४३ ५८/४२ ५८/४२ 
ोत: जनगणना पुि तका २००१          
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१.५.२ लोकसं येचा अंदाज 
 
मागील दोन दशकांम ये (१९८१-२००१) लोकसं या वाढीचा दर १००% या आसपास होता. परंतु 

नवीन े ां या समावेशांम ये मा  घट झाली आह.े तरी देखील पुणे प रसरातील अ थक िवकिसतता 
ल ात घेता, पुढील तीन दशकांम ये ही वाढ मो ा माणावर हो याची संभा ता आह.े या 
अंदाजानुसार २०११ म ये १७.२९ लाख असणारी लोकसं या २०२१ म ये २१.५० लाख तर २०३१ 
म ये २९ लाख हो याची श यता आहे (त ा . १.९). यामुळे असे हणता येईल क , लोकसं या 
वाढीची रा ीय सरासरी २.१% व रा या या ३.३% सरासरी या तुलनेत शहराची लोकसं या ७% नी 

वाढ याची श यता आह.े 
 
त  ता . १-९ पपरी चचवड े ा या २०३१ पयत लोकसं येचा अंदाज  

जनगणना वष एकूण लोकसं या दशक य बदल वाढीचा दर (%) 

२०२१ २१,५०,३१७ ६,४३,०७४ ४२.६७ 
२०३१ २९,०७,७५७ ७,५७,४४० ३५.२२ 

ोत: महानगरपािलकेचे क ि हेि स ह मोिबलीटी लान 
 

लोकसं या िवषयक मह वपूण बाबी 
 

 २००१ या जनगणनेनुसार, शहरातील लग गुणो र माण १००० पु षांमागे ९१६ ि या 
इतके आह.े 

 शहरातील सा रतेचे माण ७३.६१% तर पु ष ि यांचे सा रतेचे माण ५८:४२ आहे. (संदभ: 

पपरी चचवड महानगरपािलका वेब पोटल)  
 २०११ या जनगणनेनुसार लोकसं या १७,२९,३५९ होती. (संदभ: पपरी चचवड 

महानगरपािलका वेब पोटल)  
 लोकसं येची घनता ९७५४ ित चौ. क.मी. (संदभ: पपरी चचवड महानगरपािलका वेब 

पोटल)  
 

DPSIR िनदशकांनुसार, ‘लोकसं येची घनता’ हे एक मुलभूत दशक आहे व याचे मु य उ  शहराची 
वा षक लोकसं या वाढ सम माणात हावी हे आहे. लोकसं येची घनता जा त अस यास, संसगज य 
रोगांचा सार वेगान होऊन मानवी आरो यावर प रणाम होऊ शकतो. पयावरणावर कमी जा त 

माणावर पडणारा ताण लोकसं ये या घनतेचा दशक असतो.  
 
वरील सव न दीचा िवचार केला असता, स या २०१३ मधील पपरी चचवडची लोकसं या 
२०,००,००० असेल असा अंदाज पयावरण स :ि थती अहवाला या अ यासासाठी गृहीत धरला आहे. 
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१.५.३ लोकसं या िवषयक अ य दशक 

 

२००१ या जनगणनेनुसार, पपरी चचवड मधील सा रतेचे माण पुण े(७७%) शहरापे ा कमी हणजे 

७३.६१% इतके आहे. पपरी चचवड मधील ६०% पे ा जा त लोकसं या थलांत रत लोकांची आह.े 

पपरी चचवडम ये लग गुणो र माण १००० पु षामंागे ९१६ ि या आहे. २००१ या 
जनगणनेनुसार, हे माण पुणे शहरातील १००० पु षांमागे ८४० ि या या माणापे ा िनि तच जा त 
आहे. 

 

१.५.४ सा रता माण 
 

पपरी चचवड मधील सा रतेचे माण ७३.६१% असून ि यांपे ा (६७.३६%) पु षांम ये (७८.९३%) 

सा रतेचे माण जा त आहे. 
 
त  ता . १-१० पपरी चचवड े ातील सा रता माण 
 

 एकूण ट े वारी सा रता ट े वारी 

लोकसं या १०,१२,४७२ १०० ७,४५,३१७ ७३.६१ 
पु ष ५,४७,०५० ५४.३ ४,३१,७८५ ७८.९३ 

ी ४,६५,४२२ ४५.७ ३,१३,५३२ ६७.३६ 
ोत: जनगणना पुि तका २००१ 

 

‘सा रता माण’ हे देखील DPSIR मधील मह वाचे िनदशक आहे आिण याचा उ ेश सा रता वाढिवणे 
हा आहे. खालील कारणांसाठी सा रता मह वाची आहे. 
 मानवी ह  
 वतःची ओळख व वतःला मु  समज यासाठी  
 ान व मािहतीचा जगभर सार कर यासाठी  
 वैयि क आिण सामािजक स मीकरणासाठी ( ी, पु ष सवासाठी) 
 शा त िवकासाचे एक साधन हणून  
 मािहती या े ाम ये ांित घडव यासाठी 
 आयु यभर िशक यासाठी 
 राजक य, लोकशाहीतील स य सहभागासाठी 
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१.६ आ थक बाबी 
 

पपरी चचवड शहर हे मह वाचे औ ोिगक शहर असून, आिशया खंडातील मह वा या औ ोिगक 
े ांपैक  एक मानले जात.े १९५४ साली सु  झाले या ‘ हदु तान ऍि टबायो ट स’ या कारखा यापासून 

या भागात औ ोिगकरणाला सु वात झाली. ते हा एम.आय.डी.सी.ने पुढाकार घेऊन या भागात जमीन 
घेतली होती. जग िस  ऑटोमोबाईल कंप यां या भारतातील उलाढाली याच े ात होतात. मह ा 
ने ही टार ि मीअर िलिमटेड, बजाज ऑटो, टाटामोटस (पूव ची टे को), कायने टक इंिजिनर ग, फोस 
मोटस (पूव चे बजाज टे पो) डॅ-मलर े सलर आिण ऑटोलाईन इंड ीज या कंप याबरोबरच फो स माशल, 
थरमॅ स, थायसन ु प, अ फा लवाल, सॅ डिवक एिशया यासार या कंप यांचे उ पादन कारखाने देखील या 
भागात आहेत. यािशवाय केएसबी पंप ही जमन कंपनी, वीडनची एस के एफ ही बेअ रग कंपनी आिण 
राजीव गांधी इ फोटेक पाक याम ये ऍ सचर, आय बी एम इंिडया, के पी आय टी क युिनकेश स, टाटा 
टे ॉलॉजीज् अशा अनेक मह वा या औ ोिगक सं था पपरी चचवड शहराम ये आहेत. इ फोिसस, िव ो, 
जीओमे ीक िलिमटेड, फनोले स केब स िलिमटेड, एस यू एस इंिडया, इ फोिसि टम ाय हेट िलिमटेड, 
बी एम वाय मेलॉन (इंिडया) इ यादी सार या अनेक मह वा या कंप या पपरी चचवड या औ ोिगक 

े ात आहेत. 

महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाने (MIDC) पुढाकार घेऊन सु  केले या ‘ पेशल इकोनॉिमक झोन’ 

(सेझ) क पातील चाकण हे मह वाचे औ ोिगक े  आहे. चाकण हे औ ोिगक े  हणून िवकिसत 

झालेले आहे. या े ात वो सवॅगन ुप, डे लर-बझ, म ह ा ऍ ड म ह ा आिण बजाज ऑटो सार या 
कंप यांचे उ पादन कारखाने आहेत. ऑटोमोबाईल उ पादन कारखा यासह ७५० न अिधक लघु, म यम 
आिण मोठया व पाचे कारखाने या े ात आहेत.  

 

१.७ झोपडप या 
 

१.७.१ े फळ आिण लोकसं या 
 

पपरी चचवड शहरातील एकूण लोकसं ये या अंदाजे १४.५६% (त ा १.११) लोकसं या ही 

झोपडप ांम ये राहते. वेगाने होणारी शहराची आ थक वाढ आिण याअनुषंगे व त घरां या 
अभांवामुळे शहरातील झोपडप यांची सं या वेगाने वाढत आह.े या झोपडप यांम ये काही ठकाणी 
सावजिनक सोयी सुिवधांची कमतरता अस यामुळे, शहरा या पयावरणाचाही –हास होत आह.े शहरात 

एकूण ७१ ठकाणी ३ कार या जागांवर झोपडप या आहेत (त ा १.१२). 

 
 
           



पयावरण स : थती अहवाल   22       

 

 
त  ता . १-११ पपरी चचवड े ातील झोपडप ांची मािहती  
 

तपशील सं या 
झोपडप ांची सं या ७१ 
झोपडप ीतील लोकसं या १,४७,८१० 
अिधकृत झोपडप यांची सं या ३७ 
अनिधकृत झोपडप यांची सं या ३४ 
अिधकृत झोपडप ीतील लोकसं या ८०,८६२ 
अनिधकृत झोपडप ीतील लोकसं या ६६,९४८ 
एकूण लोसं ये या तुलनेने झोपडप ीतील लोकसं या (%) १४.५६ 

ोत: महानगरपािलका वेब पोटल 
 

त  ता . १-१२ जागा मालक नुसार झोपडप ांची थळे 

 
जिमनीची मालक  झोपडप ांची सं या 

सरकारी जमीन, महानगरपािलका २२ 
पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, 

म.औ.िव.मं. 
२४ 

खाजगी २५ 
एकूण ७१ 

ोत: महानगरपािलकेचा शहर िवकास आराखडा भाग १ 
 

१.७.२ झोपडप ीतील मुलभूत सेवा व सुिवधांची उपल धता  
 

स या या प रि थतीतील झोपडप याम ये असणा-या सेवांची गुणव ा पातळी शोध यासाठी एका वतं  
सं थेची नेमणूक पपरी चचवड महापािलके ारे कर यात आली आहे. या सं थेने काढले या िन कषाव न 
असे दसून येते क , झोपडप ांमधील सोयी अितशय िनकृ  दजा या आहेत. शहर सुधारणा आराखडा 
(२००६-१२) नुसार, ित १००० झोपडप ीवासीयांसाठी १२ शौचालये आिण ६ पा याचे नळ उपल ध 
आहेत. याव न, झोपडप ीतील रिहवाशांना पाणीपुरवठा आिण याबरोबरच नाग रकानंी एकि त ये याची 
समाजमं दरांसारखी ठकाणे देखील कमी अस याचे आढळून येत.े व छते सार या मुलभूत सोयी सुिवधा  
पुरेशा माणात नस याचे दसून येत.े 
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१.७.३ झोपडप ी पनुवसन योजना 
 

‘जवाहरलाल नेह  रा ीय शहरी पुन थान योजने’ (जेएनएनयुआरएम) अंतगत शहरातील गरीबांना 
मुलभूत सुिवधां पुरिव यासाठी झोपडप ी पुनवसन योजना’ राबिवणेत येत आहे. याम ये खालील 

क पांचा समावेश आह.े 
 
 

 
 लेट . १-२ महानगरपािलकेत राबिवलेली झोपडप ी पनुवसन योजना 

त  ता . १-१३ झोपडप ी पुनवसन योजनेचे  लाभाथ  

क पाचे नांव लाभाथ  (जानेवारी २०१३ पयत) 
से टर २२ २८०० 
अ जठानगर ३३६  
िव लनगर ६७२ 
वेताळनगर ३३६ 
उ ोगनगर -- 

ोत: झोपडप ी पुनवसन योजना िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

 
एका घराचे चटई े  २५ चौ. मी. (२६९ चौ. फूट)  आहे. येक सदिनकेत एक दवाणखाना, एक 
वयंपाकघर आिण संल  व छतागृह बांधणेत आले आहे. या इमारत चे बांधकाम मोनोिलिथक तं ान 

वाप न कर यात आले आहे.  
 
१.७.४ झोपडप याशी संबंिधत काही मह वपूण बाबी 

 र  औ ोिगक े ापासून दूर; ड गर उतार, नदीकाठ, रे वे लाईन या बाजूस असणा-या जागा 

इ. सहज उपल ध असणा-या मोक या जागांवर मोठया माणात झोपडप या उभार या गे या  
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आहेत. मुलभूत सोयी सुिवधां या अभावामुळे या झोपडप यातंील राहणीमान िनकृ  दजाचे आिण 
अ व छ आह.े तसेच या झोपडप या मु य वे पयावरणीयदृ ा संवेदनशील भागात अस याने, 
पयावरणाचे देखील अवमू यांकन होत आह.े 

 क  व रा य शासन वेळोवेळी घोिषत करीत असले या झोपडप ी िवकास संदभातील योजना 
आिण काय मांिवषयी य  झोपडप ी वािसयांना मािहती नसते. ‘एस.आर.ए.’ क पाबाबतही 
ब-याच जणांना मािहती नाही असे आढळून आले, यामुळे क पास िवलंब हो यासार या घटना 
होतात व लाभा यापयत या योजना पोहच यास अडचणी येतात. ‘झोपडप ी पुनवसन योजन’े 
लाही अशा अनेक अडचण ना सामोरे जावे लागले आहे. क प सु  कर यासाठी झालेला िवलंब 
आिण नंतरही हाती घेतले या क पातील कामांना पुरेसा वेग न आ याने या योजनेचा लाभ 

य  संबंिधत गरजू लोकांना फरसा होत नाही, असे दसते. 
 रा य शासनाने १९९५ पूव  वसले या झोपडप यांना िविवध ‘झोपडप ी िवकास क पांसाठी’ 

लाभाथ  घोिषत केले असून, १९९५ नंतर वसले या झोपडप यांब लचा िनणय अजून अिनि त 
आहे. स या झाले या सव णानुसार, या े ात १९९५ नंतर वसले या झोपडप यांचे माण 
अिधक अस याचे िनदशनास आले. ही प रि थती संबंिधत झोपडप ी िवकास कवा पुनवसनाचे 

प राबिव यात अडथळा ठ  शकते. 
 

१.८ ई-ग हन स 
 

नाग रकांना अिधकािधक चांग या दजाची सेवा दे यासाठी िडजीटल ग हन स ही संक पना राबिव यात 
येत आहे. या अंतगत महानगरपािलके या कायप तीत मह वाचे बदल अपेि त आहेत. याचबरोबर 
महानगरपािलके या नागरी सुिवधांसंदभातील दृ ीकोन बदल याची देखील गरज आहे. काय े ातील 
नाग रकांना चांग या सुिवधा उपल ध क न देऊन, समृ ीकडे नेणारी ई-ग हन स ही णाली आहे. या 
तं ानाचा उपयोग उ  दजा या सेवा पुरिव यासाठी होतो, ई-ग हन स क पांम ये नाग रकांना 
अिधकािधक सुिवधा पुरिवणे आिण अंतगत गुणव ा सुधारणे यावर भर दे यात आला आहे. 
 

‘ई-ग हन स’ हणजे इले ॉिनक मा यमांचा वापर क न नाग रकांना शासक य सेवा व मािहती 
पुरिव याचे साधन होय. मािहती तं ानाचा सरकारी कायक ेत वापर के यामुळे नाग रकांना आिण इतर 
सं थांना मािहती पुरिव याची प त वेगाने व पारदश पणे होते आिण शासक य काय सुरिळतपणे होत.े 
 

या तं ानाचा उपयोग उ  दजा या सेवा पुरिव यासाठी होतो, हे जगमा य झाले आहे. या तं ानामुळे 
कायप ती बदल यास मदत होत आहे. संगणक करणामुळे मनपा या कमचा-यांवर नवीन जबाबदा-या 
पड या आहेत. मागील काही वषापासून शासनाने मािहती तं ाना या वापरासाठी मो ा माणावर 
पुढाकार घेतला आह.े तसेच नाग रकांना अिधकािधक सुिवधा पुरिव यावर, आिण अंतगत गुणव ा 
सुधार यावर भर दे यात येत आह.े  
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१.८.१ उ   
या क पाचा मु य उ ेश पपरी चचवड मधील नाग रकांना क थानी ठेऊन सोयी सुिवधा पुरिवणे आिण 
सव महानगरपािलका कमचारी, नाग रकांना व रत सहा य क  शकतील अशी कायप ती िवकिसत करणे 
हा आहे. यामुळे नाग रकांना संकेत थळाव न कोण याही िवषयासंदभात मािहती उपल ध होईल. केलेली 
कामे पु हा करावी लागणार नाहीत आिण मािहतीचे संकलन भावीपणे होईल. यामुळे िनणय या 
सुलभ होईल. ई-ग हन स या णालीमुळे महानगरपािलकेचा येक कमचारी संगणक िशि त असेल 
आिण आपली कामे तो संगणका या साहा याने अिधक िनपुणतेने करेल, या अनुषंगाने महानगरपािलकेने 
केले या कामाची दखल घेतली गेली असून, यांना िविवध परु कारांनी स मािनत केले गेले आह े (  लटे . 

१.३-१.८) 

१.८.२ नाग रकांना होणारे फायद े
 
ई-ग हन सचे उ ी  केवळ संगणक करण नाही, तर यामुळे महानगरपािलकेचे कमचारी अिधकािधक 
नाग रकािभमुख होत आहेत.  

 नागरी सुिवधा क ा ारे मािहतीची सहज उपल धता हा ‘ई-ग हन स’ मुळे होणारा सवात 
मह वाचा फायदा आहे. ई-मेल ारे िवभाग मुखांशी थेट संपक होत अस यामुळे नाग रकांना थेट 
संवाद साधून शंका िनरसन करणे श य होईल.  

 एका भेटीत िनरसन: आव यक तो दाखला घे यासाठी सव मािहती संकेत थळावरच उपल ध 
झा यामुळे नाग रकांना दाखला घे यासाठी एकदाच कायालयात यावे लागत.े 

 महानगरपािलके या संकेत थळावर नाग रकांना त ार न दिवणे श य होईल. 
 िबल भरणा सेवा: महानगरपािलकेची तसेच इतर सं थाची सव िबले या संकेत थळाव न 

कोण याही दवशी भरता येत.े 
 पपरी चचवड महानगरपािलके या कामकाजातील िवलंब कमी हो यास मदत होईल. 
 एकंदरीत काय मता वाढ यामुळे नाग रकांम ये समाधानाची भावना िनमाण होईल. 
 जसजसे नाग रक या सेवांना सरावतील तसतसे ही सेवा संकेत थळावर उपल ध हो यासाठी 

यां या अपे ा वाढतील. 
 

वषिनहाय धोरण ेखालील माण े
 पिहले वषः- िनवडक िवभागांचे संगणक करण क न, नाग रकांना चांग या सुिवधा उपल ध क न 

दे या या य  करण.े 
 दुसरे वषः- दुस-या वषात नाग रक आिण उ ोगधं ानंा सव सुिवधा संकेत थळावर उपल ध क न 

देणे आिण सव िवभागांचे संगणक करण करणे यांवर भर राहील. 
 ितसरे वषः- संसाधनांचा सुयो य वापर हो यासाठी, संकेत थळावरील सुिवधा वाढवणे तसेच 

काय णालीम ये आमूला  बदल घडिवणे. या वष  काय णालीचे ि थरीकरण कर यावर िवशेष 
भर दला जाईल. 

 चौथे वषः- या वष  नाग रकांना नाग रसम या िनवार यासाठी आधुिनक तं ाना वापर कर यात 
येईल. उदा. िबले भर यासाठी ‘ माट काडचा’ वापर 
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महानगरपािलकेस िमळालेले पुर कार 

 
 लेट . १-३ पाणीपुरवठा व मलिन:सारण े ातील सुधारणेसाठी जेएनएनयुआरएम पा रतोिषक २०११ 
 लेट . १-४ जेएनएनयुआरएमचे उ कृ  शहर पा रतोिषक २०११ 
 लेट . १-५ जेएनएनयुआरएम पा रतोिषक – ग रबांसाठी या योजना प रणामकारक र या राबिव याब ल  

उ कृ  शहर पा रतोिषक २०११ 
 लेट . १-६  शहरी वाहतूक पा रतोिषक २०१० – नवी द ली 
 लेट . १-७ रा ीय ई- ग हन स पा रतोिषक २०१२ - ई- ग हन स उप म यश वी र या  राबिव याब ल. 
 लेट . १-८ इडीजीइ पा रतोिषक , मुंबई        
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२००८ मधील थेरगाव 

२०१३ मधील थेरगाव 
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२००८ मधील भोसर  

२०१३ मधील भोसर  
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२. सामािजक पयावरण 
 

२.१ तावना  
जेथे मानवाचे वा त  असते व मानवी जीवन समृ  होते आिण िजथे अनेक माणसांचा पर परांशी 
संपक येतो, यासंबंधी सव बाब चा समावेश सामािजक पयावरणात होतो. या भागात राहणा-या 
माणसांचे आरो य व वा यावर देखील सामािजक पयावरणाचा प रणाम होतो. सामािजक 
पयावरणाम ये राहणीमान, आरो य, व छता, िश ण व पायाभूत सुिवधा यांचा समावेश होतो.  

दा र य रेषेखालील अथवा झोपडप यांम ये राहणा-या लोकांना मुलभूत गरजा पुरिव यासाठी या 
सुिवधा िमळत नाहीत. आप या काय े ात असणा-या सव नाग रकांना समान सोयीसुिवधा पुरिवणे, 

येक वरा य सं थेस बंधनकारक आहे. या करणाम ये पपरी चचवड महानगरपािलके दारा 
पुरिव यात येणा-या सुिवधा जसे आरो य, िश ण, वीज व पाणीपुरवठा, दळणवळण, मलिन:सारण 

क प, घनकचरा व थापन आिण मनोरंजन यांचा समावेश कर यात आला आहे. पाणीपुरवठा 
मलिनः सारण व घनकचरा व थापन याबाबतची मािहती संबंिधत करणांम ये िव तृत दे यात 
आली आहे. 

२.२ आरो य 
आरो य हणजे केवळ कोणताही रोग नसणे न हे तर नाग रकांचे शा ररीक, मानिसक, सामािजक 
वा य चांगले असणे होय. ‘पयावरणीय आरो य प रभाषेत’ या भौगोिलक, रासायिनक व जैिवक 

घटकांचा िवप रत प रणाम माणसा या शरीरावर होऊ शकतो, अशा सव बा  घटकांचा समावेश 
होतो. स या पसरत असले या अनेक आजारांचे मु य कारण हे कालानु प बदले या आहारातील 
सवयी आह,े  हे आता िस  झाले आहे. 

‘सामािजक आरो य’ या DPSIR िनदशकाचे उ , शहरातील आरो याचा दजा उंचावणे हे असून; 

चालना देणारा घटक, ताण, स ि थती, प रणाम आिण ितसाद या सव कार या िनदशकांम ये 
समािव  होणारा हा िनदशक आहे.  आरो या या सुिवधांचा संबंध शहरातील सामािजक, अ थक आिण 
पयावरणीय बाब शी असतो. अिधक चांगली पयावरणीय ि थती तसेच सुधा रत सामािजक आरो य, 
गरीबी कमी कर यासाठी आव यक अशा शा त अ थक िवकासासाठी आरो य सुिवधा िनदशक अ यंत 
उपयु  आहे. 

२.२.१ पपरी चचवड मधील आरो य सुिवधा 
शहराचा िवकास आिण वाढती लोकसं या यांमुळे अ याधुिनक आिण सुस  आरो य सुिवधांची गरज 
दवस दवस वाढत आहे. पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ातील सव नाग रकांना आरो य 

सुिवधा पुरेशा माणात उपल ध क न दे यासाठी मनपा सतत य शील असते. सुतीगृह,े 
न सगहोम, डोळयांची इि पतळे इ यादी लहान मोठी एकूण २७५ इि पतळे आिण ८९ खाजगी 
इि पतळे पपरी चचवड मनपा ह ीत आहेत. पपरी चचवड ह ीतील आरो य सुिवधा आिण या 
संदभातील बाब चा समावेश त ा . २.१ म ये आह.े      
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आ थक व सामािजक िवकासाक रता नाग रकांचे आरो य चांगले असण ेगरजेचे आहे. चांगले आरो य हा 

येकाचा मुलभूत अिधकार आहे. महानगरपािलका जागितक आरो य संघटने या “सवासाठी आरो य” या 
उ  पुततेसाठी धोरणे आखत आहे.  
 
सन १९८१ पासून महानगरपािलका ाथिमक आरो य सुिवधा, दा र  रेषेखालील नाग रकांपयत 
पोहचिव यास यश वी झाली आहे. सन १९८१ म ये २ दवाखा यांपासून सु वात क न अ ाप पयत २१ 
दवाखान ेसु  क न आरो य सुिवधा जा तीत जा त नाग रकांपयत पोहचिव याचा य  केला आहे. 
 
एकूण २१ दवाखा यांसह २ आधुिनक णालये, पाच सुतीगृह ेव १ अ याधुिनक अशा यशवंतराव च हाण 
मृती णालयाम ये िशि त व उ िशि त अनुभवी डॉ टरांमाफत वै क य सेवा नाग रकांना पुरिवली 

जाते. सदर णालयाम ये कॅथलॅब, डायलेिसस, एम.आर.आय., सीटी कॅन, इ यादी आधुिनक 

उपकरणां दारे उपचार केले जातात. 
 
शहरातील काही भागांम ये, आरो य आिण पयावरण यातंील पर परसंबंध ठळकपणे दसून येतो. उदा. 
लोकसं या आिण सामािजक आरो य, पाणीपुरवठा आिण व छता, पयावरणीय दूषण आिण नैस गक 
साधनसंप ी यातील पर परसंबंध ही ठळक उदाहरणे आहेत. ब तेक िवकसनशील देशांम ये पयावरणीय 
घटकांतील िवपरीत बदलामुळे जसे जिमनीची धूप , दु काळ,  पूर व दूषण, यामंुळे आरो य बािधत झालेल े
दसून येत.े आरो याबाबत शासन ब-याच वेळा ितबंधा मक उपायांऐवजी उपचारा मक उपायांवर भर 

देते. 
त ा . २-१ पपरी चचवड महानगरपािलकेने पुरिवले या आरो य सुिवधा 

अ. . वग करण सं या 
१ पपरी चचवड महानगरपािलकेतील इि पतळे ८ 
२ दवाखाने २१ 
३ एम.सी.एच ३१ 
४ लसीकरण क  २ 
५ पशु िच क सा क  २ 
६ र  पेढी १ 
७ शविव छेदन  क  १ 
८ ए.आ.टी क  १ 
९ शहरी कु रोग क  १ 

१० य रोग िनयं ण क  २ 
ोतः वै कय िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके ारे चालिव यात येणा-या णालयाम ये १०३० खाटा असून; रा य 

शासनातफ चालिव यात येणा-या पुण ेिज हा इि पतळाम ये ३०० खाटा आहेत. तर शहरभर पसरले या 
िविवध ३६४ खाजगी  णालयात ७२०८ खाटा उपल ध आहेत. खाजगी व सरकारी िमळून शहरा या                 
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 अंदाजे २० लाख लोकसं येसाठी ८३५८ खाटा उपल ध आहेत. लोकसं येचा िवचार करता, दर हजारी 
माणसांसाठी  ४.१८ खाटा उपल ध आहेत. याची जागितक सरासरी ३.९६, तर पूण भारतातील सरासरी 
०.७ आहे (अँकेडमी ऑफ इंटरनॅशनल हे थ टिडज, २००८ यांनी केलेला ‘हे थ िसि टम ऑफ इंिडया’ हा 
अहवाल). आंतररा ीय सरासरी व भारतीय मानांकने यां यापे ा पपरी चचवड महानगरपािलकेमधील 
१००० लोकांमागील खाटांची सं या जा त आहे. 

२.२.२ संसगज य रोग 
 

संसगज य रोग हे िवषाणंुमुळे होतात तसेच लागण झाले या  अथवा ाणी, क टक यांचे माफत पस  
शकतात. हे रोग य  अथवा अ य  संपका दारे लागण झाले या पासून अथवा या या 
उ सजनातून (मल, मू  इ.) पसरतात. उदा. खोकला अथवा शक या दारे बाहेर पडले या िवषाणू अथवा 
जीवाणूं या संपकात आले या स हे रोग होतात. डां या खोकला, य, पोिलओ, घटसप, लू, 
कांिज या इ यादी ब तेक रोगांचे िजवाणू अथवा िवषाणू हवेतून पसरत अस यामुळे, लागण झाले या 

या संपका ारे या रोगांचा सार होतो. अशा रोगांचा, ‘संपकज य रोगांम ये’ समावेश होतो. वाईन 
लू, डे य,ू ए स यांसारखे काही संपकज य रोग स या या काळात सामािजक वा यासाठी चतेचा िवषय 

ठरत आहेत. 

रोग सार करणा-या सू मजीवांना ‘रोगकारक जंतू’ हणतात. यांचा सार हवा, पाणी, अ , शरीर ा  
या मा यमांतून क टक, कृमी, ाणी इ यादी रोगवाहकांमाफत (Vectors)  होतो. संसगज य रोगांचे 

वग करण यां या सारा या मा यमानुसार केले जाते. उदा. हवे ारे, पा या ारे अथवा रोगवाहकां ारे 
(Vectors) पसरिवले जाणारे रोग. 

 

DPSIR िनदशकांनुसार, ‘आरो य सुिवधा’ या िनदशकाचे, आरो य सुिवधांत वाढ करणे हे उ  आहे. 
आरो य सुिवधांसाठी कर यात येणारी तरतूद, शहरातील पयावरणीय, सामािजक आिण अ थक घटकांवर 
अवलंबून असत.े शहरातील नाग रकांचे आरो य व पयावरण सुधारणे हे शा त अ थक िवकासासाठी 
गरजेचे आह,े तसेच ग रबी कमी कर याची पिहली पायरी आहे. 
शहरातील हवेची गुणव ा: सना या िवकाराने त असले या णांची सं या कमी कर यासाठी हा 
DPSIR िनदशक हणून वापरला गेला आह.े  

 

पा या ारे पसरणारे संसगज य रोग हे ोताजवळ कवा पुरवठा येत दूिषत झालेले पाणी िप यामुळे 
कवा दूिषत पा या या य  संपकामुळे होतात. या रोगांम ये रोगकारक सू मजीवांमुळे कवा दूिषत 

रासायिनक िवषबाधे या ादुभावामुळे पा या ारे पसरणारे रोग उ वतात. सन २०११-१२ म ये 
पा या दारे पसरणा-या रोगामुळे बािधत झाले या ची सं या कमी झाली आहे. तर लैिगक संबंधातून 
होणा-या रो यांची सं या वाढली आहे. िविवध आजांरांमुळे आजारी पडले या लोकांची सं या त ा . 
२.२ म ये दली आहे. 
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त ा . २-२ िविवध आजारांिन त पपरी चचवड महानगरपािलका प रसर 

वाहक रोगाचे नाव २०१०-२०११ २०११-२०१२ 
डास मले रया ४१३ २७४ 

ड य ू ३९० ८६ 
पाणी गॅ ो ए टाय टस ५३८ ५२० 

कािवळ १४९ १६१ 
टाईफॉईड ६३५ २८९ 

शा ररीक   संबध एडस् ४७३ ५५२ 
 एस.टी.डी ६,८४४ ९,०६७ 

ोतः वै कय िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

२.२.३ असंसगज य रोग 
 

वै क य प रभाषेनुसार, असंसगज य रोग / आजार हणजे जे रोग संपका ारे कवा संसगा ारे पस  शकत 
नाहीत, असे रोग. असंसगज य रोग जुनाट आिण सावकाश वाढणारे, मृ यूस कारणीभूत ठरणारे, ती  
आजार असे असू शकतात. यांम ये ककरोग, दयरोग, कडनीचे िवकार, अ थमा, अ झायमर, मोती बदू 
इ यांदीचा समावेश होतो. जागितक आरो य संघटनेन े (WHO) केले या अहवालानुसार, जगातील ६०% 
पे ा अिधक मृ यू या कार या रोगांनी होतात, असे हटले आह.े  

असंसगज य रोगांबाबत महानगरपािलकेकडे पुरेशी मािहती उपल ध नाही. बायन आिण इतर (Int.J 
ournal of Critical Illness & Injury Science, Vol 3,1, p8-11, 2003) यां या नुक याच कािशत 
झाले या बंधानुसार गे या वषात २०१२ Non Fatal अपघात त ण पुणे व पपरी चचवड 
शहरातील २ इि पतळात दाखल केले गेले. यांतील पु ष व ि यांच े गुणो र ५:१ असे होते. 
अहवालानुसार, आठवडयातील सवािधक अपघात रिववार व सोमवारी न दिवले गेल;े तर सवात कमी 
अपघात बुधवारी न दिवले गेल.े या अपघात तांम ये सवािधक सं या पादचारी, यानंतर चालक,  
दुचाक वर मागे बसणारे यांची आढळून आली. र यावरील अपघात तांमधील ८०% ण हे वरील तीन 

कारांतील असतात. सवािधक अपघात रा ी ८ ते म यरा ी होतात तर ४६.२२% दुपारी ४ ते रा ी ८ 
या दर यान घडतात. ४६.२२% अपघात तांनी आपण म ां या अमलाखाली होतो, हे मा य केल.े  

 

जीवनाची गुणव ा मोज यासाठी अथवा जीवनमान शोध याची सवात सोपी प त हणजे समाजाची 
स याची आरो यि थती होय. यामुळेच िवकिसत देशांपे ा िवकसनशील देशांमधील नाग रकांचे 
जीवनमान कमी आहे. DPSIR नुसार ‘समाजाची आरो य ि थती’ व ‘जीवनाची गुणव ा सुधार यासाठी’ 
ज मा या वेळेचे जीवनमान काढणे मह वाचे ठरते. 
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२.३ िश ण 
पपरी चचवड महापािलका काय े ातील काही शाळा महापािलके दारे चालिव यात येतात (मनपा 

शाळा); तर काही शाळा खाजगी सं था कवा ारे चालव या जातात. महापािलके या िश ण 

िवभागा या सव णानुसार, शहरांत महापािलके या एकूण १३६ ाथिमक शाळांत ४९,३६९ िव ाथ  व 
१,३१३ िश क आहेत. िशकव या या मा यमानुसार ा शाळांचे हदी, मराठी, उदू, इं जी या 
मा यमांम ये वग करण कर यात येते (त ा . २.३). 

त ा . २-३ पपरी चचवड महानगरपािलके या शहरातील ाथिमक शाळेतील भाषािनहाय 
आकडेवारी 

भाषा शाळांची सं या िव ा याची सं या िश कांची सं या 
मराठी ११९ ४३,३०५ १,१६३ 
हदी ०३ ९९६ २३ 

इं जी ०२ ९२२ २१ 
ऊद ू १२ ४,१४६ १०६ 
एकूण १३६ ४९,३६९ १,३१३ 

ोतः िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

त ा . २-४ महानगरपािलकेतील मा यिमक शाळा. 

 अनुदािनत शाळा िवनाअनुदािनत 
शाळा 

कायम व पी 
िवनाअनुदािनत शाळा 

एकूण 

एकूण शाळांची 
सं या 

७२ २१ ११५ २०८ 

महानगरपािलके या 
शाळा 

१५ ०० ०३ १८ 

िव थाची सं या ३८,१२२ ८,९७६ ४७,६३५ ९४,७३३ 
कमचा-यांची सं या ७७४ १६२ ८४१ १,७७७ 

ोतः िश ण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

ाथिमक शाळांतील िव ाथ  व िश क माण ३८:१ आहे तर मा यिमक शाळांतील िव ाथ :िश कांचे 

माण ५३:१ आहे (त ा . २.४). हे माण िश कांची उपल धता तसेच िश णाचा उ  दजा दशिवते. 

ाथिमक िश ण अितशय गरजेचे असून, येक चा तो मुलभूत ह  आह.े हा आंतररा ीय तरावर 
फार पूव पासून मह वाचा मानवी ह  ठरला आहे. 

‘िश णाची सहज उपल धता’ तसेच ‘औपचा रक िश णाची वष’ हे DPSIR मधील िनदशक असून या ारे 
सवाना मोफत, ाथिमक व मुलभूत िश ण ( करण २६ युिन हसल िड लरेशन ऑफ युमन राई स) हे 
यांचे उ  आहे.‘शाळेतील उपि थती’ हा देखील DPSIR मधील िनदशक आहे. ाथिमक,मा यिमक 
िश णाची सोय सवाना उपल ध हावी आिण यांनी ते िश ण पूण करावे. हा याचा उ ेश आहे. यासाठी 
१२-१५ वषातील शाळेत जाणा-या मुलांची सं या व मुलांची शहरातील एकूण सं या यांचे माण मािहत 
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असणे गरजेचे आह.े          
   

२.४ वीजवापर  
कोण याही शहरा या िवकासात सतत, यो य तीचा व अखंड वीजपुरवठा मह वाची भूिमका बजावतो. 
शहरातील ब तांश सोयीसुिवधा या वीजेवर अवलंबून आहेत. स या ‘महारा  रा य िव ुत िवतरण कंपनी’ 
माफत शहरात वीजपुरवठा केला जातो.  

‘महारा  रा य िव ुत िवतरण कंपनी’ माफत िमळालेली मािहती त ा . २.५ म ये दली आहे. यानुसार, 
घरगुती वापरासाठी मो ा माणावर वीजवापर होत असून पाणी पुरव ासाठी सवात कमी वीजवापर 
होत आहे, असे आढळते. तसेच सन २०११-१२ (त ा . २.६) म ये गतवष पे ा वीजगळतीचे माण 
कमी झालेले दसून येत.े  

DPSIR  नुसार ‘एकूण उजा वापर’ हा िनदशक एकूण उजावापराचे घटले या माणावर आधा रत आहे. 
कमी वीजवापरामुळे आपण ह रत वायंूचे उ सजन कमी कमी क  शकतो. तसेच जागितक तापमान वाढीस 
देखील आळा घालू शकतो. वीजवापर हवे या गुणव ेवर तसेच ह रत वायंू या उ सजनावर प रणाम 
करतो. 

त ा . २-५ िवभागवार वीज वापर (२०११-१२) 

े  एकक (दश ल  KWh) 
रिहवासी २८७.६७ 

ावसाियक ६९.८ 
औ ोिगक ४२.२५ 

महानगरपािलकेची इमारत व सुिवधा 
पथ दव े १३.२७ 
महानगरपािलकेतफ पाणीपुरिवठा ०.७५ 
इतर १.१७ 

ोतः म.रा.िव.िव.मं., पपरी चचवड शहर 

त ा . २-६ वीजे या िवतरणातील एकूण िव  आिण गळती 

शहर 
एकूण िव  (वा षक दशल  युिनट) एकूण गळती (%) 

२०१०-२०११ २०११-२०१२ % वाढ २०१०-२०११ २०११-२०१२ % वाढ 

पपरी 
चचवड ११०९.३७ १२२१.२६ १०.०९ १७.६७ १६.३६ -१.३१ 

 ोतः म.रा.िव.िव.मं., पपरी चचवड शहर 
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२.५ दळणवळण 
 

एखा ा शहरातील दळण-वळण व था, या शहरा या सावजिनक आरो यावर आिण नाग रकां या 

आरो यावर मोठया माणावर प रणाम करत असते. या शहरातील नाग रक दळण-वळणाकरता 
सावजिनक वाहनांपे ा दुचाक  वा चारचाक  खाजगी वाहनांवर अिधक अवलंबून असतात; या शहरांम ये 

वाढ या वाहन सं येमुळे वाहतुक ची क डी पयायाने वाढते. अपघात आिण वाढते दूषण या सम यानंा 
सामोरे जावे लागते. याचबरोबर दळण-वळणा या पायाभूत सुिवधांसाठी जागे या वाढ या मागणीमुळे; 

नैस गक तसेच पुरातन ऐितहािसक वा तूंना धोका िनमाण होतो. कारण र ते व अ य सुिवधांसाठी जागेची 
मागणी चंड माणात वाढते. आंतररा ीय व रा य तरावर दळण-वळण धोरणाम ये, सावजिनक 

वाहतूक आिण पादचारी व सायकल वार यांवर िवशेष भर दे यात आला आह.े 

२०३१ पयत पपरी चचवडची लोकसं या २९ लाख होईल, असा अंदाज आहे. स या या व भिव यातील 
लोकसं येशी, दळणवळण व वाहतूक सुिवधां या मागणीचा ताळमेळ घालणे आव यक बनले आहे. 

 

रा ीय शहरी दळणवळण धोरणाचे उ ी - 
 शहरातील धोरणे िनि त करताना, नाग रक क थानी असला पािहजे, आिण सव धोरणे या या 

फाय ासाठी ठरवली गेली पािहजेत. 
 आपली शहरे जगातील सव म अशी राह याची ठकाणे हावी, व ‘अ थक वाढीला चालना देणारे 

घटक’ हावीत यामुळे भारता या २१ ा शतकातील गतीस मदत होईल. 
छो ा शहराचे मो ा महानगरात ंपातर हो यासाठी याची भौगोिलक ि थती अनुकूल असणे गरजेचे 
असते. तसेच सामािजक व अ थक िवकासाल चालना येथूनच देता येत.े 
‘रा ीय शहरी दळण-वळण धोरणा’चे उ ी  हे शहरातील नाग रकांना नोक-या, िश ण, मनोरंजन आिण 
अ य गरजा भागिव यासाठी सुरि त, परवडेल अशा दरात, व रत, आरामदायी, िव ासाह आिण शा त 
दळण-वळण व था तसेच वाहतुक ची साधने उपल ध क न देणे, हे आहे. अिधक मािहती 

http://moud.nic.in या संकेत थळावर पाहता येईल. 

 

२.५.१  पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड (PMPML) 
सावजिनक वाहतूक व थे दारे, मो ा सं येने नाग रकांना एकाच वेळेस िनि त मागाव न व 
पूविनयोिजत वेळेत इि छत थळी पोहचिवले जात.े सावजिनक वाहतुक दारे एकाचवेळी अनेक 
नाग रकांची वाहतूक श य अस याने दूषण आिण नैस गक साधन संप ीचा वापर कमी होतो, तसेच 
अपघातां या सं येतदेखील घट होते.  
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पुणे प रवहना दारे, ७५ मागाव न ३४५ बस धावतात. सावजिनक वाहतुक व थेची कमतरता ल ात 
घेऊन, आप या कमचा-यांना इि छत थळी वेळेत पोहचव यासाठी अनेक कंप यांनी वतः या खाजगी 
बसेस सु  के या आहेत (त ा . २.७).         

त ा . २-७ पुणे महानगर प रवहना या बसेसची स ःि थती 

अ. . तपशील सं या (२०११-१२) 
१ PMPML या मालक या बसेस (सरासरी / दन) २५६ 

२ भाडेत वावर घेतले या (सरासरी / दन) ८९ 

३ शटल माग १८ 
४ डेपो ३ 
५ माग ७५ 
६ मािसक वासी सं या (ितक टांची िव  + पासेस ) ७०,३९,१७० 

७ बसेसचे ित दन वासी अंतर ( क.मी.) ६७,१६२ 
८ िडझेलचा वापर (ली . ितदीन) ६,६६७ 
९ ित दन महसुल उ प ः (ितक टांची िव  + पासेस)  २५,०२,३२५ 

१० ितबस ित दन वासी अंतर ( क.मी.) २३१.७ 
११ कमचारी १५७४ 
१२ शहराची एकूण लोक सं या १७.२९ लाख 
१३ ितबस नाग रक सं या ५०११ 
१४ ितल  जनसं येसाठी बसेसची उपल ध सं या २० 

ोतः पुण ेमहानगर प रवहन महामंडळ, पपरी चचवड महानगरपािलका 

 
‘वाहतूक या साधनांची घनता’ ही मु य मागावरील वाहने व वाहनांची सं या ( ित कमी साठी) यांव न 
ठरिवली जात.े या िनदशकाव न शहरातील भौितक आिण पयावरणावरील मानवी ह त ेपाचा ताण 
मोजता येतो. शहरातील वाहतुक या िविवध साधनांची मािहती त ा . २.८ म ये दली आह.े 

 

वाहतुक या वेगवेग या कारांमुळे पयावरणाची हानी होत आह.े खाजगी वाहनांपे ा सावजिनक 
वाहनांचा वापर के याने र यावरील रहदारी कमी होऊन इंधनाची बचत होते, जे आरो या या दृ ीनेही 
फाय ाचे ठरते. हणूनच DPSIR िनदशकाचे उ  सुधा रत सावजिनक वाहतूक उपल ध क न देणे हे 
आहे. 
शहरातील ‘बसेस ितल  जनसं या’ िनदशक सोयी-सुिवधा पुरेशा माणात आहेत का हे दशिव यासाठी 
मह वपूण आहेत. सी.आय.आर.टी. या नामांकनानुसार ४० बसेस ितल  जनसं या हे माण यो य आहे.  
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२.५.२ खाजगी वाहतूक 
सन २०१२ म ये एकूण ८८,६५९ वाहने न दिवली गेली आहेत. यांपैक  ६३,३३९ (७४.८%) नवी वाहने 

दुचाक  आहेत. यातील आ याची गो  हणजे यांत कूटर तसेच मोपेड न दिव या गे या नाहीत (त ा . 
२.८) 

 

           

त ा . २-८ पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील न दनीकृत वाहने (२०११-१२) 

अ.  वग करण ३१.१२.१२ पयत 
१ एकूण दुचाक  ६३,३३९ 
२ मोटार कार १७,४४८ 
३ टेशन हॅगन १३ 
 एकूण चारचाक  १७,४६१ 

४ टॅ सी, कॅ स , र ा , बसेस, णवाहीका, स इ.  ७,८५९ 
एकूण ८८,६५९ 

ोतः आर.टी.ओ., पपरी चचवड  

२.५.३ र ता अपघात 
 
पपरी चचवड महापािलका ह ीतील आिण कॅ टॉनमट प रसरातील २०१२ मधील र ता अपघातांची पुणे 

पोिलसांकडून िमळालेली मािहती त ा . २.९ म ये दली आहे. 
त ा . २-९ पपरी चचवड महापािलका े ातील २०१२-१३ मधील अपघाताची सं या 

िनकष सन २०१२ 
गंभीर दुखापती १२९ 
करकोळ दुखापती २७४ 

एकूण दुखापती ४०३ 
मृ यू १५१ 
एकूण अपघात ४९४ 

ोतः पुणे पोिलस किमशनर व पुणे िज हा ामीण पोिलस (दे रोड व िव ांतवाडी पोिलस टेशन) 

२.६ आ थक- सामािजक ि थती 
सन १९५४ म ये हदु तान एं टबायो ट स या उ ोग समुहाची थापना झा यानंतर पपरी चचवड 
मधील औ ोिगकरणाची सु वात झाली. म.औ.िव.मं. ची १९६१-६२ म ये थापना झा यानंतर औ ोिगक 

े ा या वाढीस चालना िमळाली. २० ा शतकाम ये (टे को १९६६ आिण बजाज १९७६ म ये) 
उ ोगांची थापना हो यास सुरवात झाली.  
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जु या पुण-ेमुंबई महामागाजवळ मो ा माणावर शहरीकरण झाले आहे. शॉ पग मॉल व 
दवाखां यासार या सोयी सुिवधा देखील याच मागावर उपल ध आहेत. पपरी चचवड  नवनगर िवकास 

ािधकरणची ८० या दशकात थापन झा याने ९० या दशकात नवीन वसाहती थापन हो यास मदत 
झाली. पपरी चचवड  नवनगर िवकास ािधकरणा दारे म यम वगातील अनेक कुटंुबांना परवड याजोगी 
घरे उपल ध क न दे यात आली. मो ा उ ोगधं ाबरोबर यांस पूरक असे छोटे वसाय देखील सु  
झाले. ‘जमीन वापर’ या कालावधीत बदलला. शेतजिमनी कारखा यांम ये पांत रत होऊ लाग या. आज 
‘ पपरी चचवड’ हे पुण ेिज हा आिण आिशया खंडातील एक मह वाचे औ ोिगक े  बनले आहे. त ा . 

२.१० म ये पपरी चचवड िवभागातील लोकां या वसायाचे वग करण व याची ट े वारी म ये माण 
दशिवले आह.े            

‘बेरोजगार माण’ हे दशक बेरोजगारीचे माण कमी कर यासाठी वापरले जाते. शासना या योजना 
आ थक आरो य, बेरोजगारी या माणाव न दशिवले जाते. यांसाठी वषातील बेरोजगार ी व 
पु षांची सं या मािहती असणे आव यक आहे.  

‘घरगुती उ प ातील तफावत’ हा DPSIR मधील दशक गरीब व ीमंत यांतील तफावत कमी 
कर यासाठी वापरला जातो. यांतील जा त तफावत िश ण,वीज, संसाधनाची उपल धता या मुलभूत 
सोयी िमळ यास अडचणी िनमाण करते. अ थक ि थरीकरणावर देखील ही तफावत दूरगामी प रणाम 
करते. ही तफावत मोज यासाठी येकाचे एक अथवा दोन दशकातील उ प  िवचारात घेतले जात.े 

त ा . २-१० काम करणा-या नाग रकांचा आढावा. 

अ. . तपशील िज हा 
(%) 

तालुका 
(%) 

पपरी चचवड 
महानगर पािलका (%) 

१ एकूण लोकसं येपैक  एकूण कामगार ४०.८५ ३६.७२ ३४.६ 
२ एकूण लोकसं येपैक  कामगार नसलेली 

लोकसं या 
५९.१५ ६३.२८ ६५.४ 

३ एकूण लोकसं येपैक  मु य कामगार ३६.५८ ३३.८१ ३२.३८ 
४ एकूण कामगारांपैक  मु य कामगार ८९.५४ ९२.०९ ९३.५९ 
५ एकूण कामगारांपैक  दु यम कामगार १०.४६ ७.९१ ६.४१ 
६ एकूण मु य कामगारांपैक  कापणी  व 

शेतमजुरी करणारे कामगार 
३७.३१ १६.१ २.३९ 

७ एकूण दु यम कामगारांपैक  कापणी  व 
शेतमजुरी करणारे कामगार 

५८.५७ ३४.१२ ९.२६ 

८ एकूण कामगारांपैक  कापणी व शेतमजुरी 
करणारे एकूण कामगार 

३९.५४ १७.५३ २.८३ 

९ एकूण कामगारांपैक  इतर  ६०.४६ ८२.४७ ९७.१७ 
१० एकूण लोकसं येपैक  कापणी व शेतमजुरी 

करणारे एकूण कामगार 
१६.१५ ६.४४ ०.९८ 

११ एकूण लोकसं येपैक  इतर ८३.८५ ९३.५६ ९९.०२ 
१२ एकूण कामगारांपैक   पु ष– ी गुणो र  ६८/३२ ७२/२१ ८४/१६ 

ोतः जनगणना पुि तका २००१ 
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शासना या िनयमानुसार, पपरी चचवड महानगरपािलकेने मािहती-तं ान (IT) े ास ो साहन 
दे यासाठी खालील योजना सु  के या आहेत. 

१. शासना या, शासन िनणय . ITP/२००३/३३११/Industries/७ द.१२/७/०३ नुसार, 

मनपाने २००१ म ये जकातीचे िनयम िशथील क न द.१४/५/२००५ ते द.३/६/२००८ या 
कालावधीम ये मािहती-तं ान (IT) कंप यांनी मागिवले या मालावर/ व तूंवर जकात माफ 

केली आहे. 

२. मािहती तं ान उ ोगां या करांचा अ यास करता, या उ ोगां या थावर मालम ेवर 
(जिमनीवर) पपरी चचवड महानगरपािलकेने पुव चा २८% कर र  क न केवळ १२% कर 

आकारणी केली आहे. याचसोबत ित वे. फूट एक . या अ यंत माफक दराने मािहती तं ान 
कंप यांना अिनवासी जिमनी वापर यास द या आहेत. मा , यांनी वतः या जागेवर ५ 
वषापूव  (२००५-०६ ते २००९-१०)  कंपनी थापन केली असेल, अशा जागा मा  अिनवासी 
गण या जात नाहीत.  

 

या कालावधीत दलेली अ य काही कारची ो साहने पुढील माण:े 
 

 महानगरपािलके या ह ीतील ऑटोमोबाईल, रासायिनक, औषध व जड उ ोगधं ास चालना 
दे यासाठी मनपाने जकात ३% पासून १.६५% पयत कमी केली आहे. 

 जु या उ ोगांचे आधुिनक करण, िव तारासाठी आिण नवीन उ ोगधं ांसाठी, आयात 
उपकरणांवरील नवीन जकात २.५०% पासून १.२५% पयत कमी केली आहे. 

 ‘महारा  वेअर हाऊ सग कॉप रेशन’ अंतगत गोडाऊन सुिवधा दे यात आली आहे.  

 पपरी चचवड शहर हे शै िणक व उ ोगांचे माहेरघर अस याने येथे कुशल कामगार उपल ध 
आहेत. 

 िविवध दळणवळणा या सोयी उदा. वाहने, रे वे उपल ध अस याने उ ोगांसाठी आव यक 
व तूंची मोठया माणावर वाहतूक ही सोयीची झाली आहे. चाकण येथे नवीन आंतररा ीय 
िवमानतळ तािवत आहे, याचा फायदा या उ ोगधं ांना िनि तपणे होईल. 

मॉ स व म ट ले सेस 
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 थम येणा-यास थम ाधा य या त वावर महानगरपािलकेने रकामे गाळे /  जागा,   भाडे / लीज 

त वावर उपल ध क न दले आहेत. नवीन वसाियक गाळे देखील भाडे / पागडी / िवकत 

त वावर सव  बोलीनुसार दे यात येत आहेत. यांसाठी दैनं दन वृ प ांम ये िनिवदा द या 
जातात. िनिवदा मंजूर झा यानंतर ६ मिह यांचे आगाऊ भाडे महानगरपािलकेकडे जमा क न 
घेऊन हे गाळे संबंिधतांस सुपूत कर यात येतात.    

२.७ ीन िब ड ग रेट ग िस टीम 
शहरातील पयावरणा या संर ण व संवधनासाठी पपरी चचवड महानगरपािलकेने ीन िब ड ग रेट ग 

िस टीम अवलंबली आहे. ीहा (GRIHA) हणजेच ीन रेट ग िस टीम, भारत सरकार या ‘नवीन आिण 

अपारंपा रक ऊजा मं ालय’ आिण ‘द एनज  रसच इ टी ूट (TERI)’ यां या सहयोगाने, ‘आदश’ या 

सं थेने शहरात राबिवले आहे. २५०० चौ.मी. े फळापे ा मो ा जिमन साठी ‘ ीहा रेट ग’  तर २५०० 
चौ.मी.पे ा छो ा जिमनीसाठी ‘ व ीहा‘ (SVAGRIHA) ीन िब ड ग रेट ग िस टीम’ वापरली जाते.  

या रेट ग िस टीमचा मु य उ ेश पयावरणा या दृ ीने पूरक अशा इमारत चे आराखडे बनिवणे असून, 
इमारत या पयावरणपूरकतेचे मू यमापन करणे हा आहे. वे छेने अंगीकृत कर याजोगी,  टेरी (TERI) ने 

िवकिसत केलेली ही रेट ग िसि टम ोतांची प रमाणकारक उपयोिगता वाढिवणे व इमारत ची गुणव ा 
वाढिव यावर भर देते. 

ीहा ही शंभर गुणांची णाली असून यामधील काही अित मह वाची गुण (core points) आहेत,  याची 

पुतता करणे आव यक आहे. तर इतर वैकि पक गुण, ठरवून दले या घटकांची पुतता के यास िमळिवता 
येतात. महानगरपािलके या ‘ ीन िब ड ग’ पुढाकारातंगत अशी आशा कर यात येते क , भिव यात 
महानगरपािलके या काय े ातील सव इमारती ीहा मानां कत असतील. जे बांधकाम ावसाियक 
आपले क प ‘ ीहा’शी अनु प बनवतील यांना ि िमयमवर सवलत िमळेल. याच माणे ‘ ीहा क पा’ 
या मालकांना िमळकत करावर सवलत िमळेल. ीहा आिण व ीहा क पांना महानगरपािलकेकडून 

िमळणा-या ि िमयम व िमळकत करांवरील सवलती खालील माणे आहेत.   

त ा . २-११ ीहा आिण व ीहा क पांना िमळणा-या ि िमयम व िमळकत करावरील सवलती 

ा  गुण (%) रेट ग ि िमयम वरील रबेट िमळकत करावरील सूट 
ीहा क प (२५०० चौ.मी. े फळापे ा जा त े ासाठी) 

५०-६० * १० % -- 

६१-७० ** २० % -- 

७१-८० *** ३० % ५ % 

८१-९० **** ४० % ८ % 

९१-१०० ***** ५० % १० % 
व ीहा क प (२५०० चौ.मी. े फळापे ा कमी े ासाठी) 

२५-३० * १० % ५ % 

३१-३५ ** २० % ८ % 
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३६-४० *** ३० % १० % 

४१-४५ **** ४० % १२ % 

४६-५० ***** ५० % १५ % 
ोतः ीन िब ड ग रेट ग िस टीम िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका    

  

२.८ वारसाः भ  –श  िश प  

थोर संत तुकाराम महाराजांचा ज म,  

पपरी चचवड पासून जवळच असले या, 

‘दे ’ या गावी झाला होता. संत तुकाराम 

महाराजांनी ३५० वषापूव  सदेह 
वैकंुठागमन केले होते. यासोबतच 
वरा याचे सं थापक ी छ पती िशवाजी 

महाराजांनी या प रसरातच वरा य 
थापन केले होते. शौय आिण अ या माचा 

सुरेख मेळ या भूमीवर महारा ातील या दोन उ ुंग ि म वामूळे साधला गेला. या ऐितहािसक 
पा भूमी या संक पनेवर आधा रत ‘भ  –श ’ हे समहूिश प िनगडी येथे उभार यात आले आहे. 

           

िनगडीम ये मुंबई-पुणे रा ीय महामागाजवळील से टर न.ं२३ जवळ हे िश प उभारले आह.े े  जगदगु  
संत तुकाराम महाराज आिण महारा ाचे महान रा यकत ी छ पती िशवाजी महाराज यांचे एक  असे 
उ कृ  िश प आहे. तुकाराम महाराजांची भ  व िशवाजी महारांजांची श  यांव न या िश पास ‘भ -
श ’ असे नाव दे यात आले आह.े संपुण पंचधातूमधील हे संुदर िश प आिण या या आसपासचा ०.८ चौ. 
क. मी. चा अ यंत सुशोिभत प रसर; हे पपरी चचवड मधील मु य आकषण ठरले आहे.   

२.९ पयटन 
 

पपरी चचवड िव ान क  

‘सां कृितक मं ालय, भारत सरकार’ यांची वाय  सं था ‘नॅशनल कॉि सल ऑफ साय स युिझयम’ यां या 
पुढाकारान े आिण 
भारतातील ीमंत 
महापािलकांपैक  असले या 
पपरी चचवड 

महापािलके या स य 
सहभागतून हे ‘ पपरी 
चचवड िव ान क ’ 

िनगड  मधील भ  श  पुतळा 

व ान क  
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उभार यात आले आहे. या क ातील िव ान िवषयक दशन आिण अनौपचा रक िव ान अ यासामुळे या   

         

भागातील नाग रक व िव ाथ  नेहमीच येथे आक षले जातात. अंदाजे ४००० चौ. मी.  जागेवर वसले या 
या क ाम ये ३ दशन क , ता पुरते दशन सभागृह, 3D िव ान शो, ंथालय, चचास  सभागृह आिण 

उपकरणां या दु ती व देखभालीसाठी छोटी कायशाळा तसेच इतर सावजिनक सुिवधा उपल ध आहेत. 

िनसग कवी बिहणाबाई चौधरी ाणीसं ालय 

‘स ल झू ऍथॉ रटी’ (रा ीय ाणी सं हालय) 
यां याकडून मा यता ा  असे ‘िनसग कवी 
बिहणाबाई चौधरी ािणसं हालय’ पपरी चचवड 
महापािलकेने उभारले आह.े हे ािणसं हालय पूव  
‘सप ान’ हणून ओळखले जात असे. या 

ािणसं हानयाला भेट देणा-या नाग रकांची सं या 
दवस दवस वाढतच आहे. िवशेषत: उ हाळया या 

सु ांम ये येथे गद  असत.े  

 

दुगादेवी िहल पाक 

 

७५ हे टर म ये पसरलेले ‘दुगादेवी िहल 
पाक’ हे तेथे वाढले या सुमारे १,६०,००० 
झाडांमुळे पपरी चचवड महापािलकेसाठी 
अिभमानाची गो  झालेली आहे.  या 
उ ानात रेन ी, वड, कडु लब, सुबाभूळ, 
िससू, कािसद, लॅ रसेिडया इ. अनेक 

जात ची झाडे आढळतात. 
सुशोिभकरणासाठी १० हे टर न अिधक 

े ात ‘लॉन’ लाव यात आले आहे. अ यंत 
सुि थतीत असलेला आिण वेळोवेळी देखभाल केला जाणारा २.५ कमी लांबीचा ‘जॉ गग ॅक’, ये  
नाग रकांना सकाळ या ायामासाठी उपयु  आहे. धबधबा आिण तरंग या कारं यामुळे या उ ांनाला 
नैस गक स दय ा  झाले आहे.  

 

 

 

िनसग कवी बिहणाबाई चौधरी ाणीसं ालय 

दुगादेवी िहल पाक 
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३. जलपयावरण 
 

३.१ जलसंप ी 

३.१.१ भूपृ ावरील पाणी 
पपरी चचवडचा जवळपास १.१३% भाग भूपृ ावरील पा याने ापला आहे. जगभर होत असलेले 

औ ोिगक करण आिण शहरीकरण, जगभरातील गोडया पा याचे साठे कमी हो यास कारणीभूत ठरत 
आहेत. पपरी चचवड शहरास पवना, मुळा आिण इं ायणी या तीन न ा लाभ या आहेत. या 
न ांसोबतच शहरात अनेक तलाव, नाले आहेत. नदी आिण तलाव हे भूपृ ावरील पा याचे मु य ोत 
आहेत. मानवी ह त ेपामुळे, मैलापाणी व औ ोिगक सांडपाणी सोडले गे याने, घनकचरा टाक याने हे 
जल ोत संकटात सापडले आहेत. हे पाणी, शेती आिण मासेमारीसाठी वापरत अस याने, तसेच या 
पा याचा वापर अंघोळ, कपडे धुण,े गाडया व जनावरे धुणे यासंाठी केला जात अस यान;े पा या या 

गुणव ेची तपासणी करणे आिण आ थक दृ या सोयी कर अशा उपाययोजना करणे गरजेचे आह.े ही गरज 
ल ात घेऊन दूषणा या खालील बाब चे प र ण भारतीय मानांकानुसार केले जात.े १. पी.एच. २. 
टी.एस.एस. ३. केिमकल ऑि सजन िडमांड ४. बायोकेिमकल ऑि सजन िडमांड ५. िडझॉ हड ऑि सजन 
६. टोटलकोिलफॉम. 

३.१.१.१ पा याचे गुणधम : नदी 
 

पवना नदीतील ऑ टोबर २०१२ म ये घेतले या, तसेच मुळा व इं ायणी न ां या जानेवारी २०१३ 
मधील नमु यांचे िविवध भैितक, रासायिनक आिण जैिवक घटकांचे प र ण क न िव ेषण खाली दले 
आहे (त ा ३.१ व ३.२). 
 

त  ता . ३-१ पवना नदीतील पा याची गुणव ा (ऑ टोबर २०१२) 

अ. . ठकाण 

िनकष 

पी.एच 
डीओ 

(िम /ॅली) 
सीओडी 

(िम /ॅली) 
बीओडी 

(िम /ॅली) 
ट.एस.एस 
(िम /ॅली) 

टोटलकोिलफॉम 
(एम.पी.एन/ 

१०० िमली) 
म. .िन.म.ं ने ठरवून दले या 
मयादा (आर.आर. झेड ए-IV-

इ रगेशन टॅडड) 

६.५ – 

९.० 

२ पे ा 
कमी 

नसावा 
<१५० <३० - - 

१ रावेत बंधारा ७.१ २.५ ४८ २६ २०० ३.४ x १०४ 

२ 
रावेत बंधा-यापासून 

वाहा या दशेने २०० 
मी. अंतरावर 

६.९ २.४ ३६ २३ २०६ २.४ x १०५  
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३ 
रावेत बंधा-यापासून 

वाहा या दशेने ६०० मी. 
७.३ २.१ २४ २० १५६ १.६ x १०५ 

४ 
रावेत बंधा-यापासून 

वाहा या दशेने  १५०० 
मी. अंतरावर 

७.१ २.१ ४८ २६ २९४ ३.० x १०४ 

५ 
रावेत बंधा-यापासून 

वाहा या दशेने २००० 
मी. अंतरावर 

७.३ २ ५६ २८ २३६ ३.८ x १०६ 

६ 
मोरया पुलापासून नदी 

वाहा या दशेने १०० 
मी. अंतरावर 

७ १.९ ८० ३४ १९६ ३.६ x १०४ 

७ मोरया पुला जवळ ६.९ १.७ ६२ २४ २५४ २.८ x १०४ 

८ 
मोरया पुलापासून नदी 

वाहा या दशेने ५० मी. 
अंतरावर 

७.५ १.५ ७२ ३२ ३१५ ३.४ x १०४ 

९ 
मोरया पुलापासून नदी 

वाहा या दशेने १५० 
मी. अंतरावर 

७.३ १.४ १२० ३९ ३२४ ५.३ x १०५ 

१० थेरगाव मशानभुमी ७.३ १.१ १३६ ४० ३८६ ५.८ x १०४ 

११ 
थेरगाव मशानभुमी पासून  
५०० मी. अंतरावर 

७.२ ०.९ १६० ४६ ४२२ ६.४ x १०६ 

१२ केशवनगर (काळेवाडी पुल) ७.४ १.५ ६४ ३० ३०४ ३.८ x १०६ 

१३ मशानभुमी काळेवाडी ७.१ ०.८ १९२ ५८ ३२६ ४.७ x १०४ 

१४ पवनानगर उ ान ७.७ १.८ ८० ३४ ३०८ ३.५ x १०५ 

१५ काळेवाडी ७.४ १.७ १०४ ४२ ३६२ ४.८ x १०५ 

१६ गावडे कॉलनी लक रोड ७.१ १.९ १४४ ४२ ४२० ५.२ x १०४ 

१७ 
१०० मी. नदी वाहा या 
दशेने गावडे कॉलनी लक 

रोडकडे 
७.१ २.० ९० ३६ ३३६ ४.२ x १०५ 

१८ भाटनगर मशानभुमी ७.६ २.२ १२२ ४८ ३५४ ४.४ x १०५ 

१९ भाटनगर नाला ६.८ १.५ १४० ५२ ३७६ ५.० x १०५ 

२० 
भाटनगर (झोपडप ी - 
नाला) 

७.१ १.१ १८० ६० ४१२ ५.९ x १०४ 

२१ 
िडल स नाला (काळेवाडी 
पुल जवळ) 

७.२ १.६ १२४ ४४ ३३८ ४.२ x १०५ 

२२ काळेवाडी िवजय नगर ७.२ २.१ ६४ २८ ३२२ ३.२ x १०४ 

२३ रहाटणी मशानभूमी ६.९ १.७ ११० ३४ ३६० ३.५ x १०५ 
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२४ 
पपळे सौदागर 

(मं दराजवळ) 
७.१ २.० १३६ ३० ८४ ३.८ x १०५ 

२५ पपळे सौदागर पंप हाऊस ६.७ २.३ ५० २८ २१२ २.८ x १०५ 

२६ 
कासारवाडी ( मशानभूमी 
जवळ) 

७.५ २.१ ८६ ३८ २६२ ४.३ x १०५ 

२७ पपळे गुरव पुलाजवळ ७.६ १.८ ९६ २८ २२८ ३.७ x १०४ 

२८ 
पपळे गुरव (तुळजाभवानी 

मंदीर) 
७.४ १.६ १०४ ४४ २८० ४.४ x १०५ 

२९ 
१०० मी. नदी वाहा या 
िव  बाजसू अ फा 
लवालजवळ 

७.२ २.० ५४ २८ २३० ४.० x १०५ 

३० 
सांगवी दश या 
घाटाजवळ 

७.४ ३.० ५६ २७ २१४ ३.४ x १०५ 

३१ सांगवी म.ैशु.क. जवळ ७.२ १.८ १६८ ५० २९२ ४.४ x १०४ 

३२ दापोडी मशानभमूी ७.१ २.५ १२६ ४६ ३८८ ४.८x १०४ 

३३ दापोडी मै.श.ुक. जवळ ७.८ ३.२ १०४ ३२ ३२४ ४.० x १०५ 

३४ 
हॅ रस पुल पंप हाऊस या 
अिलकडे 

७.५ १.९ १३२ ३६ २४४ ४.२ x १०४ 

३५ 
हॅ रस पुल पंप हाऊस या 
पिलकडे 

७.७ १.५ १६० ४२ २५६ ५.१ x १०४ 

 सरासरी  १.८६ १०१ ३६   
ोत: अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 

टीप: म. .िन.मं.= महारा  दूषण िनयं ण मंडळ 
 
 पा या या प र णानंतर पवना नदी ही इं ायणी आिण मुळा नदी या तुलनेत अिधक दूिषत 

अस याचे आढळून येते. पवना नदी शहरातून सुमारे २० कमी वाहते. 
 

 ना यांचे पाणी नदीपा ात िमसळ यामुळे तसेच घरगुती सांडपाणी, औ ोिगक सांडपाणी यांमुळे 
नदी दषूणात भर पडत.े 

 
 पा याची केिमकल ऑि सजन िडमांड, महारा  दूषण िनयं ण मंडळा या मानांकानुसार (१५० 

िम /ॅिल) पे ा कमी असणे गरजेचे आहे. उपरो  त यामधील सरासरी नुसार नदी या पा या या 

नमु यांम ये केिमकल ऑि सजन िडमांड १५० िम /ॅिल पे ा कमी अस याचे िनदशानास येत.े 

 

 पवना नदी या पा याचा बायोकेिमकल ऑि सजन िडमांड (BOD) वारंवार ३० िम /ॅिल पे ा 

अिधक दसून येत अस याने हे पाणी शेतीसाठी उपयु  तर नाहीच, मासेमारी कवा ा यांसाठीही 
वापरायो य नाही.    
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 टोटल स पडेड सॉिलडस (TSS) आिण टोटलकोिलफॉम (Faecal coliform) यांचे माण 

मानांकापंे ा अिधक अस याने पवना नदीचे पाणी मानवास िप यायो य तर नाहीच पण अंघोळ, 
धुणीभांडी इ. इतर मानवी वापरासही उपयु  नाही. 

 
 मासे वाढीसाठी पा यामधील डी.ओ.ची पातळी २ िम /ॅिल असणे गरजेचे असते. दवसा डी.ओ.ची 

कमतरता नदी या पा यात अस याने रा ी फायटो लँ टनस् माफत काश सं ेषणाची या होत 
नाही. याचा प रणाम हणून ऑि सजनची िन मती होत नाही. पा या या पृ भागावर तसेच 
पा या या तळाशी असले या या प रि थतीमुळे, पा यातील मासे मोठया माणावर मृत होऊ 
शकतात. 

 

त  ता . ३-२ इं ायणी व मुळा नदीतील पा याची गुणव ा (जानेवारी २०१३) 

. ठकाण िनकष 
इं ायणी नदी 

  पी.एच 
डीओ 

(िम /ॅली) 
बीओडी 

(िम /ॅली) 
सीओडी 

(िम /ॅली) 
ट.एस.एस 
(िम /ॅली) 

टोटलकोिलफॉम 
(एम.पी.एन/ 
१०० िमली) 

म. .िन.म.ं  ने ठरवून दले या 
मयादा (आर.आर. झेड ए-IV-

इ रगेशन टॅडड) 

६.५ – 
९.० 

२ पे ा 
कमी 

नसावा 
<३० <१५० -- -- 

१ तळवडे (पूव) ७.४ ३.० ३६ ६२ २९२ ३.८ x १०५ 
२ तळवडे (पि म) ७.९ ४.० ३० ५८ २६८ ३.२x १०४ 
३ िचखली पुला या आधी           

(०.३७ क.मी) ७.९ ३.० ३४ ५४ ३२२ ४.२ x १०५ 

४ िचखली ीज ६.५ ३.१ ३२ ६० ३१६ ३.८ x १०५ 
५ मोशी  ६.९ ३.६ ३४ ६० २८४ ४.२ x १०४ 
६ आळंदी ६.८ ३.० ३२ ६२ ३४८ ४.२ x १०४ 
७ िचखली मै.शु.क आऊटलेट ६.७ ३.४ ३० ५८ ३१० ३.४ x १०५ 

 सरासरी  ३.३ ३३ ५९   
मुळा नदी 

१ वाकड बंधारा ७.४ ३.० ३२ ६४ ३२४ ३.५ x १०४ 
२ बालेवाडी ७.७ २.८ ३५ ६८ ३१० ३.५ x १०४ 
३ पपळे िनलख नाला 

(अपि म) ७.३ २.२ ३० ६२ ३८४ ३.५ x १०५ 

४ पपळे िनलख नाला 
(डाऊनि म) ७.४ ३.० ३६ ७० ४२८ ३.८ x १०५ 

५ पपळे िनलख मै.श.ुक ७.३ २.० ३४ ६६ ३१५ २.१ x १०४ 
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 सरासरी  २.६ ३३ ६६   
ोत: अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी)       

 मानवी ह त ेप आिण ना यांचे पाणी िमसळ याने न ांचे पाणी दूिषत होत.े 
 

 केिमकल ऑि सजन िडमांड (सी.ओ.डी.) महारा  दूषण मंडळा या मानांकानुसार १५० िम /ॅिल 

पे ा कमी अस याने या न ांचे पाणी शेती यो य अस याचे िनदशनास येत.े  
 

 दो ही न ांची बायोकेिमकल ऑि सजन िडमांड (बी.ओ.डी.) ही ३० िम ॅ/िल पे ा अिधक अस याने 

हे पाणी मानवी वापरासाठी यो य नाही. 
 

 टोटल स पडेड सॉिलडस् (TSS) आिण टोटलकोिलफॉम (Faecal coliform) यांचे माण 

मानांकापे ा अिधक अस याने, मुळा व इं ायणी नदीचे पाणी मानवास िप यायो य तर नाहीच पण 
अंघोळ, धुणीभांडी, गुरे धुणे इ. इतर मानवी वापरासही उपयु  नाही. 

 
 मासे िजवंत राह यासाठी पा याम ये डी.ओ.ची पातळी ४ िम /ॅिल असणे गरजेचे असते. दवसा 

डी.ओ.ची कमतरता नदी या पा यात अस याने रा ी फायटो लँ टनस् माफत काश सं ेषणाची 
या होत नाही. याचा प रणाम हणून ऑि सजनची िन मती होत नाही. पा या या पृ भागावर 

तसेच पा या या तळाशी असले या या प रि थतीमुळे पा यातील मासे मोठया माणावर मृत पावू 
शकतात. 

 

३.१.१.२ पा याचे गुणधम : तलाव 
 

शहरातील चार मु य तलावातील जानवेारी २०१३ म ये घेतले या पा या या नमु यांची भौितक, 
रासायिनक व जैिवक प र णाचे िव ेषण त ा ३.३ म ये दले आह.े 
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 लेट . ३-१ (अ ते ड): महानगरपािलकेतील िविवध तलावात केलेले पाणी प र ण 

त  ता . ३-३ महानगरपािलकेतील तलावातील पा याचे गुणधम (ऑ टोबर २०१२) 

अ. . 
तलाव 
ठकाण 

िनकष 

पी.एच 
डीओ 

(िम /ॅली) 
बीओडी 

(िम /ॅली) 
सीओडी 

(िम /ॅली) 
ट.एस.एस 
(िम /ॅली) 

टोटलकोिल
फॉम 

(एम.पी.एन/ 

१०० िमली) 

 
म. .िन.म.ं ने ठरवून 

दले या मयादा(आर.आर. 
झेड ए-IV-इ रगेशन टॅडड) 

६.५ – 
९.० 

२ पे ा 
कमी 

नसावा 
<३० <१५० -- -- 

१ भोसरी तळे ७.२ ७.१ ५ १८ ३० ४.२ x १०२ 

२ बड हॅली ७.१ ८.५ ३ १६ १२ ३.५ x १०२ 

३ गणेश तलाव, ािधकरण ७.५ ४.२ ८ २२ ४९ ४.३ x १०३ 

४ दुगादेवी तळे, िनगडी ७.३ ६.४ ६ २० ३८ ३.८ x १०३ 

अ: भोसर  सहल क  तलाव ब: बड हॅली, संभाजी नगर 

क: दुगा देवी उ ान तलाव ड: गणेश तलाव 
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ोत: अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 

पा याची बायोकेिमकल ऑि सजन िडमांड (बी.ओ.डी.) ३० िम ॅ/िल पे ा कमी अस याने, हे पाणी मासे व 

अ य जलचरांसाठी उपयु  आहे. परंतु फकलकोली फॉमची पातळी जा त अस याने हे पाणी मानवी 
वापरासाठी उपयु  नाही.  

 पा यातील डी.ओ. (DO) ची पातळी २ िम /ॅिल पे ा जा त अस याने हे पाणी मासे व अ य 
जलचरांसाठी उपयु  आहे.  
 

३.१.१.३  पा याचे गुणधम: नाल े
 

पयावरणीय दूषण दशिवणा-या १. पी.एच. २. टी.एस.एस. ३. केिमकल ऑि सजन िडमांड                           
४. बायोकेिमकल ऑि सजन िडमांड ५. िडझॉ हड ऑि सजन ६. टोटलकोिलफॉम या िनकषांचे प र ण 
शहरातील २३ ना यांम ये कर यात आल.े सव नमु यांचे संकलन व प र ण आंतररा ीय मा यता ा  
प तीने कर यात आल.े 
काही मुख ना यांतील पा या या नमु यांचे भौितक, रासायिनक व जैिवक प र ण खाली त ा ३.४, 
लेट ३.२ (अ ते ड)  म ये दले आह.े हे नमुने जानवेारी २०१३ म ये घे यात आले आहेत. 

 

 

अ: िचखली, अ भाग ब: एस.्के.एफ नाला, ब भाग  

क: बला णालय, ड भाग ड: नािशक फाटा, क भाग 
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 लेट . ३-२ (अ ते ड): महानगरपािलकेतील िविवध ना यांत केलेले पाणी प र ण      

त  ता . ३-४ महानगरपािलकेतील िविवध ना यां या पा याचे गुणधम (जानेवारी २०१३) 

अ.
. 

ठकाण 

िनकष 

पी.एच डी ओ बीओडी सीओडी ट.एस.एस. 

टोटलकोिलफॉम 
(एम.पी. एन/ 

१०० िमली) 
१ िडल स नाला ७.५ ०.५ ३६ ९२ ३५८ ८.८ x १०६ 

२ गरवारे नाला ७.३ ०.३ ४८ १२० ४१० ७.६ x १०६ 

३ कुक  नाला चचवड ७.० १.१ ३८ १०८ ३८० ५.४ x १०७ 

४ एस.के.एफ नाला ७.४ ०.२ ३८ १०० ४५० ६.५ x १०६ 

५ रावेत नाला ७.२ ०.८ ३६ ९८ ४१० ७.२ x १०६ 

६ कवळे नाला ७.० ०.६ ३८ ८८ ३९८ ८.१ x १०८ 

७ थेरगाव एम.एम. हाय कूल ७.१ ०.६ ४२ १०८ ४०० ६.५ x १०६ 

८ थेरगाव मशानभूमी ७.३ ०.५ ४१ १०४ ५१२ ४.२ x १०७ 

९ िबरला इि पतळ ७.६ १.६ ३८ ८६ ३८८ ५.८ x १०६ 

१० क पटे व ती ६.९ १.३ ४२ ९८ ३१६ ८.४ x १०६ 

११ जगताप डेरी मशानभूमी ७.० ०.८ ४५ १०४ ३९२ ४.६ x १०७ 

१२ पपळे िनलख ७.२ १.५ ३९ १०२ ३९८ ७.२ x १०६ 

१३ मं ी हाऊ सग दापोडी ६.८ १.४ ४० ९४ ४१० ५.४ x १०६ 

१४ फुगेवाडी मशानभूमी ६.९ १.८ ३६ ८६ ४९८ ४.८ x १०६ 

१५ बोबखेल नाला ७.१ ०.३ ४६ ९२ ३८४ ६.७ x १०७ 

१६ हॅरीस ीज (क भाग) ७.० १.९ ४१ ११० ३९६ ५.८ x १०६ 

१७ नािशक फाटा ६.८ २.२ ३५ ८४ ४१६ ४.९ x १०६ 

१८ सॅ डि हक नाला  ७.१ ०.४ ४० ११६ ३६८ ७.५ x १०७ 

१९ मोशी (क भाग) ६.९ ०.० ४६ १३४ ४५६ ५.३ x १०६ 

२० अ भाग िचखली नाला ७.० ०.० ४२ १२० ५०० ५.१ x १०६ 

२१ अ भाग आकुड  नाला ६.७ १.८ ३५ ४० ४६० ४.८ x १०८ 

२२ अ भाग रे वे टेशन 
गु दारा नाला  

७.० १.६ ३८ ५४ ३८४ ५.४ x १०६ 

२३ क भाग कासारवाडी 
मै.शु.क  

७.८ १.९ ४५ ७२ ४२६ ६.४ x १०६ 

 सरासरी  १.० ४० ९६   
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ोत: अ ा-टेक  (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 
टीप: सव िनकषांचे, पी.एच. ित र   एकक  िम ॅ / िल        

 ाथिमक प र णात, घरगुती, औ ोिगक सांडपाणी िमसळ याने, पपरी चचवड शहरातील नाले 
दूिषत झाले आहेत, असे आढळून आल.े 

 डी.ओ. (DO) ची कमान पातळी ५ िम ॅ/िल आहे. मा  सांडपाणी सोडले गे याने हे माण कमी 

होउन पा यातील ऑि सजनचे माण नग य झाले आहे. अशा प रि थतीम ये NO3 ची पातळी 

कमी होते. काही ठकाणी ना यातंील बायोकेिमकल ऑि सजन िडमांड (BOD) चे माण एवढे 

वाढले आहे क  यामुळे ते पाणी जलचरांसाठी िन पयोगी ठरते.  
 थोड यात टोटलकोलीफॉम, टी.एस.एस, सी.ओ.डी., फॉ फरस जा त अस याने हे पाणी केवळ 

शेतीसाठी उपयु  आहे. 
 नदीम ये अशा ना यांचे पाणी िमसळ यास नदीतील पाणी दूिषत होते. 

 

३.१.२ भूजल 
 

अनेक ठकाणी भूजल हे एक मह वाची साधनसंप ी हणून वापरले जात आहे. भूजला या मागणीत वाढ 
झा याने या पा यासाठीची गरज सात यान ेवाढत आहे. 
 

भूजल सापड याचे ठकाण, याची साठवण तसेच या पा याची हालचाल या भागातील िजऑलॉजी, 
हाय ॉलॉजी, हवामान तसेच काही मानव िन मत घडामोड  इ. घटकांवर अवलंबून असत.े शहर आिण 
शहराबाहेरील भूजलाचा वापर वेगवेगळया माण होत अस याने, एकूण वापरात असले या भूजलाचे 
मापन करणे क ठण जाते. कारण अशा कारचा सखोल अ यास कर यासाठी कोणतीही प त अि त वात 
नाही. भूजल सव ण आिण िवकास यं णा (GSDA) यांमाफत उथळ भूजलाचा शा ीय अ यास कर यात 

आला आहे. याचा मु य उ ेश भूजलाचा दजा आिण माण यांवर प रणाम करणारे नैस गक व 
मानविन मत घटक  ओळखणे व अ यासणे हा आह.े  
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेने गे या ८ वषात ५२७ बोअरवेल खोद या आहेत, यापैक  २८३ 
बोअरवे स आजिमतीला चालू ि थतीत असून उवरीत २४४ बोअरवेल वापर या यो य नाहीत. 
महानगरपािलकेने ३०० चौ.  मी. े फळावरील बांधकाम असले या इमारत साठी वषा जल संचयन 
(Rain Water Harvesting) बंधनकारक केले आहे व यामुळे भूजलाची पातळी वाढ यास मदत होईल. 

३.२ पाणीपुरवठा  
 

पपरी चचवड शहराला पवना नदी दारे पाणी पुरवठा कर यात येतो. शहराची स याची पा याची 
वा षक मागणी ५.४८ टीएमसी असून पवना धरणाची पाणी साठव याची मता १०.७७ टीएमसी आहे.  
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पाणी पुरवठा िवभागाने नदीतून यावयाचे पाणी, शु  कर याचे पाणी तसेच टा यांम ये भर याचे पाणी  
             

यासवासाठी ित दन एक माण िनि त केले आहे. वाढती लोकसं या व शहराची होणारी वाढ ल ात 
घेता, महानगरपािलकेला पयायी जल ोत शोध याची आव यकता आहे. महानगरपािलकेने महारा  
शासना या पाटबंधारे िवभागाकडे आं ा धरणातून ित दन १०० द.ल.िल. व भामा आसखेड धरणातून 

ित दन २०० द.ल.िल. इत या पाणीपुरवठयाची मागणी केली आहे. 
 

महानगरपािलका दररोज पवना नदीचे ४३२ एमएलडी पाणी रावेत बांधा-यातनू पाणी उपसा करते. 
यावर या क न हे पाणी संपूण शहराला पुरिवले जाते. िनगडी येथे ४ जलशु ीकरण या क  

आहेत. तेथून दोन जलवािह यां ारे हे पाणी शहरभर पुरिवले जाते. मनपाने पूण शहरात िविवध ठकाणी 
८१ टा या बाधं या आहेत तर ४ टा या तपासणी अंतगत आहेत. 

 

पा या या वाटपात समानता यावी यासाठी मनपाने िविवध ठकाणी ‘ लोमीटर’ बसिवले आहेत. यातील 
काही रावेत पं पग टेशन, िनगडी जलशु ीकरण क प तसेच मु य जलवािहनी व ८१ टा यांजवळ 
बसिव यात आल ेआहे. 
 

२०११ या जनगणनेनुसार पपरी चचवडची लोकसं या १७.२९ लाख आहे. शहराचा स याचा 
पाणीपुरवठा अंदाजे ४६०.९२८ द.ल.िल. असून यातील २०% पाणी िवतरणातील ृटीमुळे वाया जात.े 

उव रत ३६८.७४ द.ल.िल. पैक  ३% पाणी ावसाियक े ास पुरिवले जात.े याचा प रणाम हणून 

सरासरी १७९ िल. ित  ित दन पाणीपुरवठा शहरी भागातील नाग रकांना केला जातो. 
CPHEEO या मानांकनापे ा (१५० िल. ित  ित दन ) हे माण जा त आहे (त  ता . ३.५).  

 

अिवरत पाणीपुरवठा योजना – जेएनएनयुआरएम अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका िविवध 

क पांवर काम करीत आहे. ‘शहराला अिवरत पाणीपुरवठा योजना’ ही िनि तच एक मह वाची योजना 
आहे. अिवरत पाणीपुरवठा कर यासाठी ‘हाय ॉिलक मॉडे लग ारे’ अि त वात असले या नळजोड यांची 

मता तपासण,े GIS  णालीचा वापर क न नळजोडणी अिधक काय म करणे, मीटर प तीचा उवलंब 

करणे, पा याचे लेखाप र ण करणे इ. या सु  आहेत. सदर कामे पुढील दोन वषात पुण हो याची 
श यता आहे. स :ि थतीत महानगरपािलकेने यमुनानगर ०.८ चौ. कमी े ासाठी २४ X ७ पाणीपुरवठा 

कर यास सु वात केली असून, सुमारे २३४७ कुटंुबांना २४ X ७ अिवरत पाणीपुरवठा कर यात येत आह.े 

या प रसरातील नाग रकांकडून या बदलास खूप चांगला ितसाद िमळत आहे. आ याची गो  हणजे या 
भागातील पा याचा वापर १०% ने कमी झा याचे िनदशनास आले आहे. 

DPSIR नुसार ‘िप या या पा याचा ोत’ हा िनदशक आहे. या िनदशकामागे कोणतेही िविश  उ  

नसून येक शहरानुसार हे उ  बदलत जाते. िप या या पा या या ोत थािनक भूजल अस यास, हा 
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िनदशक तेथील भूजलाचा झालेला उपसा दशिवतो. तसेच िप या या पा याची गुणव ा मानवी 
आरो यावर प रणाम क  शकते. काही भागांम य े पाणी दुसरीकडून मागिवले जाते, जे पा यासाठी 
परावलंिब व दशिवते.           

त  ता . ३-५ पाणी पुरवठयाची मािहती 

एकूण लोकसं या (२०११ या जणगणनेनुसार) १७.२९ लाख 

एकूण पाणीपुरवठा ४३२ द.ल.िल + २८.९२८ द.ल.िल 

पाणी पुरव ातील गळती अंदाजे २०% (९० द.ल.िल) 

रिहवासी े ात केला जाणारा पाणीपुरवठा ३६८.७४ द.ल.िल 

वसाियक े ाला केला जाणारा पाणीपुरवठा एकूण पाणीपुरव ा या ३% 

दरडोई ित दन होणारा सरासरी पाणीपुरवठा १७९ ली. दरडोई ित दन 

ोत: महानगरपािलका वेब पोटल 

‘पाणीवापर’ हा DPSIR दशक आहे. पाणी वापर व पा याची उपल धता यांचा ताळमेळ दशिवणे हा 

याचा उ ेश आहे. पा याचा दरडोई वापर पा याची उपल धता, पा याचा दर, हवामान, पा याचा 
नाग रकांकडून केला जाणारा उपयोग (घरगुती वापरासाठी, िप यासाठी, अंघोळीसाठी, कपडे धु यासाठी 
अथवा बागेसाठी), पा याचा वा षक खप तसेच पाणीवापराचे माण यामुळे िनि त करता येते.  
 

महानगरपािलका ह ीतील सव भाग जलवािह यां दारे सुयो य प तीने जोडले गेले आहेत. याची काही 
मुख वैिश ये:- 
 पाणी पुरवठया या जलवािह यांची एकूण लांबी ११५० कमी इतक  आहे. 
 फेज १ ते ४ साठी िनगडी येथील से टर २३ म ये ४ जलशु ीकरण क प आहेत.  
 एकूण ८१ उंचावरील टा या तसेच जिमनीखालील टा या आहेत. तसेच नवीन ११ टा या बांध यात 

येत आहेत. 
 शहरात १,३३,८५७ घरगुती नळ जोड असून शहरातील एकूण पाणी पुरवठयाची मािहती खाली 

त ा . ३.६ म ये दली आहे. 
 

त  ता . ३-६ शहरातील पाणी िवतरणाचे जाळे  

िवतरण क ाची सं या ४७ 
जल वािह यांची एकूण लांबी ( कमी) १८०५ 
पाणी शु दीकरण क पांची सं या ४ 
पं पग टेशनची सं या २६ 

लो रनेटस सं या व मता ( े फळानुसार ) ६ ( मता २० क. .ॅ/तास) 

उंचीवरील टा यांची सं या ESR – ८१ तपासणी अंतगत - ४ 

जिमनीवरील पाणी साठवणुक या टा यांची सं या १७ 
ाहक जोडणी १,३३,८५७ 
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सरासरी पाणीपुरवठा (तास/ दन) ३ तास 

तािवत जलशु दीकरण क  ( ठकाण व मता)   िचखली, १०० द.ल.िल. ित दन 

ोत: पाणीपुरवठा िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका      

नाग रकांची पाणी टंचाई िवषयक असंतु ांता कमी करणे, हे या DPSIR िनदशकाचे उ ी  आहे. गत 

देशांम ये थािनक सुिवधांची गुणव ा व िव ासाहता गृिहत धरललेी असते. परंतु िवकसनशील देशांम ये, 
अंतगत सोयी सुिवधां या गैरसोयीमुळे नाग रकांम ये उदासीनता पसरलेली दसून येत.े जलवािह यांशी 
जोड या गेले या घरकुलां या ट े वारीव न या िनदशकाचे मू य ठरिव यात येत.े  

 

जलशु ीकरण क  
 

पपरी चचवड मधील िविवध जलशु ीकरण क ांची यादी त ा ३.७ म ये दली आह.े शहरात चार मोठी 
जलशु ीकरण क े िनगडी येथील से टर २३ (फेज १ ते ४) म ये आहेत. भिव यात पा या या वाढ या 
मागणीचा िवचार क न अजून काही क प तािवत आहेत. िचखली भागातील १०० द.ल.िल. या 

क पाचे काम तािवत आह.े  
 

त  ता . ३-७ से टर २३, िनगडी येथील पाणी शु दीकरण  क  ( मता) 

जलशु दीकरण क  मता शु दीकरण प दत वष 

फेज १ ११४ पारंपा रक १९८९ 

फेज २ ११४ पारंपा रक १९९९ 

फेज ३ १०० पारंपा रक २००६ 

फेज ४ १०० पारंपा रक २०१० 
ोत: पाणीपुरवठा िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका  

िप या या पा याची गुणव ा  

रावेत बंधा-यातून उपसलेले पाणी महानगरपािलके या ४ जलशु ीकरण क ात या क न शहराला 
पुरिवले जाते. ही जलशु ीकरण क े महानगरपािलके ारे चालिवली जातात. या ारे पपरी चचवड 
शहरातील नाग रकांना िप यायो य पाणी पुरिवले जात.े या जलशु ीकरण क ात येणा-या पा याचे व 

या केले या पा याचे पी.एच., टी.डी.एस., हाडनेस, यूराईडस्, कोिलफॉम इ. िनकष तपासले 
जातात. या कर यापूव  व या केले या पा याचे िनकष ‘प रिश  १’ म ये दलेले आहेत.  

DPSIR नुसार ‘पा याची गुणव ा’ िनदशक वापरला आहे. िनदशकाचे उ ी - जागितक आरो य संघटनेने 

घालून दले या मयादेनुसार िप या या पा याची गुणव ा राखणे, हा आह.े पा याची सू मजैिवक व 
रासायिनक गुणव ा ही मानवी आरो यासाठी अ याव यक आहे. शहरातील पाणीपुरवठा रोगास 
कारणीभूत ठरणा-या जीवाणूंपासून मु  असला पािहजे. तसेच या यात सांडपा याचा ादुभाव नसावा. 
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पपरी चचवड महानगरपािलका CPHEEO आिण IS यांनी दलेली व WHO शी साध य असलेली 

मानांके वापरतात. 

             

३.३. मलिन:सारण 
 

घरोघरी तयार होणारे मैलापाणी, मलवािह यांमाफत मैला शु ीकरण क ावर जमा होत.े मलिन:सारण 
क ांमधून या केलेले मैलापाणी ना या ारे नदीम ये सोड यात येते. यामुळे रोग सारास आळा 
घाल यास मदत होते. मलिन:सारण या क ांम ये मैलापा यावर या क न जल ोताचे दूषण 
थांबिवले जाते. 
 

पाणीपुरवठा या व मलिन:सारण या एकमकास पूरक आहेत. मलिन:सारण येची सु वात 
मैलापाणी जमा कर यापासून होऊन या येचा शेवट मैलापा यावर या क न यातील दूषकांचे 

माण कमी क न जल ोतापयत सोड यात होतो. 

३.३.१ मलिन:सारणाचे जाळे 
 

पपरी चचवड शहराम ये दररोज एकूण २७७.२ द.ल.िल. मैलापाणी तयार होते. हे मैलापाणी 
वािह यां ारे जमा क न पं पग टेशन माफत हे पाणी येकरता मलिन:सारण क ामं ये पाठिवले जाते. 
िस शीयल बॅच रऍ टर, ऍ टी हेटेड लज ोसेस, बायो टॉवस, यूडाईजड एरोिबक बायो रए टर इ. 
प तीने या मैलापा यावर या कर यात येते. या िवषयीची अिधक मािहती त ा ३.८, ३.९ तसेच लेट 
३.३ व ३.४ म ये दे यात आली आहे. हे मलिन:सारण क  चालिव याचे काम खाजगी ठेकेदारांस दे यात 
आले असून यो य या येनंतर हे मैलापाणी नदीम ये सोड यात येते. महानगरपािलकेची ३ नवीन 
मलिन:सारण क े तािवत आहेत. यािवषयीची मािहती त ा ३.१० म ये दली आहे. 
 

त  ता . ३-८ महानगरपािलकेमधील मल:िनसारण सुिवधेची ाथिमक मािहती 

तपशील आकडेवारी 
एकूण लोकसं  या (२०११ जनगणनेनुसार) १७.२९ लाख 
अंदाजे लोकसं या २० लाख 
एकूण तयार होणारे सांडपाणी २७७.२ द.ल.िल. 
सांडपाणी वािह यांची एकूण लांबी १२५०.० कमी 
मल:िन सारण क ांची सं या १३ 
मल:िन सारण क ाची मता ३३८ द.ल.िल. 

मैलासांडपा यावर या करणा या प ती 
क बी ीट (इ ु हड एस.बी.आर)., ऍ टी हेटेड 
लज ोसेस, एस.बी.आर.  टेकनॉलॉजी, एफ.ए.बी., 
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बायोटॉवर 
ोत: पयावरण अिभयांि क  िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

             

त  ता . ३-९ मलिन:सारण क ाची मािहती (माच २०१२ – जून २०१३) 

अ. . मलिन:सारण क  
मता 

(द.ल.ली.) 
सरासरी सांडपाणी 

(द.ल.ली.) 
तं ान 

१ िचखली १ १६ - 
ए.एस.पी. (अंडर 
मॉडी फकेशन) 

२ िचखली २ १६ १२.९० ए.एस.पी. 

३ आकुड  ३० २५.६० 
क बी ीट 

(आय.एस.बी.आर.) 
४ रावेत २० ६.०० एस.बी.आर. 
५ चचवड फेज १ (भाटनगर) ३० १२.४० ए.एस.पी. 
६ चचवड फेज २ ३० २६.६० एस.बी.आर. 

७ कासारवाडी फेज १ ४० - 
ए.एस.पी. (अंडर 
मॉडी फकेशन) 

८ कासारवाडी फेज २ ४० ३५.०० ए.एस.पी. 
९ कासारवाडी फेज ३ ४० ३०.१० एस.बी.आर. 

१० च-होली २१ ७.८० एस.बी.आर. 
११ सांगवी फेज १ १५ ६.१० एफ. ए. बी. 
१२ सांगवी फेज २ (दापोडी) २० ९.४० एस.बी.आर. 
१३ पपळे िनलख २० १५.९० बायो टॉवर 
ोत: पयावरण अिभयांि क  िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

टीप: एस.बी.आर. - िस शीयल बॅच रऍ टर,  आय.एस.बी.आर. – इ ु हड िस शीयल बॅच रऍ टर, 

ए.एस.पी. - ऍ टी हेटेड लज ोसेस, एफ. ए. बी. - यूडाईजड एरोिबक बायो रए टर. 

त  ता . ३-१० तािवत मलिन:सारण क  

अ. . नाव व ठकाण मलिन:सारण क  
मता 

(द.ल.ली.) 
येची प त 

१ च-होली फेज २ २० क बी ीट ( आय. एस.बी.आर.) 
२ बोपखेल ५ एस.बी.आर. 
३ पपळे िनलख फेज २ २० एस.बी.आर. 

ोत: पयावरण अिभयांि क  िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

टीप: एस.बी.आर. - िस शीयल बॅच रऍ टर,  आय.एस.बी.आर. – इ ु हड िस शीयल बॅच रऍ टर 
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‘मैलापाणी या’ हा DPSIR या दशक प तीमधील एक दशक आहे. शहरातील जल दुषण कमी करणे 

हा यामागील उ ेश आहे. मैलापाणी वा न नेणा-या वािह यांची ा ी तसेच या केले या मैलापा याचे 
माण याम ये दशिव यात येत.े पा याची गुणव ा ठरिव यासाठी या केले या पा याचे गुणधम 

मह वाची भूिमका बजावते. चांग या तीची मलिन:सारण सुिवधा, चांग या व िवकिसत समाजाची दशक 
आहे. 

 

 

 

 लेट . ३-३ महानगरपािलकेतील काही मैलापाणी शु ीकरण प 

 

३.३.२ मैलापाणी शु ीकरणाचे प र ण  
 

महागरपािलका मधील या न केले या व या केले या मैलापा याचे गुणधम मैलापाणी शु ीकरण 
क पांम ये दररोज तपासले जातात. सदर तपासणी करताना मैलापा याची गुणव ा महारा  दषूण 

िनयं ण मंडळा या मानांकानुसार अस याची खातरजमा कर यात येते. 
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सदर तपासणी क रता महानगरपािलकेने येक क ावर एक वतं  योगशाळा िवकिसत केलेली आहे. 
मैलापा याचा तपासणी अहवाल एकि त र या परीिश  .२ म ये दे यात आला आहे.   

३.३.३ मैलापाणीशु दीकरण क ामधील ऊजा िन मती 
 

आकुड  येथील ३० द.ल.िल. मते या मैलापाणीशु दीकरण क ातून, बायोगॅस पासून वीजिन मती 
कर यात येते. सदर ठकाणी जुलै २०१२ ते जून २०१३ दर यान, बायोगॅसपासून १,३६,५२४ कलो वॅट 
तर जलिव ुत क पातून १५९५५ कलो वॅट वीज िनमाण कर यात आली आहे. ही वीज मैलाशु दीकरण 

क प चालिव याक रता वापरली जाते व यामुळे मैलापाणीशु दीकरण क पाचे वीजबील अंदाजे ५०% 

ने कमी झाले आहे. 

ो ॅमेबल लॉिजक कं ोलर (पीएलसी)- सुपरवायजरी कं ोल ऍ ड डेटा ऍ झेशन ( काडा) णाली 

काडा या यं णेचे मु य उ ी  खालील माणे आहे. 
 मैलापा याचे सं या मक व गुणा मक िव ेषण संगणकामाफत, या चालू असताना करणे. 
 मलिनसाःरण क पाची काय मता ‘बचमाक’ पातळी पयत वाढिवण.े 
 उदंचन केले या मैलापा याची मोजणी 
 क ीय वयंचिलत िनयं ण णाली ारे मैलापाणीशु दीकरण य ंणातील ुटी शोधण.े 
 पूण काय मतेने ओ हर लो न होता मैलापा याचे उदंचन करण.े 
 मैलापाणी शु ीकरण क पा या मतेचा संपूण वापर करण.े 
 पं पग टेशनची काय मता व ऊजचे पयवे ण करणे. 

 

महानगरपािलकेने एकूण २३ पं पग टेशन व ११ मैलापाणीशु दीकरण क पांम ये ‘ काडा’ णाली 
उभारली आहेत. या ारे, पा यातील उपल ध लोरीन, पी. एच, कंडि टिवटी, डी. ओ. पंपाचा लो, ऊजा 
वापर इ. बाब वर सात याने देखरेख व िनयं ण ठेवले जाते. 
 

३.३.४ नदी सुधार योजना 
 

महानगरपािलका ह ीतून पवना, मुळा व इं ायणी या तीन न ा वाहतात. इं ायणी नदी शहरा या वाय  

सीमेव न तर मुळा नदी शहरा या दि ण सीमेव न वाहत.े 

पवना नदी पपरी चचवड शहरा या म य भागातून अंदाजे २० क.मी व ७० ते ८० मी. ं द पा ातून 
वाहते. या नदीवर एकूण ४ ठकाणी बंधारे बांधले आहेत. सदर बंधा-याचंा वापर महानगरपािलकेतील 
शेतीसाठी पाणी पुरवठा कर यासाठी केला जात असे. 

पपरी चचवडमधील अनेक छो ा ना यांचे पाणी या न करताच सोड यात येत,े असे आढळते. वरील 
३ न ां या पा याचे नमुने तपासल े असता पवना नदी, मुळा व इं ायणी या तुलनेत जा त दिूषत 
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अस याचे आढळून आल.े घरगुती सांडपाणी, औ ोिगक सांडपाणी, कपडे धुण,े भांडी घासणे व गुरांना 
नदी या पा यात सोडणे इ. कारणांमुळे न ांचे दषूण वाढले आहे. 
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उपरो  बाब  िवचारात घऊेन  

 न ांचे दूषण रोखणे. 
 नागरीकांना ह रत व समृ द पयावरण उपल ध क न देणे. 
 जुलै २००६ सारखी पूरि थती िनमाण झा यास यश वी िनयं ण करणे 
 पयावरणाचे संर ण व संवधन करणे. 
 न ा दषूण िवरिहत राहतील याची द ता घेण.े 
 नदी काठावरील आित मणे रोखणे. 

यासाठी महानगरपािलकेने ‘नॅशनल र हर कॉनझ हशन डायरे टोरेट’ (एन.आर.सी.डी) माफत पवना,  
मुळा व इं ायणी नदी या पुन ीवनासाठी य  सु  केले आहेत. याच माणे ‘पवना नदी सुधार 
योजने’चा ाथिमक अहवाल ‘एन.आर.सी.डी’ कडे सादर कर यात आला असून सदर अहवालात खालील 
बाब चा समावेश कर यात आला आहे. 

 जनजागृती करणे. 
 नदीम ये या न करता जाणा-या मैलापा याचे वाह रोखणे. 
 ना याचे पाणी नदीत िमसळयापूव  दूषण मु  कर यासाठी नैस गक प ती अथवा 

यांचा वापर करणे. 
 पूल व नदी काठाव न नदीत घनकचरा टाक यास ितबंध करण.े 
 घनकचरा व थापना या उ ेशाने नाग रकांसाठी जनजागृती काय म आयोिजत 

करणे. 
 मैलापाणीशु दीकरण क ातून येिवना सोडले जाणारे पाणी रोखणे. 

नदी सुधार योजने या उ ी ांम ये नदीपा ाची साफ सफाई, नदीकाठाचे मजबूतीकरण व पवना नदीचे 
पा  व छ ठेव यासाठी कायम व पी उपाययोजना करणे आहे. सदर योजनते खालील बाब चा समावेश 
होतो. 

 नदी काठावर संर ण भत बांधणे. 
 नदीकाठ या जिमनीचा िवकास करण.े 
 मोरया गोसावी मं दर प रसराचा िवकास करणे. 
 नदीपा ातील गाळ, माती काढणे. 
 रावेत येथील को हापूर प ती या बंधा-याचे मजबतूीकरण करणे. 
 पवना व मुळा नदी या संगमावर बु द मंदीराजवळ उ ान िवकिसत करणे. 
 नदीकाठचा प रसर वसाियक व सां कृितकदृ या िवकिसत करणे. 
 मैलापाणीशु दीकरण क ातून बाहेर पडणा-या पा याची गुणव ा वाढिव या या दृ ीने 

नूतनीकरण करणे. 
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४. हवा  
 

 

 

 

 

हवा दूषके रासायिनक धूिलकरण अथवा जैिवक घटकां या व पात आढळतात. ही दूषके वन पती 
तसेच ा यां या आरो यास अपायकारक ठरतात. वाहतूक (मु य वे वाहन)े हा शहरी दूषणातील 
मह वाचा कारक आहे. यासोबतच रिहवासी, औ ोिगक भागातील व ावसाियक भागातील जीवा म 
इंधनांचे वलन, वीज िन मती दर यान वापरला जाणारा कोळसा इ. दूषणाचे अ य काही ोत आहेत. 
वाहनांमधून काबन मोनॉ साईड (CO), काबन डाय ऑ साईड (CO2), हाय ोकाबन (HC) व नाय ोजन 

ऑ साईड (NO२) मोठया माणात बाहेर टाकले जातात. 

 

४.१ हवे या गुणव ेची मानांकन े
 

क ीय दुषण िनयं ण मंडळाने दले या ‘रा ीय हवा गुणव ा मानांका’ंनुसार हवेतील िविवध घटकांची 
मानांके त ा ४.१ म ये दली आहेत. 
 

त  ता . ४-१ रा ीय हवा गुणव ा मानांक, शे ुल VII िनयम -३ (३ ब) 

. दषूके 
सरासरी 

वेळ 

रा ीय हवा गुणव ा मानांक 
औ ोिगक, रिहवासी, 

व इतर जागा 
संवेदनशील जागा (क  
सरकार दारे िनदिशत) 

१ स फर डायऑ साईड (SO2) २४ तास ८० ८० 

२ नाय ोजन डायऑ साईड (NO2) २४ तास ८० ८० 

३ 
रे पायरेबल स पडेड पाट यलुेट 

मॅटर - RSPM (PM10) 
२४ तास १०० १०० 

ोतः- क ीय दूषण िनयं ण मंडळ 
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४.२ हवेची गुणव ा 
 

‘महारा  दुषण िनयं ण मंडळा’ दारा के या जाणा-या रिहवासी ( पपरी चचवड मनपा भवन) व 
औ ोिगक (मराठा चबर ऑफ कॉमस िब ड ग, भोसरी) येथील हवा चाचणी बाबतची मािहती (त ा 

.४.२-४.४ व आकृती ४.१-४.३) म ये दली आहे. नमु यांची वारंवारता आठवडयातनू २ दवस असे १२ 
मिहने आह.े या सोबतच अ ाटेक इ हायनमट क लटंसी यांनी नो हेबर २०१२ ते जानवेारी २०१३ 
म ये केले या चाच यांची मािहती त ा ४.५ व ४.६ म ये दली आहे. 

 

 लेट . ४-१ रिहवासी ( लेट अ) व ावसाियक े ातील ( लेट ब) हवा दूषण थळे 

त  ता . ४-२ पपरी चचवड शहरातील रिहवासी व औ ोिगक े ातील RSPM पातळीचा आढावा. 
मिहना प. च.म.न.पा 

२०१० 
एम.सी.सी.बी 

२०१० 
प. च.म.न.पा 

२०११ 
एम.सी.सी.बी 

२०११ 
प. च.म.न.पा 

२०१२ 
एम.सी.सी.बी 

२०१२ 
मानांक १०० १०० १०० १०० १०० १०० 
जाने. १६३.०० १६६.०० १७०.०० १५४.०० १८१.४४ २१३.३७ 
फे .ु १३६.३० १६७.६० १५०.५० १५५.८० १६७.८८ २०४.२२ 
माच ११६.६२ १०६.४० १२९.०० १३८.९० १५१.२१ ११५.५० 
एि ल ८१.२३ ७८.०० ७८.९२ १०८.६० ७८.५८ १११.०० 
मे ५३.०० ५३.३३ ५५.३० ७१.१३ ६०.८२ ६९.२२ 
जून ४१.४२ ३२.९० - ७२.६७ ३९.५५ ४५.०० 
जुलै ४०.७३ ३६.२२ ५७.५८ ७६.०० ३४.९४ ३९.८७ 
ऑग ट ३५.७४ ३२.६३ ४३.२१ ८६.५६ २५.६४ ३४.११ 
स ट. ३८.९६ ४२.२२ ६१.९२ ७२.४३ ४०.८७ ५४.११ 
ऑ टो. ७४.३६ ८९.११ ११३.६० १०४.२० ६४.४७ ८५.५६ 
नो ह. ८०.०४ ९४.७५ १७५.०० १७०.६० ११९.०० १३१.७५ 
िडस. १४३.२२ - २०८.६० २५६.८८ ११४.८१ १४५.५० 

ोतः- महारा  दषूण िनयं ण मंडळ पुण.े  

टीप:  
 पपरी चचवड महानगरपािलका – महानगरपािलकेची मु य इमारत  
 एम.सी.सी.बी.- मराठा चबर ऑफ कॉमस िब डग, भोसरी 
 ठळक केलेली आकडेवारी मानांकांपे ा जा त अस याची दसून येत.े 
 सव िनकष- (µg/m3) म ये मोजले आह.े 
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आकृती . ४-१ पपरी चचवड मधील रिहवासी व ावसाियक े ातील हवेची गुणव ा 
ोतः- महारा  दषूण िनयं ण मंडळ, पुणे. 

 
 भोसरी येथे RSPM चे माण मािणत मयादेपे ा ११ ते ११३% अिधक आहे. जाने, फे ु, माच,  

एि ल, नो हबर, िडसबर म ये याचे माण वाढलेले दसून येत.े (१११ – २१४ µg/m3) 

 मनपा भवन येथील RSPM ची पातळी देखील मािणत मयादेपे ा १४ ते ८१% जा त आहे. जाने, 
फे ु, माच, एि ल, नो हबर, िडसबर म ये पातळीत वाढ झालेली दसून येते. (११४ – १८१ µg/m3)  

 

त  ता . ४-३ पपरी चचवड महानगरपािलके या इमारतीची ग ी व MCC ची ग ी येथील स फर 
डायऑ साईड (SO2) पातळीचा आढावा. 
मिहना प. च.म.न.पा 

२०१० 
एम.सी.सी.बी 

२०१० 
प. च.म.न.पा 

२०११ 
एम.सी.सी.बी 

२०११ 
प. च.म.न.पा 

२०१२ 
एम.सी.सी.बी. 

२०१२ 
मानांक ८० ८० ८० ८० ८० ८० 
जाने. २५.०० ४६.०० ११.०० ११.०० २९.४४ ४०.०० 
फे .ु ४८.०० ६७.१२ १८.८५ २३.०० २७.०४ ३५.२२ 
माच ४५.९६ ५७.२५ ३५.२८ ३८.५६ ३०.७५ २४.२५ 
एि ल २२.१२ २९.०० २८.८४ ३०.०० ३०.१८ ३४.०० 
मे २५.१८ २८.११ २२.४३ २३.०० २४.०९ २५.६८ 
जून २०.६५ २०.२० - ४०.४४ २१.१० २१.५६ 
जुलै १५.५८ १७.०० ४९.१९ ५३.२२ १६.६५ १७.५० 
ऑग ट ३२.३३ ३५.८७ ५०.९६ ५५.०० १५.४० १६.०० 
स ट. २२.२० २२.५५ ३३.६४ ३०.०० १५.९६ १७.०० 
ऑ टो. २५.४८ ३४.६६ १९.६९ २२.६७ १९.०८ २९.११ 
नो ह. २९.६५ ३८.३७ ३१.१७ ४५.३३ १६.६८ २५.३७ 
िडस. २९.६२ - ३६.७३ ४६.०० १९.८५ ३३.३३ 

ोतः- महारा  दुषण िनयं ण मंडळ, पुणे,   

टीप: सव िनकष - (µg/m3) म ये मोजले आह.े        
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आकृती . ४-२ महानगरपािलका व एम.सी.सी. इमारतीची ग ी येथील SO2 ची पातळीचा आढावा. 

 ोतः- महारा  दषूण िनयं ण मंडळ, पुणे. 

 SO2 ची पातळी सव ठकाणी माण मयादे या आत आहेत. याचे माण १५ ते ४०µg/m3 पयत 

आहे. क ीय दूषण िनयं ण मंडळाचे मानांकनुसार SO2 ची पातळी मािणत पातळी या 

मयादेपे ा कमी आढळली. 
त  ता . ४-४ पपरी चचवड महानगरपािलकेची मु य इमारत ग ी व MCC ग ी येथील नाय ोजन 
डायऑ साईड (NO2) पातळीचा आढावा. 
मिहना प. च.म.न.पा 

२०१० 
एम.सी.सी.बी 

२०१० 
प. च.म.न.पा 

२०११ 
एम.सी.सी.बी 

२०११ 
प. च.म.न.पा 

२०१२ 
एम.सी.सी.बी 

२०१२ 
मानांक ८० ८० ८० ८० ८० ८० 
जाने. ४८.०० ४६.०० ७६.०० ७४.०० ६२.१२ ५९ 
फे .ु ५५.३८ ४८.७५ ८१.०१ ६०.३८ ६२.८४ ५२.८९ 
माच ४५.०७ ३७.८८ ७२.२८ ४४.०० ६३.२५ ४६.२५ 
एि ल ३७.३८ ३२.८९ ६९.५२ ५२.२२ ४८.२३ ३७.११ 
मे ३१.३६ २२.६७ ४९.८३ ३३.७५ ३३.२२ २४.६७ 
जून ३२.३८ २४.८० - ४७.५६ २६.७५ २४.०० 
जुलै २६.३५ २०.५६ ६२.६५ ५६.३३ ३३.२४ २२.७५ 
ऑग ट २८.८९ २७.८८ ६०.३३ ५२.५६ ३०.२४ २२.६७ 
स ट. ३२.८४ ३२.३३ ४०.५६ ३५.४३ ३६.०९ २९.५६ 
ऑ टो. ४८.०४ ४४.३३ ३८.८१ ३२.७८ ४५.०४ ३६.७८ 
नो ह. ५१.४२ ४२.७५ ५६.९६ ५२.५६ ५९.७० ४८.०० 
िडस. ६७.१९ - ६६.४३ ६४.०० ६४.५२ ५६.३३ 

ोतः- महारा  दषूण िनयं ण मंडळ, पुणे, 
 टीपः- सव िनकष (µg/m3)          
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आकृती . ४-३ महानगरपािलका व एम.सी.सी. इमारतीची ग ी येथील NO2 ची पातळीचा आढावा. 

ोतः- महारा  दषूण िनयं ण मंडळ, पुणे. 

 NO2 चे माण २२ ते ६४ µg/m3 इतके आहे. हे माण क ीय दूषण िनयं ण मंडळाने मािणत 

केले या मयादेपे ा कमी आहे.  
त  ता . ४-५ पपरी चचवड शहरातील रिहवासी, ावसाियक व औ ोिगक े ांमधील हवे या 
गुणव ेचा आढावा. 

ठकाणः- मोरवाडी, पपरी (रिहवासी) 
ठकाणः- िस दीिवनायक जजर को-ऑ. सोसायटी, पपळे सौदागर (रिहवासी) 
ठकाणः- र क सोसायटी, पपळे िनलख (रिहवासी) 
ठकाणः- ऑटो लाईन इंडि जवळ, भोसरी (ओ ोिगक) 

 

माहे पपरी पपळे सौदागर पपळे िनलख भोसरी 

RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 

मानांक १०० ८० ८० १०० ८० ८० १०० ८० ८० १०० ८० ८० 

नो ह 
१२ 

८९.५ २६.५ ३१.२ १०२.५ २७.५ ३२.६ ७८.७ २९.४ ३६.३ ७९ २६.८ ४३.८ 

९२.७ २४.२ २६.४ ९८.४८ २३.२ ३७.३ ८६.९ २५.६ २९.८ ८९.३ २२.५ ३७.२ 

िडस 
१२ 

१३३.७ २३.४ ४१.९ ७८.१३ २९.७ ४३.९ ९५.६ २२.८ ३३.२ १४२.९ २९.२ ५२.८ 
१२७.६ ३१.२ ३८.३ ११३.६ २६.५ ४६.९ १०४.६ ३३.४ ३८.४ १२०.५ २१.९ ३६.९ 

जाने 
१३ 

१५६.८ २४.८ ६३.६ ६८.७ २८.३ ४९ ११२.६ २५.७ ३१.२ १६८.९ ३० ३९.५ 

१२२.३ ३३.५ ५४.२ १२८.६ २४.३ ४०.३ १३२.९ ३१.५ ४०.६ १४३.२ ३१.७ ३४.६ 

ोतः- अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 
टीपः- ठळक आकडेवारी मानांका पे ा जा त अस याचे दसते.      
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त  ता . ४-६ पपरी चचवड शहरातील रिहवासी, ावसाियक व ओ ोिगक े ांमधील हवे या 
गुणव ेचा आढावा. 

ठकाणः- कृ णानगर, िचखली ( ावसाियक) 
ठकाणः- आवळे बंधू इ टेट, मोशी ( ावसाियक) 
ठकाणः- पवार टॉक याडजवळ, रावेत ( ावसाियक) 
ठकाणः- क पत  हाम िन, वाकड (औ ोिगक तसेच ावसाियक) 

माहे िचखली मोशी रावेत वाकड 

RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 

मानांक १०० ८० ८० १०० ८० ८० १०० ८० ८० १०० ८० ८० 

नो ह 
१२ 

६२.९ २४.६ ३३.५ ७८.४ २६.५ ३५.६ ८२.४ २३.५ २९.० ६९.४ २२.२ ३३.२ 

७०.२ २२.७ २९.९ ६९.१ २१.१ २८.५ ८८.३ २६.४ ३२.२ ७४.२ १९.७ २५.७ 

िडस 
१२ 

८४.३ ३३.३ ४१.३ ९६.९ २९.६ ४२.६ ७३.९ ३१.५ ४०.९ ९१.२ २२.५ ३९.९ 

७८.२ २८.५ ३८.१ ११२.६ २३.५ ३१.४ ८३.८ २२.७ ३६.६ ११०.६ ३१.४ ४२.६ 

जाने 
१३ 

९२.५ ३५.३ ४६.२ ७१.७ ३३.७ ५३.५ ९१.५ ३२.४ ४२.८ ९९.५ २८.७ ३८.८ 

९६.८ २८.५ ३४.८ १०३.८ २९.५ ४०.८ ८३.७ ३५.९ ४५.७ १३२.६ ३३.६ ४६.८ 

ोतः- अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 

 SO2, NO2 ची पातळी अनु मे १९ ते ३६ व २५ ते ६३µg/m3 दर यान आहे. सव ठकाणी दो ही 

पातळी क ीय दूषण मंडळाने मािणत केले या मयादेपे ा कमी आहेत. 
 मोशी, पपरी, वाकड, पपळे िनलख, पपळे सौदागर येथे RSPM ची पातळी मयादेपे ा ३४ ते 

४६% जा त आहे (त ा ४.५). 

 RSPM, SO2 व NO2 िडसबर २०१० व जून २०११ मधील िनरी णे MPCB ने जाहीर केलेली 

नाहीत (आकृती ४.३). 
 

भारतीय उ ण देशीय हवामान सं थान (IITM) व महानगरपािलका यांचे संयु  िव माने से टर . २३, 

िनगडी व ोथ लॅब भोसरी या दोन ठकाणी एअर ािलटी मॉिनटी रग टेशन (AQMS) यं णा 

बसिव यात आली आहे. तसेच चाफेकर चौक व पपरी चौक या ठकाणी LED िड ले बोड ारे याचे  थेट 

ेपण कर यात येत आहे. चाच याचें िन कश खालील आकृती .४.४ त े ४.७ व लेट ४.२ म ये 
दशिव यात आले आहे.  
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 लेट . ४-२ आयआयटीएम ने बसिवलेली ‘सफर’ हवा गुणव ा प र ण यं णा 

 
आकृती . ४-४ भोसरी मधील िनवडक हवा गुणधमाचे सरासरी माण. 

ोतः- आय.आय.टी.एम., पुण े
 

 PM10, PM2.5, NOx,  आिण O3 या तुलनेने CO2 चे माण हे सात याने कमी झालेले आढळले 

आहे. 
 PM10 ित र  सव िन र णे मया दत पातळी १०० µg/m3 पे ा कमी आढळले आहे. 
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आकृती . ४-५ भोसरी मधील CO व VOC चे सरासरी माण. 

ोतः- आय.आय.टी.एम., पुण े
 

 माच पे ा मे मिह यात ही.ओ.सी. (झायिलन, इथेिलन, बझीन, ऑि झिलन इ.) ची पातळी कमी 
जा त माणात झालेली आढळली परंतू मे मिह यातकाबन मोनॉ साईडची पातळी थो ाच 

माणात कमी झालेली आढळते. 
 बिझन चे माण माच व एि ल मिह यात मािणत पातळी सात याने (५ µg/m3) पे ा जा त 

आढळले. 
 

 
आकृती . ४-६ िनगडी मधील िनवडक हवा गुणधमाचे सरासरी माण 

ोतः- आय.आय.टी.एम., पुण े
 

 PM10 आिण PM2.5 चे माण िडसबर २०१२ ते मे २०१३पयत सात याने कमी झा याचे 

आढळले. 
 PM10 चे माण िडसबर, जानेवारी, फे ुवारी मिह यात मािणत मयादपेे ा जा त आढळले 

(१०० µg/m3).           
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आकृती . ४-७ िनगडी मधील CO व VOCचे सरासरी पातळी. 

ोतः- आय.आय.टी.एम., पुण े
 

 ही.ओ.सी.ची पातळी (झायिलन, इथेिलन, बझीन, ऑि झिलन इ.) माच मिह यापे ा मे 
मिह यात कमी झा याचे आढळून आले. 

 काबन मोनॉ साईडची पातळी म ये मािणत माणापे ा कमी आढळली व याचे माण कमी 
जा त झा याचे आढळले. 

 बिझनचे माण िडसबर २०१२ व जानेवारी २०१३ या मिह यात मािणत पातळीचे माण (५ 
µg/m3)  पे ा जा त आढळल.े 

 

४.३ हवा दूषणाचा प रणाम 
 

हवा दूषणाचे ाथिमक व दु यम असे दोन कार डतात. ाथिमक दूषके ही नैस गक आिण 
मानविन मत येतून उ स जत होतात. उदा. वाहनातून बाहेर पडणारा नाय ोजन डाय ऑ साईड. 

ाथिमक दूषकांवर रासायिनक या होऊन दु यम दूषके तयार होतात. उदा. रासायिनक धुरके 
(फोटोकेिमकल मॉक) काही मु य दूषके व यांचा मानवी आरो यावरील प रणाम त ा ४.७ म ये दला 
आहे. 
 

जागितक आरो य संघटनेन े (WHO) जाहीर केले या आकडेवारी नुसार दरवष  जगभरात हवा 

दूषणामुळे २४ लाख नाग रक य  संपकात आ याने तर १५ लाख लोक  अ य र या घरातील हवा 
दूषणामुळे मृ यूमखुी पडतात. हवा दूषणाचे य  प रणाम – अ थमा, ॉकायटीस, घशाचे िवकार, 

फु फुसे व  िवकार व सनाचे आजार इ. आहेत.  
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त  ता . ४-७ मु य वायू दूषके आिण यांचे शरीरावर होणारे अपाय 

दषूकाचे नाव ोत आरो यावर होणारे प रणाम 
ाथिमक दषूके 

रे पायरेबल स पडेड 
पाट युलेट मॅटर 
(आर.एस.पी.एम.) 

वालामुखी, धुळीचे वादळ, जंगल 
आिण गवताळ देशातील वणवा, 
झाडे, झुडपे, वाहनांम ये वापरलेली 
जीवा म इंधने, औि णक क प आिण 
वेगवेगळया कारखा यातील या  

सनाचे िवकार, दमा, दयरोग 
इ. 

स फर ऑ साई स वालामुखी, कारखा यातील या, 
कोळसा पे ोिलयम आिण आ ल वषा 

दयरोग, सनाचे िवकार, 
वाति फती, ककरोग, डोळयांची 
जळजळ, डोकेदुखी 

नाय ोजन ऑ साई स उ  तापमानाला वलन 
फु फुसाचा दाह, जंतूसंसग, 

सनास अडथळा, छाती भ न 
येणे 

स पडेड पाट युलेट मॅटर 
(एस्.पी.एम) 

वालामुखी, धुळीचे वादळ, जंगल 
आिण गवताळ देशातील वणवा, 
झाडे, झुडपे, समु  वाहनांम ये 
वापरलेली जीवा म इंधने, औि णक 

क प आिण वेगवेगळया 
कारखा यातील या  

फु फुसाचे रोग, दमा, ककरोग इ. 

सं लवनशील काबनी संयुगे 
( ही. ओ.सी) हाय ोकाबन आिण ावक इ युनो टॉि ससीटी, 

ककरोगज य, दमा, य, बेशु ी 
दु यम दूषके 

ओझोन नाय ोजन ऑ साईडस आिण 
सं लवनशील काबनी संयुग े

फु फुसाचे काय दुबल होणे, 
छातीत दुखणे, खोकला, 
डोळयांची जळजळ 

काबन मोनॉ साईड (CO) 
नैस गक वायूचे अपूण वलन, कोळसा, 
लाकूड, वाहनातून बाहेर पडणारे 
वायूंचे उ सजन 

बेशु ी, ऑ फ ि सएशन मुळे 
मृ यू 

 

DPSIR नुसार ‘आ लयु  पदाथाचे उ सजन’ हा िनदशक वापरला आह.े वाहनांमधून आिण इतर 

ोतांमधून उ स जत होणा-या वायंूचे माण ठरवून दले या मयादेपयत कमी करणे हे या िनदशकाचे 
उ  आहे. नाय ोजन ऑ साईडस् (NOx), स फर ऑ साईडस् (SOx) आिण अमोिनया (NH3) ही 

हवेम य े उ स जत होणा-या आ लयु  वायंूची उदाहरणे आहेत. नाय ोजन ऑ साईडस् (NOx), स फर 

ऑ साईडस् (SOx) आिण अमोिनया (NH3) हे आ लवषा हो यास कारणीभूत घटक आहेत. आ लवषमुळे 

जिमन आिण पा या या गुणव ेत रासायिनक बदल होतात तसेच पशूप ी, वन पती यासवावा याचा 
दु प रणाम दसून येतो.           
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५. वनी 

५.१ पा भूमी 
 

‘ वनी दषूण’ हा पयावरण दषूण करणा-या घटकांपैक  एक मह वाचा घटक आह.े याचा प रणाम 
पयावरण तसेच मानवी काय मतेवर होतो. खालील त यात (त ा . ५.१) वनीची पातळी वाढ यास 
मानवी शरीरावर होणा-या प रणामांची मािहती दे यात आली आहे. वनीची पातळी ‘नॉइज िमटर’ या 
सहा याने मोज यात येते. वनी पातळी Db(A)Leq म ये मोज यात येते. आतंररा ीय तरावर मा यता 

ा  कायप तीचा वापर क न वनीची पातळी मोज यात आली. हा अ यास पपरी चचवड 
महानगरपािलके या काय े ात कर यात आला ( लेट ५.१ अ आिण ब) याचे उ ी  िविवध ठकाणी 
(रिहवासी, ावसाियक, औ ोिगक व शांतता े ), दवसा व रा ी वनी या पातळीची न द करणे, असे 
होत.े 

 

 लेट . ५-१  शांतता व औ ोिगक े ातील वनी दूषण प र ण 

त  ता . ५-१ वनी पातळीचे मानवी शरीरावर होणारे प रणाम 

अ. . वनी पातळी डेिसबल (dB) म ये आरो यावर होणारे प रणाम 

१ ८० ासदायक 
२ ९० ऐक यात यय 
३ ९५ अितशय ासदायक 
४ ११० वचेला ासदायक 
५ १२० वेदना सहन कर याची मयादा 
६ १३०-१३५ गरगरणे व उल ा 
७ १४० काना या पड ाला ास होतो 
८ १५० ा या ठो यात बदल  

अ. मंगलमल कॉमस कॉलेज ब. पंपळे गुरव बस टॉप 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका   73     

५.२ पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ात केलेली वनीची मोजणी 
त  ता . ५-२ महानगरपािलकेतील िविवध े ातील वनीची पातळी 

अ. . वनी मापनाची ठकाण े दवस रा ी 
अ. रिहवासी े  (के. .िन.म.ं या मानांका नुसारः दवसा ५५, रा ी ४५ dB(A) Leq.) 

१ मयुरनगरी– पपळे गुरव ६३.४१ ४४.५ 
२ भैरवनाथ नगर - पपळे गुरव ६५.५४ ४४.२७ 
३ कोकणे चौक - पपळे सौदागर ६९.५७ ४५.७८ 
४ काटे मळा - पपळे सौदागर ६७.८३ ४४.६२ 
५ नेवाळे व ती, तळवडे ५०.६९ ४३.९८ 
६ आळंदी मं दराजवळ ६७.४१ ४७.१७ 
७ कृ णा नगर-िचखली ६६.०० ४४.५५ 
८ आवळे व ती इ टेट- मोशी ५९.६१ ४४.५५ 
९ र क सोसायटी, पपळे िनलख ६४.५७ ४३.२२ 

१० शा ीनगर. पपळे ६५.५८ ४४.१५ 
ब. ावसाियक े  (के. .िन.म.ं या मानांका नुसारः दवसा ६५, रा ी ५५ dB (A) Leq.) 

१ सहल क  (गाडन) – भोसरी ६४.२१ ५२.०० 

२ बँक ऑफ महारा - पपळे गुरव ६६.९ ५३.११ 
३ खंडोबा मं दर(भालेकर नगर)- पपळे गुरव ७२.०२ ५४.८२ 
४ ल ीप लाझा- पपळे सौदागर ६६.४८ ५२.५४ 
५ र बो लाझा- पपळे सौदागर ६९.०७ ५३.४७ 
६ पी.एम.सी. हे थ ि लिनक रोड-आकुड  ६६.४६ ५३.५४ 
७ कोयना नगर –िचखली ६८.४४ ५३.४४ 

८ कै. मधुकर पवळे पुल ७३.४४ ५४.७५ 
९ संभाजी राजे चौक,ताथवड े ७३.५८ ५२.९४ 

१० भुजबळ चौक ६८.८४ ५२.९७ 
क. शांतता े  (के. .िन.म.ं या मानांका नुसारः दवसा ५०, रा ी ४० dB(A) Leq.)   

१ नव महारा  िव ालय, पपरी गाव पपळे िनलख ५९.०७ ४५.५८ 
२ चेतना हॉि पटल- चचवड ६४.८५ ४८.२१ 
३ लांडेवाडी शाळा, भोसरी ५७.२० ४५.४४ 
४ जय हद हाय कूल, पपरी ६६.४७ ५२.२७ 
५ ४ नं. शाळा, आळंदी ६०.४७ ४६.९८ 
६ पपरी कोट ६४.४ ४९.११ 
७ सौ. शेवंताबाई सहादू कािशद दवाखाना- पपळे गुरव ६५.९२ ५१.२ 
८ पपरी चचवड ाथिमक िव ालय- पपळे गुरव ६५.५७ ५४.३ 
९ सुदशन हॉि पटल- पपळे गुरव ६७.१५ ५२.४१ 

१० हील ग टच हॉि पटल- पपळे िनलख ७२.४७ ५२.९२ 
ड. ओ ोिगक े  (के. .िन.म.ं या मानांका नुसारः दवसा ७५, रा ी ७० dB(A) Leq.)   

१ बडवे ऍटोकॉ स- चाकण ७५.६५ ५९.२४ 
२ सहल क  – भोसरी ६९.९६ ६३.२१ 

३ अशटेक, भोसरी ७५.१६ ६२.८८ 
४ सनी ए टर ायझेस,- भोसरी ६७.३४ ६१.४ 
५ भोसरी चौक ७५ ६०.९ 
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६ बजाज ऍटो – मंुबई हायवे जवळ ७१.९१ ६६.१ 
७ सुझलॉन इंडि  ६९.३ ५९.४५ 
८ ऍटो लाईन इंडि  . िल.- भोसरी ६९.५१ ६३.१५ 
९ मराठा चबस ऑफ कॉमस िब डग टेरेस, भोसरी ७६.६७ ५८.४४ 

१० एम.एस.ई.डी.सी.एल., भोसरी ६८.४ ५८.९२ 
ोतः- अ ाटेक (पयावरण स लागार व योग शाळा) 

टीप: ७ सलग दवसांची सरासरी  

* दवसाची वेळ: सकाळी ६ ते रा ी १०.०० 
* रा ीची वेळ: रा ी १०.०० ते सकाळी ६.०० 
* के. .िन.मं. =क ीय दूषण िनयं ण मंडळ 

 

 वरील मोजणी नुसार रिहवासी े ातील वनीची पातळी दवसा ९०% वेळा व रा ी २०% वेळा 
माण मानांकनापे ा अिधक ( दवसा ८ ते २६% व रा ी २ ते ५%) आढळली.  

 
 ावसाियक े ातील वनीची पातळी दवसा ९०% वेळा माण मानांकनापे ा अिधक (३ ते 

१४%) आढळली तर रा ी वनीची पातळी माणीत मानांकनापे ा कमी अस याचे आढळून 
आले. 
 
 

 शांतता े ात वनीची पातळी माण मानांकनापे ा दवसा ३ ते १४% तर रा ी १४ ते ३५% 
पयत जा त आढळली. 
 

 औ ोिगक े ात वनीची पातळी ३०% वेळा माण मानांकनापे ा दवसा १ ते ३% नी 
वाढलेली आढळली. 
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६. घनकचरा 

६.१ पा भूमी 
 

शहरी घनकच-याम ये ावसाियक व रिहवासी भागांम ये िनमाण होणा-या कच-याचा समावेश केला 
जातो. हा कचरा घन व पाचा असून यात औ ोिगक े ात िनमाण होणा-या घातक कच-याचा समावेश 
केला जात नाही, परंतु या केले या जैववै कय कच-याचा समावेश होतो. 
 

महानगरपािलके या काय े ात िनमाण होणा-या शहरी घनकच-याचे यो य व शा ो  प तीने, 
साठवणूक, वग करण व िव हेवाट लाव याची जबाबदारी महानगरपािलकेची आहे व ती खाली नमुद 
केले या िनयमातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे.  
 भारत सरकार या घनकचरा ( व थापन व हाताळणी) अिधिनयम, २००० 
 महारा  िवघटनशील व अिवघटनिशल कचरा िनयं ण कायदा, २००६  
 महारा  शासन िनणय . घनकचरा व थापन १००१ / . .५४६/पप-ू२२. द. ५ जानेवारी 

२००२ अ वये महानगरपािलकांनी घरे, दुकाने व बाजारपेठा इ. ठकाणचा कचरा उचल यासाठी, 
कचरागोळा करणा-या ची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. वरील िनयमास अनुस न 
महापािलका ह ीत िनमाण होणारा कचरा गोळा करणे व याचे वग करण करणे तसेच शा ो  
प दतीने याची  िव हेवाट लावणे ही महानगरपािलकेची जबाबदारी आहे. 

 घनकचरा ( व थापन व हाताळणी) िनयम, २०११.   

६.२ कच-याचे वग करण 

६.२.१ सं या मक आढावा 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेचा आरो य िवभाग व पयावरण अिभयांि क  क  हे शहरात िनमाण 
होणा-या घनकच-याचे व थापन करतात. पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ात स िस थीत 
दररोज सरासरी अंदाजे ६४६ मे.टन घनकचरा िनमाण होतो. याचे वग करण त ा ६.१ माणे आह.े 
नॅशनल िब ड ग कोड (NBC) नुसार महानगरांतील दरडोई सरासरी घनकच-याचे माण ४०० ॅम असून 

पपरी चचवड म ये हेच माण दरडोई सरासरी ३५० ॅम इतके आढळते. 
 

एकूण िनमाण होणा-या कच-याचे माण हे िविवध कारणांमूळे कमी-जा त होत असते. याम ये घनकच-
यातील पा याचे माण पावसा यात अिधक असते, बागेतील कच-याचे माण उ हाळयात अिधक असते, 
िविवध धा मक, सां कृितक काय मांमुळे तसेच सण समारंभामळेु होणारा कचरा इ.मुळे फरक पडतो. 
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घराम ये िनमाण होणा-या घनकच-याचे माण सवात जा त असून,  यानंतर ावसाियक आिण  हॉटेल 
मधून जा त माणात घनकचरा िनमाण होतो (त ा ६.२). यामूळे एकूण घनकच-याचे माण कमी 
कर या या दृ ीने या े ांकडे िवशेष ल  देणे गरजेचे आहे. 

 

 

त  ता . ६-१ घनकच-याची सवकष मािहती 

पपरी चचवड शहराची लोकसं या  १७.२९ लाख (२०११ जनगणनेनुसार) 
कचरा डेपोचे े फळ ८१ एकर 
एकूण कचरा िन मती  ६४६ मे.टन ित दन 
दरडोई कचरा िन मती  ३५० ॅम (एनबीसी मानांक ४०० ॅम) 
एकूण कच-याचे संकलन ६४६ मे. टन ित दन 

या केलेला कचरा ६४६ मे. टन ित दन 
घनकच-या या या प ती गांडुळ खत 

मता:३० मे.टन 
ित दन  

वापर:१२ ते १५  
मे.टन ित दन  

लॅि टक पासून 
इंधन िन मती 

क प 
मता: ५.० 

मे.टन ित दन  
वापर: १.५ 
मे.टन ित दन  

मेकॅिनकल 
कंपो ट  

मता:५०० 
मे.टन ित दन  
वापर: २५०-
३०० मे.टन 

ित दन  
घनकचरा व थापनासाठी कमचारी सं या २७९८ 
घनकचरा या थळांपयत 
पोहोचिव यासाठी वापर यात येणा-या 
वाहनांची सं या 

ायमरी: ३६२ 
सेकंडरी: ६६ 

ोत: आरो य आिण पयावरण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

त  ता . ६-२ भागानुसार घन कच-याची िनम ती 

िवभाग 
िवभागवार कचरा िनम तीची ट े वारी 

अ भाग ब भाग क भाग ड भाग 
मंडई २.०४ ३.०४ ३.६५ ४.०४ 
िनवासी ८४.२४ ८२.०४ ८२.११ ८६.५९ 

वसाियक २.४८ ३.१२ ३.५५ २.४५ 
उपहारगृह े १०.१२ १०.३९ १०.६९ ६.९२ 
क लखाने - १.४१ - - 

ोतः- आरो य आिण पयावरण िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 
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घनकचरा पुनच करणाचा दर (‘सॉिलड वे ट रसाय लग रेट)’ हा DPSIR मधील एक दशक असून 

याम ये ामु याने कच-याचे पुन न मती आिण पुनभरण, जागेतील ादूभाव झाले या घनकच-याचे माण 
कमी करणे हया बाब वर भर दला जातो.  पुनवापरा या मा यमातून क या मालाचा यो य वापर व या 
अनुषंगाने पयावरणावर पडणारा ताण कमी करणे सा य करता येत.े जर कच-याचे िवक ीकरण केले नाही, 
तर लॅ ड फल (डं पग ) के यावर याम ये हा कचरा सडतो व यामधून पयावरणासाठी घातक असे वायु 
तयार होतात. पनुच करण करीत असताना कच-याची िवभागणी पुढील माणे करता येईल: अ) कागद / 
पेपर ब) काच क) धातु उदा.ऍ युिमिनयम, लोखंड इ.  ड) लॅि टक व इ) िम  कचरा या दशकाचे मुख 
उ ी  हणजे िवक ीकरणाची तसेच पनुच करण कच-याची ट े वारी वाढिवणे. 

६.२.२ गुणा मक 
 

कच-या या ोता माणे घनकच-याचे िविवध कार ठरतात. कच-याचे िविश  गुणधम हे या े ात 
चालू असले या दैनं दन जीवनावर आधा रत असतात. यामुळे रिहवासी े ात तयार होणा-या कच-
याम ये ओला आिण िवघटनशील तर ावसाियक े ात सुका कचरा जा त माणात तयार होतो.  
 

ओ या कच-याम ये ामु याने अ पदाथ, भाजीपाला, खा पदाथ इ यादी तर सु या कच-याम ये पेपर, 
रबर, लास (काच), फेरस व नॉन फेरस धातु, पु ा इ यादी पुनच करण यो य व तूंचा समावेश होतो. 
रिहवासी व ावसाियक े ातून अनु मे ४० व ६० ट े  सुकाकचरा िनमाण होतो. पपरी चचवड म ये 
गोळा केले या, या न केले या व कंपो ट केले या िवघटनशील कच-याचे िव तृत पृथःकरण त ा . 
६.३ व ६.४ म ये दलेले आहे. 

 

 लेट . ६-१ कचरा डेपो व पिडक जिमन येथील मृदा प र ण 

अ. जिमनी या वर या थराचा मातीचा नमुना  ब. ख यातील ०.५ मी खालील माती 

क. ख यातील १.० मी. खालील मातीचा 
नमुना

ड. प डक जिमनीवर ल मातीचा नमुना 
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 लेट . ६-२ (अ व ब) महानगरपािलका े ातील दुिषत मातीचे नमुन ेसंकलन 

 

 लेट . ६-३ (अ व ब) मोशी येथील िलचेटचे नमुने संकलन   

त  ता . ६-३ ट े वारी नुसार घनकच-यातील िविवध घटकांचे माण 

अ. . घटक ट े वारी 
१ वाया गेलेले अ  ६२.९ 
२ उ ानांमधील कचरा १८.६५ 
३ कागद १.८५ 
४ लाि टक व र बर १.२३ 
५ काच ०.००१ 
६ धात ू ०.०१ 
७ लाकूड ०.०४ 
८ इतर १५.३३ 
 एकूण १०० 

ोत: पपरी चचवड महानगरपािलका संकेत थळ      

अ. कचरा डेपो मोशीःघनकच-याचा नमुना  ब. मोशीकचरा डेपोः- कच-याचे मेकॅिनकल 

क. मोशीकचरा डेपोः- ये पु वचे िलचेट ड. मोशीकचरा डेपोः- ये नंतरचे िलचेट 
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‘कच-याची िन मती’ हा एक DPSIR मधील सुचक आहे. याचे मुख उ  हे कचरा िन मतीचे माण 

कमी करणे आहे. वा षक कचरा िन मतीम ये लोकसं यावाढ व अशा त जीवनशैलीमुळे वाढ होत.े दरडोई 
कती कचरा िनमाण होतो व शहरातील एकूण रिहवासी कती आहेत या या आधारे कच-याची िन मती 
कती आहे हे ठरिव यात येत.े  

पुनच करण हा देखील एक DPSIR सुचक आहे या या आधारे पुन:च त होणा-या कच-याची ट े वारी 

मोजता येत.े ‘पुनच करण ’ हणजे एखा ा व तुचा पुनवापर करण,े यामुळे संसाधनां या वापरा वरील 

ताण कमी होतो, तसेच दूिषतीकरण कमी हो यास मदत होत.े दूिषत कच-यामुळे दषूण होते. आिण भुजल 
गुणव ा व हवेची गुणव ा ढासळून पयायाने मानवी आरो यावर प रणाम होतो. 

त  ता . ६-४ पपरी चचवड महानगरपािलकेतील िवघटनशील घनकचरा, कंपो ट व सब कंपो ट मृदेचे 
भौितक व रासायिनक पृथःकरण 

अ.  िनकष 
घन 

कचरा 

कंपो ट 
(१०-
२० 
दवस) 

डेपो या 
आवारातील 

माती व 
बाहेरील 
माती 

ख ांमधील मातीची खोली (मी) 
ख ा १ ख ा २ ख ा ३ 

०.२ ०.७ १.२ ०.२ ०.७ १.२ ०.२ ०.७ १.२ 

१ आयरन (%) १.५ २.२ २.० २.३ २.८ ३.१ २ २.५ २.९ २.६ २.८ ३.४ 

२ मॅगिनज ३२ ६७ २ १५ २१ २८ ११ १५ १८ २४ ३२ ३८ 

३ कॅलिशयम ४८६ ५१४ ५४२ ५८४ ६२४ ६८० ६१ ६३८ ६९४ ५८६ ६२४ ६८८ 

४ मॅगिनजम २३४ २८८ २१८ २४६ २८८ ३२४ ३१२ ३४० ३८६ २४८ ३०८ ३२६ 

५ सोिडयम ६०.० ७२.० १५.० ६४.२ ६८.४ ७२.३ ६०.५ ७२.४ ७५.६ ६५.३ ६९.४ ७२.८ 

६ पोटॅिशयम ५४.० ५७.२ ११.० ५५.४ ५८.६ ६२.० ५६.२ ५८.४ ६०.२ ५४.३ ५९.४ ६२.१ 

७ िनकेल १२.५ १४.६ ५.८ २२.६ २०.४ १८.२ २७.६ २३.४ २१.२ २४.५ २१.५ १८.९ 

८ झक ८०.२ ८८.५ १२ २१.२ २४.६ २८.५ २२.४ २७.५ ३०.६ २५.४ २९.६ ३२.८ 

९ कॅिडयम १.० १.४ बी.डी.एल ०.७ ०.५ ०.५ ०.८ ०.६ ०.४ ०.८ ०.६ ०.२ 

१० कोबा ट १०.४ १२.८ २.४ ८.२ ६.८ ५.४ ९.२ ८.१ ५.८ ९.४ ८.९ ६.२ 

११ लेड १२.७ १३.८ बी.डी.एल ९.१ ८.७ ६.८ ९.४ ८.५ ६.३ १०.३ ९.६ ८.२ 

१२ कॉपर उ.ना उ.ना ०.५ ३.७ ६.४ ६.८ ४.२ ६.२ ७.३ ४.५ ६.८ ७.० 

१३ ोिमयम उ.ना उ.ना बी.डी.एल ४.५ ३.५ ३.२ ५.८ ५.२ ५.० ४.९ ४.६ ४.४ 

ोत: अ ाटेक ए हायनमट कंस टंसी अ ड लॅबोरेटोरी 
टपः- BDL (िबलो िडटे ट टेबल िलिमट), उ.ना. – उपल ध नाही. 

 

 

 िवघटनशील घनकच-यापे ा कंपो ट खता या नमु यांम ये िविवध आयनस तसेच हेवी मेट स (जड 
धातू) यांचे माण (५.७ – १०९%) ने वाढलेले िनदशनास आले आह.े 
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 कंपो ट खताखाली असले या मातीम ये िविवध घातक ांच,े घटकांचे माण मानांकापे ा अिधक 
(१५–८००%)  अस याचे िनदशनास आले आह.े 

 Na, K, Zn, Cu, Mn, Mg या घटकांचे िलचेटम ये पांत रत हो याचे माण ७-८३% ने वाढल.े या 

िव  Co, Cr, Pb आिण Ni ची िलचेटम ये पांतरीत हो याचे माण / गती (११–७५%) कमी 

झा याचे दसून आले. Ca आिण Fe चे माण तीनही माती या तरांम ये ि थर अस याचे दसून 

आले. 

६.३ कच-याचे व थापन 

६.३.१ वग करण / अलगीकरण  

 

महापािलके या य ांमुळे कच-या या वग करणास, काही सदिनका धारकां या सोयी या ठकाणी  
             

सु वात झालेली आहे. स या मया दत घरांसाठी ही सुिवधा उपल ध असली तरी लवकरच ती जा तीत 
जा त भागात चालू कर यासंदभात महानगरपािलकेतफ य  कर यात येत आहेत. कचरा िन मती या 
ठकाणी कच-याचे अलगीकरण हावे या दृ ीने महापािलकेमाफत जेएनएनयूआरएम अंतगत कच-याचे डबे 

उपल ध क न दे यात येत आहेत, यामुळे रिहवासानंा ओला व सुका कचरा तसेच पुन:च त कर यायो य 
हणजेच काच आिण धात,ू अशा कारे कचरा िनम ती या ठकाणीच वग करण करणे श य होईल. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या काय े ात दररोज सरासरी ६४६ म.ेटन घनकचरा िनमाण होतो. 

स ि थती म ये शहरा या ब व क भागाम ये भारत िवकास ुप ि तीज वे ट मॅनेजमट ा.िल. यांचे 
माफत घरोघरी कचरा गोळा कर यात येतो. सन २०११ पूव  शहरा या काही भागात व छ नावाची 
सं था घरोघरी जाउन कचरा गोळा कर याचे काम करत असे. उवरीत दोन भागाम ये पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने हे काम तीन िविवध सं थांकडे दले. याम ये अ भाग येथे ‘संत गाडगे महाराज’ आिण 

‘रमाबाई वयंरोजगार सेवा सं था’ तर ड भाग येथे ‘महाल मी वयंरोजगार सेवा सह सं था’ यांना 
जबाबदारी दे यात आली आहे. याक रता पपरी चचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने सहा 
मिह या या कालावधीसाठी अ भागासाठी ७५ लाख तर ड भागासाठी८९ लाख इतक  र म उपल ध 
क न दली आहे. 
 

कचरा िवरहीत भाग पुढाकार  
 

कचरा िवरहीत भाग ही एक संक पना आहे. याम ये कोण याही कारचा शहरी घनकचरा 
पुनभरणासाठी अथवा जाळ यासाठी पाठिवला जात नाही. हा एक नैितक, आ थकदृ या परवडणारा व 
काय म उप म आहे. या ारे नाग रकां या दैनं दन जीवनप ती व सवयी िनसगच ास अनुकूल 
बनिव याचा य  केला जातो. याम ये टाकाऊ व तूंचा उपयोग नवीन व तू बनिव यासाठीचे ोत हणून 
केला जातो. यामुळे व तू व कच-याचे माण कमी करणे श य होईल व जा तीत जा त कच-याचा 
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पुनवापर करणे श य होईल. शु य कचरा भाग योजने अंतगत पपरी चचवड महानगरपािलका कच-याचे 
संकलन, वग कृत कच-याची वाहतुक, या तसेच िव हेवाट लाव यासाठी यो य णाली राबिव याचे 
िनयोजन आहे. ‘जनवाणी’ या सं थे या सहा याने वतकाची भूिमका ‘ व छ’ या सहकायातून राबिवत 
आहेत. ही योजना इतर भागांम ये राबिव याचा पपरी चचवड महानगरपािलकेचा मानस आह.े 
 

महारा  िवघटनशील व अिवघटनशील कचरा िनयं ण अ यादेश २००६ अ वये महानगरपािलका 
प रसराम ये ५० माय ॉन पे ा कमी जाडीचे लॅि टक कॅरीबॅ जची साठवण, उ पादन, सं ह, िव , 
वाहतुक, िव हेवाट व वापरावर बंदी घाल यात आली असून यावर संबंिधत भाग अिधकारी व आरो य 
कायकारी अिधकारी यांचे कडून िनयं ण ठेव यात येत.े  या ारे लॅि टक कचरा िनमाण हो याचे माण 
कमी हो यास मदत होईल.  
 

६.३.२ कचरा गोळा करण े
 

सदिनकांमधील कचरा गोळा कर यासाठी महानगरपािलकेने “घंटा गडी” कायाि वत केली आहे. 

गृ हणीसाठी ही सुिवधा अितशय सोयी कर अस याने, ही योजना यश वी झाली आहे.  

शहराम ये ाथिमक कचरा संकलनासाठी र या या बाजूला ित ८० ते १०० मी. अंतरावर कचरापे ा 
बसिव या आहेत. नाग रकांना हे अंतर सोयीचे वाटते. यापैक  ब तांश कचरा महानगरपािलके या कमचा-
यां ारे गोळा केला जातो. 

पपरी चचवड महानगरपािलकेन ेशहरात िविवध ठकाणी संकलन क  ेउभारले आहेत. संकलन क ाम ये 
कचरा डंपर लेसर आिण इतर वाहनांमधून (त ा ६.५) आणला जातो. सदरचा कचरा कॉ पॅ टसम ये 
भ न पुढे हा कचरा मोशी कचराडेपोम ये पुढील येसाठी पाठिव यात येतो. 
 

त  ता . ६-५ घनकचरा गोळा कर यासाठी वापर यात येणारी वाहन े

अ. . वाहनाचे कार एकूण 
१ कंपॅ टर ३१ 
२ डंपर लेसर २० 
३ टाटा ऐसीई ३०२ 
४ र ा हॉपर ६० 
५ टाटा ४०७ १ 
६ टाटा ७०९ ५ 
७ ओपन क ४ 

ोत: आरो य िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 
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६.३.३ वाहतूक 
 

कचरा गोळा कर या या ठकाणापासून दररोज कचरा लॅ ड फल साईटम ये नेला जातो. महापािलकेचे 
सुमारे २५० कमचारी तसेच खाजगी ठेकेदारांचे कमचारी या कामासाठी उपल ध क न दे यात आल े
आहेत. सदर कच-याची वहतूक मोशी डेपो मधील िविवध या क पापंयत कर यात येते . 
             

६.३.४ िव हेवाट 
 

महानगरपािलकेमाफत कच-याची शा ो  प दतीने िव हेवाट लाव यासाठी सव कचरा मोशी कचराडेपो 
मधील िविवध या क ावर आणला जातो.  
 

६.३.४.१ कचरा वेचणारे 
 

कचरा िनमाण होणा-या ोतापाशी तसेच िव हेवाट लाव या या ठकाणी कचरा वेचणा यांचे सहकाय 
उपयोगी कच-या या पुनच करणात होते. कच यातून उपयोगी व तु शोधनू काढ या या सतत या 
कामामुळे कचरा वेचणा-यांना कच-यामुळे वचेचे रोग तसेच दुगधीला सामोरे जावे लागते. कचरा-याचे 
अलगीकरण व संचय काय मांतगत याचे माण कमी झा याचे िनदशनास आले आहे. तसेच यां यावर 
पडणारा कामाचा ताण देखील कमी झा याचे िनदशनास आले आहे. याच बरोबर महानगरपािलकेतफ 
पुरिव यात येणा-या ओळखप ामुळे कचरा वेचणा-यांकडे पहा याचा समाजाचा दृ ीकोन बदलून वेगळी 
ओळख हो यास मदत झाली आहे. 
 

कचरा वेचणा-यांना ब-याचदा दुलि त केले जात.े याच बरोबर समाजातील लोकांना यांची व यां या 
कामाची जाणीव नसते. कचरा वेचणारे संचय, अलगीकरण व पुनच करणा माफत काबन फूट ट कमी 
कर यास मदत करतात. सुमारे ११०० कचरा वेचकां या मदतीने साधारण पणे ित दन ३० टन सुका 
कचरा गोळा कर यात येतो.  
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाने िविवध सं था, ड यू ड यू एफ व अिभयान 
फाउंडेशन या बरोबर एक क प चालू केला आहे. या या अंतगत महानगरपािलके या शाळांमधून 
लॅ टीक तसेच पेपर व पातील कचरा गोळा केला जातो. कचरा वेचणा-यांसाठी काम करणा-या 

अिभयान फाउंडेशनने १६ मुलांची िनवड केली आहे. या मुलांना क पातून फायदा िमळत आह.े ही मुलं 
पपरी चचवड महानगरपािलके या ११६ शाळांमधून आठवडयातून एकदा अशा कारे कचरा गोळा 

करतात. यातून येणारा लॅि टकचा कचरा मोशी येथील कचरा डेपोम ये पुनच करणासाठी पाठिवला 
जातो, तर पेपरचा कचरा पेपर वसायत असणा-या उ ोगांना दला जातो. कच-याची वाहतूक पुन:च ण 
थळांपयत कर याक रता अिभयान फाउंडेशन माफत सोय केली जात आहे. यामा यमातून उ प  होत 

असलेली र म कचरा वेचणा-यांना दे यात येत.े 
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कचरा वेचणा-यां या आरो याला सदैव धोका असतो कारण ते सतत सडत असले या तसेच घातक कच-
याम ये काम करत असतात. ब-याच कचरा वेचणा-यांना याचे गांिभय नसते तसेच मािहतीचा अभाव 
अस याने ते काळजी न बाळगता (हात मोजे व गमबूट) कच-यात काम करतात. यामुळे यांना िविवध रोग 
होतात. 

 

६.३.४.२ पुनभरण 
 

पुनभरण ही ब-याच देशांम ये वापर यात येणारी या आहे. याम ये शा ीय प दतीने कचरा 
जिमनीम ये पुरला जातो. बाक या यां या तुलनेत लॅ ड फल ही कमी खच क या असून या 
आधारे कच-याची यो य िव हेवाट लावली जाते. यामुळे उघडयावर टाकले या कच-यामुळे होणारा 
आरो यास िनमाण होणारा धोका टाळ यास मदत होते. शा ो  पुनभरण ही पुनभरण कर याची जा त 
सुरि त व आरो यदायी प त आहे. याम ये HDP लायनस वापरले जातात जे इंप मएबल असतात. घन व 

तसेच ि थरता वाढ या या दृ ीने कच-याला सॅिनटरी लॅ ड फल करते वेळी कॉ पॅ ट केले जात.े 
 

लँड फल म ये जैिवक कच-याचे नैस गक िवघटन होताना कच-यातून ाव तयार होतो यास िलचेट असे 
हणतात. हे िलचेट प रसं थेसाठी अ यंत घातक असत.े लॅ ड फलमधून तयार होणा-या िलचेटवर 
क पाम ये या कर यात येते. याची मािहती त ा . ६.६ म ये दलेली आह.े 

 

पपरी- चचवड महानगरपािलकेमाफत दोन ट या म ये मोशी कचरा डेपो येथे सॅिनटरी लॅ ड फलसाईट 
िवकिसत केली जात असून, यामधील फेज १ पुण झाली आहे,स या ट पा १ म ये ५.१४ े ाचे सॅिनटरी 
लॅ ड फल पुण केले असून ट पा दोन म ये ३.१० हे टर े ासाठी अराखडा बनिव यात येत आह.े 
त  ता . ६-६ मोशी येथील लॅ ड फल साईटम ये िनमाण होणा-या िलचेटचे गुणधम (जाने. २०१३) 

अ.
. िनकष  

MSW मानांक  
MSW (M & H) िनयम 

२००० मानांक 

या न केलेले 
िलचेट 

या केलेले 
िलचेट 

१ पी.एच. ५.५ – ९.० ८.९ ९.३ 

२ सी.ओ.डी. (िम. ॅ / िल.) - २३२०० ३८४० 

३ बी.ओ.डी २७० C, ३  दवस (िम. /ॅिल.) १०० ६९६० ११०० 

४ टी.एस.एस (िम. ॅ / िल.) २०० २५८४ १२७२ 

५ टी.डी.एस (िम. ॅ / िल.) २१०० २९२६ १८५४ 

६ लोराईड (िम. ॅ / िल.) ६०० ४४४८ २५२४ 

ोत : अ ाटेक कंस टंसी व लॅबोरेटोरी (जानेवारी २०१३) 
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 या के यावर िलचेटचे सी. ओ.डी व बी.ओ.डी ८३.४% व ८४.२% नी कमी झाले. याच 

बरोबर टी.एस.एस. ५०.८%, टी.डी.एस. ३६.६% व लोराइ स ४३.२% नी कमी झाले. 
या केले या िलचेटचे पी. एच. ८.९ व न ९.३ झाले.  

 
 िलचेट मधील जा त माणात असले या घातक घटकांवर या क न यांचे माण कमी 

के यानंतर ते MSW मानांकानुसार यो य झा यानंतरच सदर या यु  िलचेट जिमनीवर 
सोडले जातात. 
 
टीपः- यायु  िलचेटचे गुणधम स या MSW (Land Disposal) मानांकापे ा जा त आहेत. 

परंतु िलचेटवर सुधा रत रासायिनक व जैिवक या कर याचे कामकाज महानगरपािलकेने हाती 
घेतले असून ते स या गतीपथावर आह.े 

 

६.३.४.३ कंपो ट ग 
 

जैिवक पदाथा या िवघटन व ि थरीकरणा या येला कंपो ट ग हणतात. जैिवक पदाथ  कंपो ट ग व 
नैसिगक ये या मा यमातून पुन:च त केले जातात. कंपो ट ग या येम ये सु मजीव,बुरशी व 
जीवाणू जैिवक पदाथाना हयुमस खताम ये पातं रत  करतात. हे तयार झालेले हयुमस खत शेती तसेच 
इतर ठकाणी वापरले जाते. हे खत (हयुमस) वापर यामुळे मातीचे पाणी शोषून घे याची तसेच पाणी 
ध न ठेव याची मता वाढत.े  
मोशी येथे असले या मेकॅिनकल कंपो ट ग युिनटम ये स या सरासरी दररोज २५०-३०० मे.टन घनकच-
यावर या केली जाते. हया लॅ टची एकूण मता ५०० मे.टन ित दन इतक  असून ते ६.४८ हे टर 
जागेम ये उभार यात आला आहे. 
 

६.३.४.४ गांडूळखत 
  

गांडूळखत कच-या या िवघटनाची एक यात या आहे. जैिवक पदाथा यामाफत होणा-या कच-
या या व थापनासाठी पपरी चचवड महानगरपािलकेन ेमोशी कचरा डेपो येथे २.०२ हे टर जागेत 
३० टन ित दन मतेचे गांडूळ खत क प उभा केला आहे. स :ि थतीत या क पाम ये ित दन १२-
१५ म.ेटन कच-यावर या केली जात आहे. याच बरोबर मलिन:सारण पातून येणा-या STP 

लजवर देखील या कर यात येत आहे. तो लज वाळवून काही माणात गांडूळखता म ये िमसळला 
जातो. 
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६.४ जैव वै कय कचरा व थापन 
 

कायदा १९९८ म ये नमूद के या माणे जैवऔषधी कचरा हणजे असा कचरा जो मानवा या कवा 
ा यां या रोगां या चाचणी दर यान, उपचारा दर यान तसेच ितबंधा मक उपचार करताना िनमाण 

होतो कवा संशोधना दर यान िविवध चाच यांमधून िनमाण होणारा जैिवक कचरा होय. 
 

जैिवक कचरा ( व थापन व हाताळणी) अिधिनयम १९९८ या अंतगत सव णालये तसेच दवाखाने 
यांना जैवऔषधी कचरा वेगळा गोळा करणे बंधनकारक आहे. याचबरोबर हया कच-याचे शा ीय 
प दतीने संचय, या व िव हेवाट लाव यासाठी वतं  यं णा उभारणे बंधनकारक आहे.  
 

णालयातील कच-याचे व थापन वि थत हावे यासाठी पपरी चचवड महानगरपािलकेने 
यशवंतराव च हाण मृती सरकारी णालयात एक वतं  म यवत  इंिसनरेशन क प उभारला आह.े या 
उप माचे मुख उ ी :े 

१) शहरातील सव णालयांम ये तयार होणा-या कच-याचे िनयोजन करणे. 
२) पपरी चचवड महानगरपािलके या या इंिसनरेशन पाम ये सव णालयीन कच-याची 

िव हेवाट लावण.े 
 

न सग हो समाफत जंतू संसगाचा संभव असणारा व जंतू संसगाचा संभव नसणारा णालयीन कचरा 
ठरािवक रंगा या कच-यापेटयांम ये गोळा केला जातो. जैव वै कय कच-याचे वग करण व संकलन लाल 
व िपव या िपश ांम ये २१६ ठकाणां न कर यात येते. हा संकिलत कचरा िव हेवाट लाव यासाठी 
YCMH म ये पाठिवला जातो. तेथे पा को ए हायनमटल से यूशनस् ा.िल.माफत जाळला जातो. दररोज 

९५० ते १०५० क. ॅ. जैव वै कयकचरा ३५८ न सग हो स ५५ रोगिनदान योगशाळा, २ र पे ा 
तसेच ६७६ दवाखा यातून संकिलत केला जातो. मोशी कचरा डेपो येथे ४०,००० चौ.फू. जागेत नवीन 
इंि सनरेटरचे काम तािवत आहे. 
 

जैववै कय कच-याची िव हेवाट लाव यासाठी पुढील प त चा वापर केला जातो. 
 भ ीची राख-हजाडस फॅिसलीटी महारा  ए वाहरो पॉवर िल. रांजणगाव 
 या केलेला घनकचरा –महानगरपािलकेचे पुनभरण क  
 जंतूिवरिहत व तुकडे केलेला लॅि टक कचरा – पुनःच ण अथवा पुनभरण क  
 धारदार  व टोकदार व तू जंतू िवरिहत के यांतर पुनःच ण अथवा पुनभरण क  
 या केलेले मैलापाणी– गटार अथवा पुनःच ण 
 तेल व वंगण – जाळ यासाठी 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेने सव न सग हो सना कचरा पुढील माण ेिवयोजन करणेस व िव हेवाट 
लाव यास कळिवले आहे.  
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१) जंतूसंसगाचा संभव असणारा कचरा (मानवी शरीराचे भाग,नाळ,र , श ररातून बाहेर 
पडलेले दूिषत ाव, थुंक , कापसाचे बोळे, बँडेजस इ. जाळ यासाठी पाठवाववा.) तसेच हा 
कचरा महानगरपािलके या कचरापे ांम ये टाकू नये. 

२) पुन:च णीय कचरा (सलाइन या रका या बाट या, सलाइन या िपश ा, लॅ टीक बॉ स, 
पेपर बॉ स, लॅि टक िसर ज) काळया रंगा या कचरापेटीत गोळा करणे व ओळखप  असणा-
या कचरा वेचकांना देणे. सदरचा कचरा  जंतू संसग हो याचा संभव असणा-या कच-याम ये 
कवा इतर घनकच-याम ये न िमसळता तो थेट कचरा वेचकांना दला गेला तरी चालेल. 

न सग हो सनी यां या कच-याची िव हेवाट कचरा उचलणा-यांमाफत केली तरी 
चाल यासारखे आहे. 

३) इतर ओला कचरा (अ , भाजीपाला, इ.) िपवळया रंगा या कचरा पेटीत गोळा क न इतर 
घनकच-याम ये टाकणे. 

४) वापरले या सुया न सग होमम ये िनजतुक के या जातात. हा कवा इतर धातुचा कचरा 
इंिसनरेशनसाठी नेला जात नाही. न सग होमम ये कच-याचे स थापन यो य र या केले 
जाते अथवा नाही तसेच कचरा वेचणारे वेळोवेळी येउन कचरा गोळा करतात अथवा नाही. या 
संदभात महानगरपािलकेचे वरील वरी  आरो य अिधका-या माफत वेळोवेळी दखल घेतली 
जाते. 

 

यशवंतराव च हाण मृती सरकारी णालया मधील क ीय इंिसनरेशन क प मे.पा को ए हायरमट िल. 
या सं थेमाफत कायाि वत केला असून सदर क पाम ये जैववै कय कच-याची िव हेवाट 
लाव याबरोबरच महानगरपािलकेतील कमचा-यांना िश ण देखील दे यात येते.  

६.५ ई – कचरा व थापन 

ई-कचरा हणजे नादु त अथवा िन पयोगी इलेि कल कवा इले ॉिनक उपकरणे व याचे िविवध भाग 

 कवा या या दु ती व उ पादनादर यान िनमाण होणारा कचरा.  
 

ई-कचरा ( व थापन व हाताळणी) अिधिनयम २०११ अ वयेघनकच-यापासून ई – कच-याचे  

िवलगीकरण,चांग या भागांचा पुनवापर तसेच शा ो  प तीनेिव हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहे.  
 

महारा  रा य हे देशातील सवात जा त ई – कचरा िनमाण करणारे रा य आहे. जेथे दरवष  सुमारे 

२०,००० टन ई –कचरा तयार होतो. पु यातील तसेच पपरी चचवड मधील आय.टी. कंप यां व हजवडी 

आय.टी. पाकमुळे मोठया माणात ई – कचरा तयार होतो. मुंबई नंतर पुणे व पपरी चचवड एकि तपणे 

ई –कचरा िनमाण कर यात आघाडीवर आहेत. महारा  दुषण िनयं ण मंडळ व पपरी चचवड 

महानगरपािलके या एकि त सव णानुसार पपरी चचवड पु याम ये अनु मेसुमारे १,०३२ टन व 
२,५८४ टन ई –कचरा िनमाण होतो. भारतातील ई – कच-याची वा षक वाढ १५% इतक  अस याचे 

त ांचे मत आहे.            
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६.६ कच-यापासून ऊजा िन मती  
 

क  तसेच रा य शासना या िनदशानुसार पपरी चचवड महानगरपािलकेने शहरी घनकच-यापासून ऊजा 
िन मती क प चालू कर याचे ठरिवले. अशा कारे टाकाऊ लॅि टक पासून मोशी, कचरा डेपो येथे इंधन 
िन मती करणारी पपरी चचवड महानगरपािलका ही आिशया खंडातील आघाडीची महानगरपािलका 
आहे. शहरातील भारत िवकास ुप वे ट मॅनेजमट िल. (िब. ही.जी.) ने सव कार या लॅि टक पासून इंधन 
बनिव याचे तं ान िवकिसत केले आहे. या क पाची मता ित दन ५ मे.टन लॅि टक हाताळ या 
इतक  असून स या १.५ मे.टन लॅि टक येथे दररोज हाताळले जात.े लॅि टक या गुणव ेनुसार या 

क पात ६००-७०० िलटर फनस ऑईल १ टन लॅि टकपासून बनिवता येऊ शकत.े या क पातून 
एल.पी.जी. देखील तयार होतो. परंतु स या तो संकिलत केला जात नाही. फे ुवारी २००७ ते फे ुवारी 
२०१२ दर यान कच-यापासून ऊजािन मती क पातून ७४,३६१ िल. फनस ऑईल तयार झाले आहे. 
कच-यापासून ऊजा िन मती क प हा लॅि टक या भयावह सम येवर एक अ यंत मह वाचा पयाय ठ  
शकतो. 
 
 

 
आकृती . ६-१ मोशी येथील लॅ ड फल साईट       
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७. जैविविवधता 

७.१ जिमनीवरील जैविविवधता 

७.१.१ उ ान े
पपरी चचवड शहराम ये १५४ उ ाने असून यांचे एकूण े फळ १४२.९३ हे टर आहे. पपरी चचवड 

महानगरपािलकेचा ‘उ ान िवभाग’ शहरातील ह रत े  वाढिव यासाठी आिण या या देखभालीसाठी 
सतत कायरत असतो. याअनषुंगाने शहरात नवीन २४ उ ाने तािवत आहेत. उ ान िवभागामाफत 
र ता सुशोिभकरण तसेच ४५ कमी र या या कडेला झाडे लाव याचा क प हाती घेतला आह.े याखेरीज 
एकूण २६ कमी चे ऍ हे यु लांटेशन तसेच र ता दुभाजकांचे सशुोिभकरणाचे काम चालू आहे. या 
जागांवर िवकास कामे कर यास बंदी आहे अशा जागेवरील वनीकरणाची जबाबदारी उ ान िवभागावर 
आहे.  

शहरा या आजुबाजूचा प रसर तसेच ह रत े ा या गुणव ेचा शहरातील पयावरणा या गुणव ेवर 
प रणाम होतो. जैविविवधते या दृ ीने शहरातील ह रत े े मह वपुण ठरतात; ही ह रत े े शहराचे 

स दय वाढिवतात व याचबरोबर एक चांगले िवरंगुळयाचे ठकाण उपल ध क न देतात. पपरी 
चचवडचे स दय वाढिवणारी काही मुख उ ान;े वीर सावरकर उ ान, बिहणाबाई चौधरी सप ान, बड 

हॅली, राज  शा  उ ान, भ -श  उ ान व नाना-नानी पाक आहेत. जमीन/ पाणी यावर वसलेली 

काही ठरािवक उ ाने खालील माणे: 

वीर सावरकर उ ान (गणेश तलाव): 

िनगडी ािधकरण येथील 
से टर २६ मधील ‘गणेश 
तलाव’ े णीय थळ 
आिण उ ान हणून 
उदयास येत आहे. 
महानगरपािलकेने नुकतेच 
या तलावाचे आिण 
सभोवताल या प रसराचे 
सुशोिभकरण क न ते 
नाग रकांसाठी खुले केले 
आहे. टनक  बेिससवर वीर 
सावरकर उ ान ७.६५ 

हे टर म ये िवकिसत कर यात आले आहे.          

  लेट . ७-१ वीर सावरकर उ ानाचा आराखडा 
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एक जपानी उ ान देखील िवकिसत कर यात आले आह.े याम ये कृि म धबधबा, ये  नाग रकांसाठी 
बस यायो य जागा, मुलांक रता खेळ यासाठी जागा तसेच पयटकांसाठी पॅ हेलीयन िनमाण कर यात आले 
आहे.  

लवकरच या उ ानात िविवध ा यां या ितमा उभार यात येणार आहेत. याचबरोबर िविवध थािनक 
व दु मळ वन पत ची लागवड क न छोटी उ ाने / बगीचे िवकसीत कर यात येणार आहेत. याम ये 

झाडयां या वैिव यतेमुळे िविवध प ी आक षत होतील. 

पूव  गणेश तलावाचा उपयोग गणेश िवसजना दर यान गणेश मूत  िवस जत कर यासाठी केला जात असे. 
हे रोख याक रता महानगरपािलकेने कायम व पी दोन हौद बांधले आहेत;  याम ये गणेश मूत  िवस जत 

करता येतील. ािधकरणातील नाग रकांना गणेश तलाव सुशोिभत कर याची इ छा अस याने तेथील ये  
नाग रक संघा या सद यांनी तलाव सुशोिभकरण कर या या क पाचा पाठपुरावा केला. पूव पासून 
नेहमीच गणेश तलाव, तेथे दसणा-या दु मळ प यां या वैिव यतेमुळे िस  आहे. यांमुळे काही वषापूव  
प ी िन रक कांसाठी हे मनपसंत ठकाण होत.े तेथील रिहवासी या तलावा या संर णासाठी पुढाकार 
घे यास इ छुक आहेत.  

बड हॅली पाक 

महापािलकेने िवकिसत केले या ‘बड हॅली पाक’ म ये बो टग तसेच जॉ गग ॅक व प ी िन र णासाठी 
िविवध सोयी उपल ध आहेत. १०.५३ हे टर जागेवर उभारलेले हे पाक टे को रोड लगत असले या जमीन 
नं. ३०२ येथे िन पयोगी / दगडा या खाणी या जागी िवकिसत कर यात आले आहे. या बागेला बांबूचे 

वेश ार आहे. यावर पोपट, घार, घुबड इ. प यां या ितकृती बसिव यात आ या आहेत. या पाकम ये 
‘दीपमाळ’ तसेच एक हरांडा आह;े जेथे उभे रा न खाणीत तयार झालेला तलाव संपूणपणे बघता येतो. या 

तलावाला छोटया होडयास बांधनू ठेव यासाठी एक जे ी देखील आहे. खाणी या एका टोकावर ६ फूट 
लांबीचे पंख असले या एका ग डाची ितकृती बसिव यात आली आहे. 

पपरी चचवड या रिहवासी भागात थमच या पाकम ये ४५० िछ ांचे ‘ लो टग िम ट फाऊंटन’ तयार 
कर यात आले आहे. या कारं यामधुन १५ मी. उंच व ७.५ मी. ं द अशा व पात दव बदू पी पाणी 
फवारले जाते. या कारं यामुळे तलावातील पा यात हवा िमसळया या येला चालना िमळते. तसेच या 
तळयाचे सभोवती १५-२० नारळा या झाडांची लागवड कर यात आली आह.े 

वरील सव गो सोबत, पाकम ये १.४ कमी जॉ गग ॅक, के टग ाऊंड, सभागृह व लहान मुलांसाठी 
उ ान देखील तयार कर यात आल आहे. थलांत रत प ी या तलावावर वा त ास येतात; यामुळे ा 

प यांना यां या नैस गक अिधवासात बघ यासाठी नाग रक मोठया माणात येतात.  
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दुगादेवी टेकडी उ ान: 

‘दुगादेवी पाक’ हे पपरी- चचवडपािलका ह ीतील एक िस  ठकाण आहे. ७५ हे टरवर पसरले या या 
जागेत १,६०,००० न अिधक झाडे लाव यात आली आहेत. याम ये रेन ी, कडु लब, सू , िशसू, 
कािशद, सुबाभूळ इ. झाडांचा समावेश आहे. या ित र  १.२१ हे टर जागेम ये नैस गक िहरवळ 
बनिव यात आली आहे. नुकतेच, ५९,८०५ झाडे ९२ हे टर जागते लाव यात आली आहेत. धबधबा व 
तरंगते कारंजे या टेकडीवरील उ ाना या स दयात भर घालत.े  

भोसरी तलाव सहल क  

पयटन थळाम ये प रवतन हो या या आधी ही पाणथळ जागा होती. तेथे गायी-गुरे चरायची व अंघोळ 
करायची. संपूण प रसं था अ यंत वाईट ि थतीम ये होती. तलावातील पाणी अ यंत दूिषत होत.े ही 
१०.५ हे टर े फळाची जागा पपरी चचवड महानगरपािलके दारे सहलीचे ठकाण हणून िवकिसत 
कर यात आली. िव तीण िहरवळ, िविवध फुलझाडे व वन पती हे नुक याच िवकिसत झाले या उ ानाचे 
स दय वाढवतात. िविवध ा यां या तयार केले या ितकृती लहान मुलांना आक षत करतात. या 
उ ानात ५९५ वृ े व १५ जाती लाव यात आ या आहेत. तसेच १० िविवध जात ची ८७५ शोभेची 
झाडे या उ ानाला अिधक आकषक करतात. ८००० चौ. क.मी. पे ा जा त जागेवर िहरवळ पसरली 
आहे. या उ ानाम ये राणीचा क ला, ७०० मीटर लांबीची छो ा मुलांसाठी झुकझुकगाडी आहे, 

ौढांसाठी नौकािवहार व यानक  िवकिसत केलेले आहे.  

 

 लेट . ७-२ पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील गणेश तलाव उ ान व िशवसृ ी उ ान 

७.१.१.१ िविवध उ ानांच ेतुलना मक पृथ रण  

उ ानांम ये थािनकपे ा िवदेशी जातीची झाडे अिधक माणात आढळून येतात. यामुळे उ ानांची 
नैस गकता न  हो याची श यता असते. थािनक नाग रकां या क पनेनुसार जिमनीचे सुशोिभकरण 
करतेवेळी िहरवळ लाव यास तेथील सू म वातावरणात बदल होतो. िहरवळीमुळे थंडावा िनमाण होतो व 
तो सभोवताल या प रसराला थंड राखतो. 

शहरात पुरेशी लागवड नस याने शहरातील तापमान भोवताल या गावांपे ा अिधक असत.े झाडां या 
सावली पुरिव या या गुणव ेम ये सू म वातावरण बदल याची मता असते. 

गणेश तलाव, पंपळे गुरव िशवसृ ी उ ान, सांगवी 
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‘बड हॅली पाक’ मधील झाडांची िविवधता आिण थािनक वृ  यांमुळे येथे चांग या माणात 
जैविविवधता दसते. याम ये िविवध कटक तसेच कटकभ ी प ी येथे दसतात.    

त  ता . ७-१ पपरी चचवड महानगरपािलकेमधील मह वाची उ ान े

. उ ानाचे नाव वैिश य े
१ दुगादेवी गाडन, िनगडी िमनी महाबळे र, ३ कमी चा जॉ गग ॅक, लॉन 
२ वीर सावरकर उ ान, ािधकरण वॉटर फॉल, लॉन, केट ग ाउंड, वातं यवीर सावकर यांचा 

पुतळा, नॅचरल ीम आिण तलाव 

३ भोसरी पयटन क  जॉ गग ॅक, राणीचा क ला, लहान मुलांसाठी रे वे (झुक-झुक 
गाडी), लॉन 

४ शा  उ ान, शा नगर, चचवड लहान मुलांसाठी रे वे (झुक-झुक गाडी), गजेबो, लॉन,  
५ बिहणाबाई चौधरी उ ान, 

संभाजीनगर, चचवड 
प ी आिण साप   

६ पपळे गुरव उ ान डायनॉसॉर मॉडेल, लॉन, जॉ गग ॅक आिण वॉटर फॉल 
७ थेरगाव बोट लब, थेरगाव लहान मुलांसाठी रे वे (झुक-झुक गाडी), गजेबो, लॉन, आिण वॉटर 

फॉल 

८ ल मीबाई बारणे उ ान लॉन, जॉ गग ॅक 
९ यंशवंतराव च हाण गुलाब पु प उ ान लहान मुलांसाठी रे वे (झुक-झुक गाडी), गुलाबां या वेगवेगळया 

जाती 
१० ान योती सािव ीबाई फुले उ ान, 

वाकड 
लॉन 

११ संत ाने र उ ान, न उ ान न  वाटीका 
१२ बड हॅली उ ान तलाव, बोट ग व १४५० मी. जॉ गग ॅक 
१३ साई उ ान, संभाजी नगर लॉन आिण हॉल 
१४ भ -श  उ ान िशवाजी महाराज आिण तुकाराम महाराज यां या भेटीचा पुतळा 

१५ कै. तानाजीराव िशतोळे उ ान, 
सांगवी 

िशवाजी महाराजां या जीवनातील मह वा या णांचे १९ पुतळे 
आहेत. 

ोतः उ ान िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

७.१.२ वृ ारोपण 
 

‘रा य वन संर ण िनयम, २००९’ प रिश  १६ माणे, महानगरपािलकेने दरवष  कमान १०,००० 
नवीन झाडे / रोपे लावणे अपेि त आहे. 

महानगरपािलका तसेच खाजगी सं था यांनी मागील वषात ६९,८२८ रोपांचे वृ ारोपण केले (त ा 
७.१,७.२ व ७.३). र ता ं दीकरण तसेच खाजगी जागा िवकिसत करीत असताना झाडे तोड याची 
परवानगी केवळ या अटी खाली दे यात येते क , याबद यात तेवढयाच रोपांची लागवड कर यात आली 
पािहजे.  

खाजगी िवकास सं थांना वृ ारोपण करणेसाठी उ ान िवभागाने खालील मागदशक सूचना के या आहेत. 
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१) ५०० चौ.मी. पयत या भूखंडावर बांधकाम करतेवेळी येक १०० चौ.मी. मागे एक झाड 
लावणे. 

२) ५०० चौ.मी. ते २००० चौ.मी. या बांधकामांम ये येक ६० चौ.मी. मागे एक झाड 
लावणे.  

३) २००० चौ.मी. पे ा जा त जागेत बांधकाम करताना या भूखंडावर येक ८० चौ.मी.  मागे 
एक झाड लावणे. 

४) वृ ारोपण करताना केवळ थािनक जातीतील वृ ांची िनवड करणे, तसेच र यांपासूनचे 
अंतर नमूद के या माणे राखणे. 

त  ता . ७-२ िविवध उ ानांमधील वृ ारोपण 

अ. . उ ानाचा कार एकूण े फळ (हे टर) 

१ अ. सावजिनक उ ान १२८ १३०.७९ 

 ब. इतर उ ान े २६ १२.१४ 

 एकूण  १५४ १४२.९३ 

२ िवकिसत होत असलेली उ ाने २४ १४.८७ 

३ िवकिसत बेट े ३४ १४.९६५/ ४५ कमी 
४ िवकिसत होत असलेली बेटे  ११ ३.२३/ २६ कमी 
ोत: उ ान िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका 

त  ता . ७-३ सन २०११-१२ मधील पपरी चचवड महानगरपािलके या वृ ारोपण योजना 

अ. . वृ ारोपणाची जागा तािवत झाडे वृ ारोपण केलेली झाडे 

१ मोकळया जागेत करावयाची झाडांची 
लागवड 

९०१९ १०८३१ 

२ उ ानातील झाडांची लागवड ११८६८ १०००३ 

३ दुगादेवी उ ान क प ५००० ४५१७ 

४ र या या बाजूला  ५००० १२१२ 

५ स.नं.१३१ कचरा डेपो ५००० ५००४ 

६ मोशी कचरा डेपो १०००० १०००० 

७ िचखलीमधील रोप वाटीका व पडीक जमीन ३००० ३५०० 

८ शहरातील े ांअंतगत रिहवासी भागातील 
वृ ारोपण 

१०००० १०४४१ 

९ रोपवा टकेतील झाडांची िव  व िवतरण ११११३ १४३२० 

 एकूण झाडे (सं या) ७०००० ६९८२८ 

 एकूण झाडे (ट ेवारीम य)े १०० ९९.७५ 

ोत: उ ान िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका       
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प रिश  ३ म ये सन २०११-१२ दर यान केले या िविवध वृ ारोपण काय मांची मािहती दे यात आली 
आहे.  

७.१.३ िविवध उ ानातील वन पत  
 

त  ता . ७-४ िविवध उ ानातील वन पत चा सारांश 

एकूण वृ सं या  ४१४६ 

एकूण िवदेशी वृ सं या  १३९६ 

एकूण थािनक वृ सं या  १४४४ 

टीप: िविवध उ ानातील वन पत ची सिव तर मािहती प रिश  ४ म ये दे यात आली आहे.  

DPSIR मधील ‘ह रत े ’ या दशकातून अशी मािहती िमळते क  उ ान,े हरीत े े, मोक या जागा 

तसेच मैदान हे शहरातील पयावरणात मह वाची भूिमका बजावतात. जा तीत जा त ह रत े  ेहे शांतता, 
कमीत कमी ताण तसेच व छ पयावरणाचे ोतक आहे. 

या िनदशकाचे मुख उ , उ ाने, हरीत े े, मोक या जागा तसेच मैदाने जा त माणात उपल ध 
क न देणे हे आहे. शहरी भागात ह रत े ांना मह व आहे, कारण ते तेथील नाग रकांची जीवनशैली 
सुधार यास मदत करतात. 

 

७.१.४ जिमनीवरील ाणीवग 
 

ाणीवग हा जैिवक प रसं थेचा मह वाचा घटक आहे. पयावरणाचा समतोल राख यासाठी तसेच या या 
िनयं णासाठी हा घटक कारणीभूत ठरतो. यापंैक  कुठलाही एक जाती न  झा यास याचा िवप रत 
प रणाम संपूण पयावरणावर होतो आिण संपूण प रसं था धो यात येते. जानेवारी २०१३ म ये पपरी 
चचवड भागात ाणीवगाची, ामु याने प ी आिण फुलपाखरांची, िनरी णे घे यात आली (प रिश  ५ 

आिण ६). 

फुलपाखरे  

फुलपाखरे परागीकरणा या येत सहभागी होऊन तसेच दुस-या कटकांसाठी अ ाचा ोत 
बनून प रसं थे या जीण ाराला हातभार लावतात. शेतकरी तसेच माळी, यांना फुलपाखरां या अळया 
आिण सुरवटंांचा उपयोग झाडा या वाढीसाठी होतो. फुलपाखरे पयावरणातील बदलानंा संवेदनशील 
अस याने यां या माफत पयावरणाची ि थती कळ यास मदत होत.े जानेवारी २०१३ म ये  पपरी- 
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चचवड प रसरात कर यात आले या अ यासात / सव णात १६ िविवध जाती या फुलपाखरांची न द                  

कर यात आली. या १६ जातीपैक  फ  कॉमन इंिडयन ो (Euploea core)  ची न द व यजीव (संर ण) 

कायदा १९७२ या अनुसूची IV म ये कर यात आली आहे. प रिश  ५ म ये इतर जात ची नावे दे यात 

आली आहेत.  

जानेवारी २०१३, म ये कर यात आले या सव णात खालील िन कष काढ यात आले आहेत: 

१) या भागात फुलपाखरांची िविवधता चांग या माणात दसून येत.े या जाती सवसाधारणपणे 
संपूण भारतात आढळतात. फुलपाखरांची वाढलेली सं या ही वृ ां या जात ची िविवधता 
चांग या तीची आहे, हे सूिचत करतात. याच माणे इतर परागीकरण करणा-यांची सं या देखील 
चांगली अस याचे कळून येते. 

२) पपरी- चचवड महानगरपािलका काय े ात आढळणा-या फुलपाखरां या जात पैक  एकही 
जात धोकादायक पातळीतील (अनुसूची १) नाही. 

प ी 

प ी हे जैविविवधतेतील सवात मह वाचा असा घटक आह.े प ी जीवनाचे स दय तसेच समृ ता 
दशवतात. प यां या राहणीमानातील बदल हे वातावरणीय बदल दशवतात. प यांमधील िविवधता ही 
उ ातंी दर यान आले या अनुकूलनाचे ितक आह.े िविवध जात या प यां या पोषणासाठी पयावरण 
सुि थतीत असणे आव यक आहे. यामुळे अपे ेपे ा कमी वैिवधता दसणे हे पयावरणातील / प रसं थेतील 

िविवधता कमी अस याचे सुचवते. सहसा आढळणा-या प यांचे खा  शोध या या येचे मू यमापन 
कर याचा य  कर यात आला आहे. (आकृती ७.१) 

पपरी- चचवड महानगरपािलके या काय े ात जानेवरी २०१३ म ये प यां या िव ता रत अ यास 
कर यात आला. या अ यासादर यान केलेली िनरी णे प रिश  ६ म ये दे यात आली आहेत. सदर 
अ यासाअंती िन कष पुढील माणे आहेत: 

 एकूण ३३ जाती या प यांची न द कर यात आली, याम ये पाणप यांचा देखील समावेश आह े
( लेट ७.३). यापैक  एकही जाती धोकादायक वगात (अनुसूची १ व यजीव (संर ण) कायदा 
१९७२) मोडत नाही. 

 पारवा, रानबगळी, पाकोळी आिण वंचक हे प ी िनरी णा या सातही ठकाणी आढळले. 
 िचखली आिण मोशी बंधारा येथे शेकोटया, छोटा पाणकावळा तसेच गायबगळयांचे थवे दसल े

( लेट ७.४).  
 िचखली पुला या प रसरात सानधोणी आिण शेकाटया सारखे थालांत रत प ी िनरी णास आले.  
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आकृती . ७-१ पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील प यांकडून ाधा य दले जाणारे खा .  
ोत: अ ाटेक ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी 

 

पपरी- चचवड महानगरपािलके या ह ीतील प यांनी एकि तपणे १२ िविवध कार या खा कारांना 
ाधा य दले. 

 ब तांश प ी (३०.३२%) क टकभ ी अस यामुळे यांनी क टक, अळी आिण अ पाद क टक 
खा यात धा य दशिवले. 

 बगळा, पंचक बदक, पाणकावळा, खंडया इ. प ी मासे खातात. पा यात िवरघळले या 
ऑि सजनचे माण कमी अस याने माशांची सं या कमी होती. पयायाने या प यांची सं या 
देखील कमी होती. 

 

 

 

 

 लटे . ७-३  मुळा नदी या आवारात नेहमी दसणारे जलचर प ी  

 

 

 

 लटे . ७-४ िचखली व मोशी बंधारा येथे दसणारे शेकाटया व गायबगळयांचे थवे.  

   

     Cattle egret                                     Red wattled lapwing                            Little cormorant कॅटल इ ेट रेड वॅट ड लॅप वंग िलट ल काम करंट 
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७.२ जलचर पयावरण 

७.२.१ लँकटॉन आिण बथॉस (जलतल थ) 
 

‘ लँकटॉन’ हे प रसं थेतील एक मह वाचा घटक आहेत. कारण ते प रसं थेतील बदलांना जलदगतीने 
ितसाद देतात. लवकजीव िविवध कार या पाणी दूषणांम ये जैिवक पदाथा या िनयुि -गळती   

आिण ऊजा यां या मा यमातून प रि थतीक व थेत मह वाची भूिमका बजावतात. वन पती लवक 
पानांमधील ह रत ाचा वापर क न काश सं ेषणामाफत ऊजािन मती करतात. यांचे सक  हे 
पा यातील पोषकांची ि थती दशवतात. याच माणे ाणी लवक हे देखील पाणी प रि थतीकातील 
मह वाचा घटक असून ते ाथिमक भो े  आहेत. याचबरोबर ते पा यातील इतर जीवांसाठी खा  ठरतात. 
जलतल थ हे तळाशी राहणारे ाणी आहेत. ते देखील प रि थतीका या िविवध ॉिपक तरात मह वपूण 
आहेत. जानेवारी २०१३ म ये इं ायणी आिण मुळा न ांवर १० िविवध थानांवर पा याचे नमुने पाद 
लवक (त ा ७.५,७.६, आकृती ७.२,७.३ लेट ७.५) ह रत ाची ि थती (आकृती ७.४), ाणी लवक 

(त ा ७.७-७.९ आकृती ७.५, ७.६, लेट ७.८) आिण बथॉसचे िव ेषण (त ा ७.१० व ७.११) 
कर यासाठी घे यात आले. आंतररा ीय तरावर मािणत प त चा वापर क न, हे नमुने घे यात आले व 
यांचे प र ण कर यात आले. 

 

 लेट . ७-५ इं ायणी तसेच मुळा नदीतील िविवध ठकाणी पा याचे नमुने घे यात आल.े   
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 लेट . ७-६ मुळा व इं यणी नदी मधून जमा कर यात आलेले बथॉस व सेडीमटचे नमुन े

त  ता . ७-५ जानेवारी २०१३ मधील इं ायणी नदीतील फायटो लॅ टॉन ची सं या 

 नाव 
सेिच
िड क 
(सेमी) 

खोली 
सं या 
/िमली 

शैवालांचे वग करण (%) एस. 
ड
य.ू 

आय. 

पी. 
पी. 
आय

. 
लोरोफायसी बॅिसलॅ रओफायसी सायानोफायसी 

१ तळवडे 
(पुव बाजू) ४० एस ३८३० ४५ १८ ३७ १.७ १४ 

२ तळवडे 
(पि म बाजू) ६० 

एस ३४९४ ४५ १६ ३९ १.६ १८ 

बी ३३७१ ४१ १९ ४० २.१ १७ 

सरासरी ३४३२ ४३ १८ ३९ १.८ १८ 

३ तळवडे 
(ना याजवळ) ४० एस ३११३ ६० १९ २१ १.४ १५ 

४ िचखली पुल १० एस १४११ ८४ १० ६ २.१ १९ 

५ 
 मोशी ३० 

एस ३१२४ ३५ २२ ४३ २.१ १८ 

बी २२४० ६१ २२ १७ १.२ २० 

सरासरी २६८२ ४८ २२ ३० १.६ १९ 

६ आळंदी ४० एस १८२५ ५१ २१ २८ १.८ २१ 

ोत: अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 

 लोरोफायसी (५२.७५%) आिण सायनोफायसी (२८.८८%) यांची सं या वरचढ होती. तर 

बॅिसलॅ रओफायसी (१८.३७%) िचतच आढळून आले. लोरोफायसी आिण सायनो चे माण जा त 

असणे, जैिवक दूषण अस याचे िनदशनास आणतात. 
 काशांचे अंतभदन (सेची िड क पारदशकता) पा याचा गुणव ेचे सूचक मा यम असून काशाचे 

अंतभदन म यम व पाचे (१० ते ६० सेमी) आढळल.े       
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 शॅनान िवनर डाय ह सटी इंडे स (SWI) चे मु यांकन १.१५ ते २.११ या म ये होत.े या या 

आधारे आपण हणू शकतो क , पा याची उ पादन मता म यम आहे. याचबरोबर पा मस पो युशन 
इंडे स (PPI) (१४-२१) हा सवसाधारण गुणाचा होता, जो जैिवक दुषणाची संभवता दशिवतो.  

त  ता . ७-६ मुळा नदीतील फायटो ल टनची सं या (जानेवारी २०१३) 

 नाव सेिचिड क 
(स.ेमी.)  

खोली सं या 
( ित 
िमली) 

शैवालांचे वग करण (%) एस. 
ड य.ू 
आय. 

पी. 
पी. 

आय. 
लोरो

फायसी 
बॅिसलॅ र
ओफायसी 

िसयानो
फायसी 

यु लोनो
फायसी 

१ वाकड बंधारा ४० एस २७५३ ३२ २१ ५७ - १.९ १९ 
२ बालेवाडी 

(ना याजवळ) 
 

२० 

एस ३४९४ २९ १७ ५० ४ १.५ १८ 
बी २८३६ २४ ७ ६९ - १.२ १४ 

सरासरी ३१६५ २७ १२ ५९ २  १६ 

३ पपळे िनलख 
(अपि म) 

३० एस १३४० ३८ ६ ५६ - ०.८ १५ 

४ पपळे िनलख 
(डाऊनि म) 

५ एस ६७५ ३५ ९ ५६ - १.० २२ 

ोत: अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 

सायनो फसी (५७.७५%) व लोराफायसी (३१.५०%) यांची सं या वरचढ होती तर बॅिसलॅ रओफायसी 

(९.७५%) व युि लनोफायसी (१%) िचतच आढळल.े सायनो फसी आिण लोरोफायसी चे जा त माण 

जैिवक दुषणाकडे संकेत करतात. याच बरोबर युि लनोफायसी जैिवक दूषण वाढवतात. 

 काशाचे अंतभदन खराब तीचे असून ते ५ ते ४० से.मी. इतके आहे. याचे कारण ना यांमाफत 
येणारे गढूळ पाणी (काळया रंगाचे) आहे. यामुळे पादक लवकाची वाढ जा त माणात खंुटली. 

 शॅनान िवनर डाय ह सटी इंडे स (SWI) चे मु यांकन खराब दजाचे आहेत (०.७९ ते १.३८) तर 

पा मस पो युशन इंडे स (PPI) (१४ ते २२) जैिवक दषूण सूिचत करतात. 

 

 

 

 

 लेट . ७-७ मुळा नदीतील सु मदश य पादक लवकाची िविवधता     
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आकृती . ७-२ जानेवरी २०१३ म ये इं ायणी आिण मुळा न ांमधील पादक लवकाची गणना  

आकृती ७.२ म ये मुळा नदीत पादक लवकांची सं या कमी झालेली दसून येते. याचे कारण जा त 
गढुळता आिण कमी ऑि सजन अशी ितकूल प रि थती आहे. 

 

आकृती . ७-३ इं यणी व मुळा न ांमधील जानेवारी २०१३ मधील पादक लवकांची सरासरी ट े वारी 

 लोरोफायसी, नंतर सायनोफायसी असे पिहले दोन वरचढ गट आहेत. यानंतर रॅिसलॅ रओफायसी 
यामधून पा यातील जैिवक दुषण वाढत अस याचे कळून येत.े 

 युि लनोफायसी हा जा त दुषणाचा सूचक गट आहे. याचे माण मुळा नदी या पा यात आढळून 
आले, पण इं ायणी या नाही. या व न असे दसून येते क , मुळा नदीचे पाणी इं ायणी नदीपे ा 
खराब आहे. 

इं ायणी आिण मुळा नदीतील पादक लवकांची संपूण यादी प रिश  ७ म ये दे यात आली आहे. या 
अ यासात दसून आलेले मह वाची िन र ण:े 

 दूषण दशवणा-या जात चे माण मुळा नदीत खूप आह.े 
 ऍनािवना, माय ोिस टस, ऍ नोकॅ स आिण ऑिसलॅटो रया हे जलशैवाल मुळा नदीम ये 

ामु याने दसून आले. हे जलशैवाल जा त माणात अस यास ते जलदगतीने वाढतात व 
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पा याम ये जैिवक घटक बाहेर टाकतात, यामुळे पा याला घाण वास येतो आिण गंभीर  
िनमाण होतो. 

 कोमुिलना, अिजमेहे लम, कायसोको स आिण यांसारखे इतर जलशैवाल जे शु  पा यात वाढतात; 

ते इं ायणी तसेच मुळा दो ही न ांम ये आढळले नाहीत. 

 

 

 

 

 

आकृती . ७-४  इं ायणी आिण मुळा नदीतील िविवध ठकाणी घेतले या नमु यांमधील ह रत   अ. 
ची मािहती 

 ह रत  हा झाडां या पेश मधील ह रत कण आहे, जो काश सं ेषणा दर यान सवात जा त ऊजा 
साठवतो. इं ायणीतील पा या या नमु यांम ये ह रत -अ चे माण ०.००२१ माय ो ॅम/ली 
(मोशी पूल) ते १.५७ माय ो ॅम/ली (तळवडे-पूव) दर यान होते तर मुळा नदी या पा या या 
नमु यांम ये हे माण ०.००१९ माय ो ॅम/ली ( पपळे-िनलख-अनुवाद) ते १.३२ माय ो ॅम/ली 
(वाकड बंधारा) दर यान होते. 

 दो ही नदयांमधील पा यात ह रत ाचे माण कमी अस याचे दसून आले. याचे कारण पा याची 
गढूळता व पा याची लॅिलसॅ ोिबक ि थती जबाबदार मानता येईल याम ये मोठया माणावर पोषके 
असून ही जलशैवालाची वाढ वि थत होत नाही. 

त  ता . ७-७ इं ायणी नदीतील झू लॅ टॉनची सं या (जानेवारी २०१३) 

अ. . नाव 
अकडेवारी (सं या/ 

घनमीटर) 

झू लॅ टॉनचे समूह ट ेवारी माण े
एस.ड य.ूआय. 

रोटीफेरा कोपेकोडा लॅडोकेरा 

१ 
तळवडे 

(पुव बाज)ू 
३८४० ४० १४ ४६ १.५३ 

२ 
तळवडे 

(पि म बाजू) 
४०८० ३१ २० ४९ १.२८ 

३ तळवडे (ना याजवळ) २४८० १६ ३२ ५२ २.४२ 
४ िचखली पुल २०८० ३१ ३१ ३८ २.१२ 
५ मोशी ३७६० ३० २३ ४७ १.१२ 
६ आळंदी ३९२० २४ २७ ४९ १.७६ 
ोत: अ ाटेक ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी 
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 ाणी लवकांची घनता २०८० ते ४०८० N/m3 या दर यान आहे. याम ये १४ िविवध जात चा 

समावेश आहे. 
 िचखली आिण तळवडे (पि म) येथे घेतले या नमु यांम ये झू लॅ टॉनची सं या अनु मे सवात कमी 

व सवात जा त होती. 
 लॅडोसेराचे (४६.८३%) रोटीफेरावर (२८.६६%) वच व आहे, जे जैिवक घटक समृ  अस याचे 

सूचवत.े 
 SWI ची आकडेवारी १.१२ ते २.४२ दर यान होती, जे म यम व पाची पा याची सुपीकता 

दशवतात. 

त  ता . ७-८ मुळा नदीतील झू लॅ टॉनची सं या (जानेवारी २०१३) 

अ. . नाव 

अकडेवारी 
(सं या / 

घनमीटर) 

झू लॅ टॉनचे समूह ट े वारी माणे  

एस.ड य.ूआय. 
रोटीफेरा कोपेकोडा लॅडोकेरा 

१ वाकड बंधारा २५७० ४० ४० २० १.५१ 
२ बालेवाडी (ना याजवळ) ३५२० ३६ ३६ २८ १.५४ 
३ पपळे िनलख 

(अपि म) 
१७६० १९ ४५ ३६ ०.७४ 

४ पपळे िनलख 
(डाऊनि म) 

१३६० ३३ ३६ ३१ १.०१ 

ोत: अ ाटेक ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी 

 पा यातील ाणी लवकांची घनता चांग या तीची आहे. याम ये ११ िविवध जात चा 
समावेश आहे. याम ये कोिपपोडा लॅडोसेरापे ा वरचढ आहे.  

 बालेवाडी आिण पपळे-िनलख (अनुवाद) येथे घेतले या नमु यांम ये सं या अनु मे सवात 
जा त व सवात कमी अशी आह.े 

 SWI ची आकडेवारी ०.७४ ते १.५४ दर यान आहे जे खराब व पाची पा याची सुपीकता 

सुचवतात. 

 

 

 

 

 लेट . ७-८ जानेवारी २०१३ मधील मुळा नदीत ामु याने आढळणारे सू मदश य ाणी लवक  
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आकृती . ७-५ इं ायणी व मुळा नदीम ये जानेवारी २०१३ मधील ाणी लवकाचे िवतरण 

 काळया रंगाचे पाणी तसेच ना यांमधून येणारे पाणी नदी या संगमाशी िमसळ यामुळे पपळे-
िनलख येथे ाणी लवकांची सं या कमी होती. 

 

 

 

 

 

आकृती . ७-६ जानेवारी २०१३ मधील नदीतील िविवध ठकाणावरील ाणी लवकां या ट े वारीचे 
वग करण 

 इं ायणी नदीत लॅडोसेरा तर मुळा नदीत लॅडोसेराचे वच व इतरांवर होते. 
 िसिलएटस दशिवणारे व छ पाणी, दो ही न दवले या ाणी लवकां या जाती 

त  ता . ७-९ इं ायणी व मुळा नदीतील झू लॅ टॉन जेनेरा (जानेवारी २०१३) 

अ. . झू लॅ टॉन इं ायणी मुळा 
रोटीफेरा 

१ अ पलानचना जाती + + 
२ ाचीओनस जाती - + 
३ कानथोफरस जाती - + 
४ केराटेला जाती + + 
५ मोनो टायला जाती + - 
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कोपेपोडा 
१ नौपिलयस लावा - + 
२ साय लोपस जाती + + 
३ डाय टोमस जाती + - 

लाडोकेरा 
१ ऑलोलेना जाती + + 
२ बोसिमना जाती + + 
३ कायडोरस जाती + + 
४ डाफिनया जाती + + 
५ मोईना जाती + + 

ोत: अ ाटेक ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी       

 उ  दूषण दशवणा-या जाती जसे क  ॅ कओनस, बॉि मना आिण डॅि नया मुळा नदीत 
आढळ या तर इं ायणी नदीत बॉि मना आिण डॅि नया आढळ या. 

 कुठ याही नदीत ोटोझूआ (पा यातील साधा एकपेशीय जीव) आढळला नाही. िलटोनोटस आिण 
पॅरॅमेिशयम सार या जाती आढळ या. पा यात िवरघळले या ऑि सजनचे माण अपे े माणे 
आहे असे हणता येईल. 

त  ता . ७-१० इं ायणी व मुळा नदीतील केले या बेि थक फाउना प र णाचे िन र ण 

अ. . नाव 
माय ोबे थॉस 

(सं या / 

वगमीटर) 

माय ोबे थॉस 
एस.ड य.ूआ

य. टेरेि डइ िबथनईडई करोनोिमडक  

इं ायणी 
१ तळवडे (पवू बाज)ू ९० ४७ ३२ २१ ०.५९ 

२ तळवडे (पि म बाज)ू ४० ३२ २६ ४२ ०.६९ 

३ तळवडे (ना याजवळ) ५० ५६ १२ ३२ १.० 

४ िचखली पुल ५० ५० - ५० ०.८६ 
५ मोशी ३० ५२ - ४८ ०.६१ 

मुळा 
१ वाकड बंधारा ६० ७२ १२ १६ ०.२३ 
२ बालेवाडी 

(ना याजवळ) 
२० ८० - २० ०.७५ 

३ पपळे िनलख 
(अपि म) 

- - - - - 

४ पपळे िनलख 
(डाऊनि म) 

- - - - - 

ोत: अ ाटेक ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी 
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त  ता . ७-११ मुळा व इं ायणी नदीतील बेि थक जीवांचे वेगवेगळे कार  

अ. . फॅिमली 
जीव 

इं ायणी मुळा 
१ टेरेि डइ टु रटेला को मुिनस टु रटेला को मुिनस 
२ करोनोिमडक  करोनोमुस लाव करोनोमुस लाव 
३ िबथनईडई िबथयिनआ टेनटाकुलाटा िबथयिनआ टेनटाकुलाटा 

ोत: अ ाटेक ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी 

७.७.२ म य िविवधता 
मासे आकारमानाने मोठे अस याने, तसेच ओळख यास सोपे अस यामुळे पूव पासूनच यांचा उपयोग 

पयावरणातील बदल ओळख यासाठी ‘दशक’ हणून केला जातो. यांची गितशीलता आिण प रसं थेतेतील 
बदलाची आकलन मता चांगली अस यान,े यांना पयावरणातील होणारे बदल समज यास मदत िमळते 
आिण ते या पयावरणातील बदलांना जलदपणे ितसाद देऊ शकतात. हे मासे पकड यासाठी िविवध 

कार या नॉयलॉन या जाळयांचा साम यत: वापर केला जातो. पॅिस ह नेट ग या आधारे जाळयांचे 
खालील कार आढळतात. १) िगलनेट व ी टनेट २) ॅमेल नेट ३) स ४) फ स बॅ ज नेट इ. 
महानगरपािलका े ात मासे पकड यासाठी ामु याने िगल नेटचा वापर होतो ( लेट . ७.५). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

लेट ७.७ जानेवारी २०१३ म ये इं ायणी नदीत (तळवडे पुव) येथे क याचे जाळे बसिवणे व काढ याचे 
काम करणा-या मि छमारांचे ाथिमक िन र ण के यावर असे ल ात आले क , इं ायणी नदीम ये 

माशां या चार जाती िललािपया, कटला, रो , िनगल आिण प हा पकडले जाते. यात ितलिपया जाती 

वरचढ आहे ( लेट . ७.६). ितलिपया ही िवदेशी जाती असून ती टणक आहे, वषभर यांचे जनन 

चालते, तसेच कमी माणा या ऑि सजन िवरघळले या (डी.ओ.) पा यात ते जगू शकतात. हे व त दरात 

उपल ध अस याने बरेच लोक हा मासा िवकत घेतात.  
 

 लेट . ७-१ इं ायणी नदीम ये िगल नेटचा मासेमारीसठी वापर 
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 लेट . ७-२ ितलिपला (इं ायणी नदीम ये)        

मुळा, पवना तसेच इं ायणी नदीतील मास े

होरा व िम ा (1942) वाघ व घाटे (2002), चंदनिशवे (2007) आिण डहाणूकर (2012) यांनी या न ांचे 

स हशण केल ेआह.े या स ह णामधून असे िनरी णात आले क , पवना नदीतील माशां या जातीतील 

िविवधता इं ायणी व मुळा नदीपे ा कमी आह.े काही दशकांनी केले या स हम ये असे दसले क , मुळा 

नदीतील माशांची िविवधता बदलली आहे. नदीत सांडपाणी िमसळले गे यामुळे हा बदल झाला असावा. 

७.३ िनवडक पा या या सा ांची ॉ फक ले हल 
पा या या सा ांचे वग करण पा या या गुणव े या आधारे करीत असताना दोन संक पना िवचारात 
घे यात येतात. पा या या गुणव ेचा दशक (िविवध िनदशांकांवर आधा रत) आिण ॉ फक ले हल मुख 
िनदशांकांवर आधा रत). पपरी चचवड महानगरपािलका काय े ात असणा-या पा या या 
सा ांिवषयी असले या मािहतीचा अभाव ल ात घेता, ॉ फक ले हलला ाधा य दे यात आले असून ते 
मुळा व इं ायणी नदी या से ी िड कची पारदशकता एकूण फॉ फरस व ह रत  अ चे माण आिण 
पा यात िवरघळले या ऑि सजनचे माण यां याशी िनगडीत आहे.  
 

पा याची पारदशकता से ी िड क (गोलाकार पांढरी व काळी) या मदतीने मोज यात येते. व छता 
मोजत असताना से ी िड क एक दोरीला बांध यात येते व ही दोरी िड क दसेनाशी होई पयत पा यात 
खोलवर बुडिव यात येत.े अपेि त अ पपोषी पा यात ( व छ पाणी) से ीची सखोलता 10 मीटर पे ा 
जा त तर यु ॉ फक पा यात याची दृ यता कमी आह ेतेथे से ी िड कची दृ यता 1 मीटर पे ा कमी असू 
शकत.े  
 

फॉ फरस हा जलचरांसाठी एक मुख पोषक आहे तो तलावातील शेवाळाचे वाढीवर िनयं ण ठेव याचे 
काम करतो िजतके फॉ फरसचे माण जा त िततके ते पाणी जा त यु ॉ फक जा त माणात अस यास ते 
उप वी जलीय तृण वाढ यास ो साहन देतात.  
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शेवाळे मोजणे अवघड असले तरी देखील यां या सं येव न पा यातील वाढ या पोषक ांची ि थती 
समज यास मदत होते. शेवाळचे माण ह रत या वाढणेव न देखील समज यास मदत होत.े ह रत  
हे झाडांम ये असत.े याचा वापर काश सं ेषणासाठी केला जातो यामधून उजा ा  होते.  
 

तलावाचे ॉ फक ि थती ऑि सजन या पातळीव न देखील समजत.े यु ॉ फक पा या या सा ाम ये 
रा ी या वेळी ऑि सजन अ प माणात कवा नसतोच तर दवसा तळाला देखील ऑि सजन नसतो. 
नदी या पा याची ॉ फक ि थती मोज यासाठी पारदशकतेचे माण ह रत -अ चे माण तसेच 
फॉ फरसचे माण ल ात घे यात आले यां या गुण उपल ध असले या गुणव े या पातळी बरोबर या 
सव िनदशांका या आधारे तसे समजते क  मुळा व इं ायणी नदीतील पाणी यु ॉ फक आहे.  
 

त  ता . ७-१२ मुळा व इं ायणी नदीतील अ सं थेची ि थती  

ि थती  सेिचिड कची 
पारदशकता (मीटर) 

लोरो फल –अ (µ/L) टोटल फॉसफरस (µ/L) 

ओलीगो ॉ फक  >४ <२ <१० 

मेसो ॉ फक १.६ ते ४ २ ते १० १० ते ३० 
यु ो ॉ फक ०.७ ते १.६ १० ते ३० ३० ते ६० 
हायपर यु ॉ फक <०.७ >३० >६० 

इं ायणी ०.४-१.० ०.००२१-१.५७ ९००-१६०० 
मुळा ०.१-१.० ०.०११-१.३२ १४००-२००० 

ोत: अ ा-टेक (ए हायनमट कंस टंसी ऍ ड लॅबोरेटरी) 

 चांग या ित या पाणी सा ाम ये जा त से ी िड क पारदशकता आिण फॉ फरस व 
शेवाळयाची कमी पातळी असत.े  

 

 खराब पारदशकता तसेच अित माणात फॉ फरस यामुळे मुळा तसेच इं ायणी न ा अितसुपोषी 
न ांम ये गण या जातात. सांडपाणी ना यांमधून येऊन नदीत िमसळ यामुळे तसेच इतर 
मानविन मत कृत मधून (चारचाक  धुणे, कपडे व भांडी धुणे इ.) येणारे पाणी नदीत 
िमसळ यामुळे पा याची गढूळता व यातील फॉ फरसचे माण वाढते.  
 

 जरी फॉ फरसमुळे शेवाळांची वाढ हो यास मदत होते व याप रने ह रत  अ ची वाढ होते तरी 
सॅ ोिबक आिण ऑि सजन िवरिहत प रि थतीमुळे मुळा व इं ायणी न ांम ये असे दसून आले 
नाही. नदीतील पा याला जैिवक पोषकांचे खिनज हो यासाठी पुरेसा वेळ िमळावा लागतो 
यामुळे शेवाळ व इतर जलीय जीवसमूह भरपूर माणात वाढतात या दो ही न ांमधील पा यात 

ह रत  अ चे माण अगदी अ प होते.  
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८. कृती आराखडा 
 

पपरी चचवड महानगरपािलकामधील प रसं थे या अ यासाव न असे आढळून येते क , शहरातील 
पयावरणाचे िविवध घटक धो या या पातळीवर आहेत. पपरी चचवड महानगरपािलकाने खाजगी 
सं था, वयंसेवी सं था इ. या मदतीने पयावरणीय घटकां या सुधारणेसाठी य  कर याची गरज आहे. 

८.१ आ थक – सामािजक रचना 
 सायकल वार तसेच पादचा-यांना ो साहन दे यासाठी, उ म पादचारी माग तसेच सायकल ॅक 

उपल ध क न दे याची गरज आहे. 
 मुलभूत गरजा जसे क , व छ पाणी, घनकचरा गोळा करणे, मलिन:सारण व था, सुलभ 

शौचालये, मिहलांसाठी शौचालये इ. गरीब व यांम ये उपल ध क न दे याची गरज आह.े  
 शहरातील एच.आय. ही. बािधतांची वाढती सं या ल ात घेता, पपरी चचवड 

महानगरपािलकेने समुपदेशन क े व तपासणी क  े उपल ध क न देण;े तसेच कुटंुबिनयोजन व 

मोफत गभिनरोधक उपल ध क न देणे आव यक झाले आहे. यामुळे लोकसं या आटो यात 
राह यास मदत होईल. 

 शहरातील औ ोिगक े , आय.टी. े , िश ण े  तसेच वाढले या लोकसं येमुळे; नैस गक 

साधनसंप ी जसे टेकडया, तलाव, भूजल, शेती, जंगले इ. चा –हास होत आहे. स या या 

अिनबधीत अशा त वाढीमुळे शहरातील जीवनमानावर प रणाम झाला आहे. उपल ध 
साधनसंप ीची भिव यातील वाढती मागणी ल ात घेऊन शहराचा ‘शा त िवकास आराखडा’ 
तयार क न, या माणे िनणय होणे व याची अंमलबजवणी करणे गरजेचे आहे. 

८.२ पृ भागावरील जल ोत (भूपृ ीय जल ोत)  
 मानवी ह त ेपामुळे तसेच मानवी कृ यांमुळे स ि थतीत झालेले नदीचे दूषण व भिव यातील 

जल ोतावरील ताण ल ात घेऊन खालील उपाययोजना कर याची गरज आहे:- 
 नदी व तलावांम ये होणारे अित मण रोख यासाठी यांची सीमा ठरिवण.े 
 शेतीमधील दूिषत पाणी, शहरातील मैलापाणी इ. चे ोत शोधण.े 
 घरगुती मलिन:सारण व औ ोिगक सांडपा यामुळे होणारे नदीचे दूषण रोख यासाठी 

व यांमधील अशी ठकाणे शोधणे. 
 नदी या / तलावा या पा यात होणा-या आंघोळी, कपडे धुणे तसेच प रसरातील खाणकाम इ. वर 

शासन िनणया ारे बंदी आणणे. 
 पा याची व छता कर यासाठी यो य जातीचे मासे पा यात सोडणे. 

कृती आराखडयाचा िवचार करताना झाडे, मासे व लोकांचा उ कष होईल असा सव लघुकालीन कृती 
आराखडादेखील बनिव यात यावा. 
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 मुळा, इं ायणी व पवना नदीतील पा याची स ि थती ल ात घेता, हे पाणी म यशेती तसेच 
इतर मानवी वापरासाठी िन पयोगी आह.े नदीत टाकला जाणारा कचरा हे एक मह वपूण दूषक 
आहे. तसेच नदी काठावरील ना यांतून येणारे मैलापाणी इ. मुळे नदीचे पाणी दूिषत होते. वरील 
उपाय योजनां ारे नदीचे दूषण रोख यास मदत होऊ शकेल. 

 

लेट . ८-१  (अ ते ड) महानगरपािलका ह ीत नदीत टाकला जाणारा घनकचरा  

 

लेट . ८-२ (अ ते ब) नदीपा ात िमसळणारे ना यांचे दूिषत पाणी.     
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लेट . ८-३ मुळा नदीत डुंबणारी जनावरे 

 नदी तसेच बरेचसे तलाव हे अितशय दूिषत झाले आहेत, असे िस  झाले आहे. नदी / तलावा या 

तळाशी साचलेला घनकचरा, िवषारी पदाथ इ. मुळे अशा नदी / तलावातील जलपण सार या 

वन पत ची वाढ होते. तसेच पा यातील डी.ओ. चे माण कमी होते, ह रतगृह वायंूचे उ सजन 
हो यास सु वात होत;े पा याचे यु ॉ फकेशन  होऊन पा यास दुगधी येत.े पा यातील 

पोषक ाचे माण वाढ याने जलपण  वाढते व यामुळे पा याम ये काश करण खालपयत 
पोहचू शकत नाही. यामुळे शैवालवग य वन पत ची वाढ खंुटते आिण पा यातील डी.ओ. चे 

माण कमी होते. जलपण  मृत झा यावर ती तळाशी बसते व कुजून तळाशी गाळ ( युमस) तयार 
होतो. अशा कारची यु ॉ फक ि थती तयार होते. दूिषत जल िमसळणे रोखले तरी पूव चा जमा 
झालेला गाळ न काढ यास अशा गाळा ारे जैवरासायिनक येतून ह रतगृह वायू िन मती सु  
होत.े याचा प रणाम होऊन दशकानुदशके पा याचे सा मीकरण (यु ॉफ केशन) होते. यावर उपाय 
हणून पपरी चचवड महानगरपािलकाने खालील कृती अंमलात आणणे गरजेचे आहे.  

 जल ोत, जलपण  व गाळापासून मु  ठेवावेत. यासाठी काही उपकरणे उपल ध आहेत. 
जसे वॉटर मा टर हे मशीन तळाशी साचलेला कचरा तसेच घातक गाळ काढ यास 
उपयु  ठरतो तसेच जलपण  काढ यास उपयु  आहे. पपरी चचवड महानगरपािलकाने 
अशा कार या यं ामाफत नदीतील गाळ व जलपण  काढ यासाठी ाधा य दणेे गरजेचे 
आहे. 
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लेट . ८-४ वॉटर मा टर मशीन 

 ना यातील पाणी नदीत सोड यापूव  यावर येची िविवध तं े उपल ध आहेत. 
फायटो रड िस टीम ारे िविवध कार या वन पती वाप न पाणी शु  करता येते. याची 
अिधक मािहती NEERI या मुंबई येथील कायालयात उपल ध आहे. चाकण येथील 

कारखाने, CIDCO पनवेल, द ली मनपा इ. ठकाणी याचा वापर कर यात आला आह.े 

 

लेट . ८-५ नाला जलशु दीकरणासाठी फायटो रड णालीचा वापर. 

 कृि म तरंगती बेटे (AFI) तं ान वाप न भूपृ ीय पाणी शु ीकरण करता येत.े यात 

नारळा या शेडयांचा वापर झाडांची वाढ तसेच दृढता राख यासाठी केला जातो. बाबूंचा 
वापर क न याचा मजबूत सांगांडा तयार करता येतो तसेच यामुळे कॉयरमॅ ी सला 
देखील आधार िमळतो. हे तं ान उ ैन येथील िव म िव ापीठातील ा.एस.के. िवलोर 
यांनी शोधले आहे. याचा वापर ि ा नदीत केला गेला आहे.  
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लेट . ८-६ ि ा नदीम ये आ ट फिशयल लोट ग आयलंडचा वापर. 

 

 गणपतीचे िवसजन नदीत के याने नदीतील पाणी दिूषत होते. पपरी चचवड महानगरपािलकेन े
कृि म िवसजन हौद बनिवले आहते, तसेच िनमा य गोळा कर यासाठी कलश ठेवले असले तरी 
अजूनही नदीत मोठया माणात मूत  िवसजन होत आहे. हे रोख यासाठी पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने उ सवा या कालावधीत द  राहणे गरजेचे आह.े  
 

 नदी / तलाव व छतेनंतर याम ये पावसाचे पाणी िमसळू नये यासाठी ‘ फ टर ग बफर झोन’ असणे 

गरजेचे आहे. नदी या प रसराम ये ह रत प े तयार करणे, जीओ ीन लॅकेट नावा या तं ाने 
नदीकाठाचे संर ण व संवधन करण.े जी ओ ीन लॅकेट ारे नदी / तलाव यांचे पुन थान करणे श य 

आहे, आिण मोकळया जागेवर काही िविश  जात ची झाडे लावली जातात. पा यामुळे होणारे रण 
रोख यास, जल वाहांचे र ण करण,े वाहाभोवती ह रत े  बनिवणे, रेन वॉटर हारवे ट ग इ. साठी 
हे तं ान उपयु  आहे. या तं ानाचा वापर ब-याच ठकाणी यश वी र या केला गेला आहे.  
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लेट . ८-७ जीओ ीन लकेट 

 

लेट . ८-८ त याचे पुन ीवन 
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लेट . ८-९ नदीकाठाचे ि थरीकरण. 

 वाढ या शहरीकरणामुळे भूजलाचा वापर वाढला आहे. यामुळे भूजलाचे साठे कमी झाले 
आहेत. या पा याचे पुनभरण करणे ज री आहे. मोठया माणावर भुजलपातळी 
वाढिव यासाठी, तसेच शहरातील नाग रकांना हे पाणी यो य रतीने आिण शा तपणे िमळत 
रहावे, यासाठी हे गरजेचे आहे. छतावरील पावसाचे पाणी साठवणे, खेळाची मैदाने, बागा 
तसेच अ य ठकाणी रेनवॉटर हाव टग कर याची गरज आहे. जी ओ ीन लॅकेट तं ाने 
उतारावरील व सपाट पृ भागावरील पाणी अडव यास व िजरिव यास मदत होते. 

  

 

लेट . ८-१० जीओ ीन लॅकेटचा उताराचे व पावसाचे पाणी साठिव या या टा यां या तळाचे 
संर णासाठी वापर. 

 प र ण (Monitoring): 

 भूपृ ावरील जल ोतांचे डी.ओ., पारदशकता, फॉ फेट, लोरो फल-A इ. घटकांचे 

प र ण आठवडयातून एकदा केले जाव.े तसेच मिह यातून एकदा सूया तापूव  पा या या 
पृ भागावरील व तळाशी असणारा डी.ओ. मोजला जावा.  
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 पपरी चचवड महानगरपािलकांमधील सव जल ोतांची पयावरणीय स ि थती 
मािहतीक न घे यासाठी पुन ीवन काय मासाठी डी.ओ., पारदशकता, फॉ फोरस, 
लोरो फल –A घटकांची २ मिह यातून एकदा प र ण करणे गरजेचे आह.े 

८.३ हवा दूषणावरील उपाय 
 कार पु लग, चालण,े जवळ या अंतरासाठी सायकलचा वापर यांसारखे उपाय वाप न 

येकजण हवा दूषण कमी कर यास मदत क  शकतो. 
 खाजगी वाहनांतून वास कमी के यास र यावरील वाहनांची सं या सहािजक कमी होईल व 

याचा प रणाम हवा दूषण कमी हो यात दसून येईल. पपरी चचवड महानगरपािलकेने 
ई-ग हनस प त राबिव यामुळे य  वास कमी हो यास मदत होईल. 

 ॉ सग पॉ टमुळे रहदारी वाढते व दूषकांचे माण वाढत.े पपरी चचवड 
महानगरपािलकेने शहराम ये उ ाण पूलांची िन मती व रगरोड याची श यता पडताळून 
पाहावी यामुळे वाहतूक सुरिळत हो यास मदत होईल.  

 कमी उ सजन करणारी वाहने जसे ‘युरो लास कवा भारत टेज’ यांसार या वाहनांना 
ो साहन दले पािहजे. तसेच सी.एन.जी., एल.पी.जी. सार या इंधनाचा वापर वाढावा 

यासाठी य  करावेत. 
  दरूगामी उपाय हणून ‘मोनोरेल / मे ोसारखे मास ांिझट’ क प राबवावेत, यामुळे 

खाजगी वाहनांची सं या कमी होईल.  
 पा याचे सा मीकरण (यु ॉ फकेशन) झा याने िमथेन वायू तयार होतो. जागितक तापमान 

वाढीस कारणीभूत ठरतो. हे टाळ यासाठी पा यातील पोषक ांची वाढती सं या रोखणे व 
पा याचे ोत व छ करणे आव यक आहे. 

 जा त लोकसं या असले या भागात फटाके फोड यापासून नाग रकांना परावृ  करावे. 
 प र ण (Monitoring):-SO2, NO2, RSPM, PM2.5, PM10 हे घटक आठवडयातून दोनदा 

रिहवासी, औ ोिगक, ावसाियक े ात प र ण केले जावेत.     

८.४ वनी पातळी कमी कर याचे उपाय 
 पपरी चचवड महानगरपािलके ारे वाहनां ारे होणा-या वनी दूषणावर मात कर यासाठी 

कडक धोरण राबिव याची गरज आहे. याम ये शांतता े ात हॉन वाजिव यावर कारवाई, ‘नो 
हेईकल झोन’ इ. चा समावेश होतो.  

 वनी दूषण (िनयं ण) कायदा २००० नुसार इि पतळे, शै िणक सं था, यायालये यां या 
आसपासचा १०० मी. अंतरावरील प रसर ‘शांतता े ’ हणून जाहीर कर यात आलेला आह.े 
या े ात वनीवधक तसेच गाडयांचे हॉन यांवर येथे बंदी घाल यात यावी. शांतता े ातील 
सव ण केले असता असे आढळून आले क , येथील वनीची पातळी क. .िन.म.ं या 
पातळीपे ा दवसा व रा ी अिधक आहे. शांतता े ातील वनीची पातळी कमी कर यासाठी 
महानगरपािलकेने कडक पावले उचल याची गरज आह.े 

 रिहवासी े ातील वनीपातळी कमी राख यासाठी रा ी (रा ी १० ते सकाळी ६) 
वनीवधकांवर बंदी घाल यात आली आहे. दवसादेखील वनीची मयादा ओलांडू नये यासाठी 
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पीकर बसिव यावर िनयं ण असणे गरजेचे आहे. तसेच संबंिधतांनी आवाजाची पातळी न 
ओलांडणे मह वाचे आह.े 

 वनी दूषणा या त ारी थािनक पोिलसांमाफत  फोन ारे घे यात या ात. 
 र यावरील वनी कमी कर यासाठी काही उपाययोजना राबवा ा लागतील. याम ये 

वाहनांचा वेग मया दत ठेवण,े जड वाहनांस ितबंध करणे, वाहतूक सुरिळत करणे इ. चा 
समावेश होतो. 

 शाळातील िव ा याना दूषण करणारे फटाके फोड यापासून परावृ  करणे आव यक आहे. 
यामुळे वनी व हवे या दूषकां या पातळीत घट होईल.  

 घरी सणासुदी या दर यान मोठया आवाजाची उपकरणे वापर यापासून नाग रकांना परावृ  
करणे आव यक आहे.  

 झाडे लाव यास वनीची दूषण कमी हो यास मदत होते. यासाठी उपयु  झाडांची यादी 
सदर अहवालाम ये ८.६.१ येथे दलेली आहे. 

 प र ण (Monitoring) 

 महानगरपािलकेने ारे कमान आठवडयातून एकदा दवसा व रा ी रिहवासी, 
शांतता, ावसाियक व औ ोिगक े ातील वनीची पातळी मोजली जावी. 

 वनी ोताजवळ मोजला जावा. वनीचे प रणाम े  अं कत कर यासाठी 
ोतापासून उ या (उंच इमारती या ग ीवर) व आड ा अंतरावर वनी पातळी 

मोजावी.  

८.५ घनकचरा व थापन 
 अिनयंि त कचरा हा ब तेक सामािजक व पयावरणीय सम यांचे मुख कारण आह.े ा 

सम यांचे िनराकरण कर यासाठी कचरा िन मती व याची िव हेवाट यावर िनयं ण आणणे 
गरजेचे आह.े  

 कचरा टाक या या जागी िनमाण होणारा ताण कमी कर यासाठी कचरा पे ांम ये टाकला 
जावा. यामुळे घातक पदाथ तयार हो याचे माण कमी होईल. 

 कच-यातून तयार होणारे िलचेट जिमनीत िझरपणार नाहीत अशा ठकाणी कचरा टाक यात 
यावा. िलचेट गोळा करायला व याची िव हेवाट लाव यासाठी वेगळी यं णा असावी. 

 स या महानगरपािलकेम ये तयार होणारा कचरा टाक यासाठी शहरा या उ रेकडे मोशी 
जवळ ३२ हे टर प रसरामधील जागेचा वापर कर यात येत आह.े ही जागा शहरा या एका 
बाजूस अस याने शहरातून कच-याची वाहतूक करताना पसरणा-या कच-याचे माण कमी 
कर यासाठी इतर  जागा शोधणे गरजेचे आहे. 

 लॅ ड फल जागेत  केले या वेगवेगळया थरां या अ यासाव न असे दसून येते क , ज त, तांब,े 
मॅगनीज इ. सारखे दूषके जिमनीत खोलवर जाऊन भूजलदेखील दूिषत करतात. यावर 
उपाय हणून लॅ ड फल ठकाणी ने या जाणा-या कच-याचे माण कमी करणे आव यक आहे. 
तसेच कचरा ोता या ठकाणीच याची िव हेवाट लावणे व या करणे गरजेचे आहे.  
कच-यातून उपयु  व तू गोळा करणा-यांना महानगरपािलकेने अनुदान देणे आव यक आह.े 
यांमुळे ते कचरा कमी हो यास मदत होईल. याच सोबत गांडूळखत व कंपो टखत पास 
देखील ो साहन दले पािहजे. 
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 दि ण द ली मधील ओखला येथील कंपो ट क पास UNESCO चे काबन े िडट 

िमळवणारा पिहला क प हो याचा मान िमळाला आहे. माच २०१३ म ये या 
महानगरपािलकेस काबन उ सजन कमी कर यासाठी २५ लाख पयांचा ऍड हा स िमळाला 
होता. ओखला येथील क प २००९ म ये सु  कर यात आला होता. ते हा पासून सुमारे २ 
लाख टन कच-यावर येथे या कर यात आली आह.े भिव यात याची मता आणखी 
वाढिव यात येणार आहे. दि ण द ली म.न.पा. ने हा क प आय. एल. ऍ ड एफ. एस. यांना 

चालिव यास दला आहे. यां यामाफत क पाचे आधुिनक करणाचे काम चालू आहे. (नॉलेज, 
१७, २४ माच २०१३) 

 महानगरपािलकेने कचरा वेचणा-यांना ओळखप , आरो य िवमा, सुर ा उपकरणे पुरवून 
यां या आरो याची काळजी घेतली पािहजे. ओळखप  िमळा याने यांना काम कर यास 

उ साह येईल. महानगरपािलकेला WWF, अिभयान फाऊंडेशन इ. या सहकायाने हे काय 

करणे श य आह.े  
 पुणे महानगरपािलकेने  ६००० कचरा वेचकांसाठी आरो यिनधी व िव याची सुिवधा उपल ध 

क न दली आहे. हे कचरा वेचक दवसाला अंदाजे ३००-३५० मे.टन सुका कचरा गोळा 
करतात (Clean India Journal, Jan 2011), यू इंिडया इ शूर स कंपनीने सवाना िवमा 

पुरिवला आहे. यासाठी महानगरपािलकेन े ५,१६,२६० पये दले आहेत. महानगरपािलकेने 
देखील अशा सुिवधांसाठी पुढाकार घेतला पािहजे.  

 घरगुती भागातून िनमाण होणा-या थमामीटरमधील पारा, बॅटरी मधील िनकेल अशा घातक 
कच-याची िव हेवाट लाव यासाठी य  करणे गरजेचे आहे.  

 ई-वे ट: शहरातील पयावरणीय िवघटन रोख यासाठी महानगरपािलकेने रिहवासी भागातील 
ई-वे ट जमा कर यासाठी म यवत  ठकाणी सिुवधा उपल ध क न द यास घनकच-याम ये 
िमसळणा-या ई-कच-याचे माण कमी होईल. युरोस ट ब ब, इले ॉिनक उपकरणे, 
कॉ यूटरचे भाग इ. जमा कर याची ठकाणे म यवत  ठकाणी ठेव यास आिण वतमानप  े

सार मा यंमातून जनजागृती के यास याचा फायदा होईल. 
 प र ण (Monitoring) : महानगरपािलकेने जिमनीतील घातक पदाथाचे माण तसेच िलचेट 

यांचे िनयिमतपणे प र ण केले पािहजे तसेच भूजलाचे देखील कमान ६ मिह यातून एकदा 
प र ण करणे गरजेचे आह.े 

 

८.६ जैविविवधता 

८.६.१ भूपृ ीय 
 धूलीकणांमुळे होणारे दूषण टाळ यासाठी क. .िन.म ंने काही वन पत या जाती सुचिव या 

आहेत. यांम ये कॉपर लीफ, बेशरम, बोगनवेल इ. झुडपे तसेच पोपलर, बॉटल श, अजुन, 
पपळ, वड, कद ब, नीम, अमलताश इ. वृ ांचा यात समावेश होतो.  

 गुलमोहर, सण, िस हर ओक, बकैन, कद ब, पपळ, आंबा, उंबर, देवदार इ. सार या वृ ाचंी 
लागवड के यास वनी दूषण कमी हो यास मदत होत.े  
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 ह रत े ाम ये क टक, फुलपाखरे, प ी इ. ना आकृ  कर यासाठी तशा कारची झाडे लावणे 
गरजेचे आहे. मधमाशा तसेच अ य क टकांसाठी Areca catechu, Ailanthus, Excela, 

Azadanich India, Puhanjiva roxtanglai इ. सारखे सुवािसक झाडे लावणे िहतावह ठरते. 

 हवेतील दूषकांचा जैविविवधतेवरील प रणाम कमी कर यासाठी पी.यू.सी. आव यक करणे 
गरजेचे आह.े माती सारखे पदाथ वा न नेणारी वाहने बंदी त करणे आव यक कराव.े 

 प र ण (Monitoring) : झुडपे, वृ  तसेच औषधी वन पत ची पावसाळयानंतर मोजदाद करणे 

गरजेचे आहे. तसेच प ी, क टक, फुलपाखरे यांची मािहती देखील ६ मिह यांतून एकदा जमा 
करावी. यासोबत थलांत रत प यांवर िवशेष ल  ाव.े 

८.६.२ जलचर 
 स ि थतीत पा या या ोतांचे सा मीकरण झा याने हे पाणी जलचरांसाठी उपयु  नाही. 

यामुळे पा यातील अित र  पोषक  वरीत काढणे तसेच जलपण  काढणे गरजेचे आह.े 
ना यांतून होणारा मैलापा याचा वेश रोखणे असे उपाय योजले जावेत. याबाबतची िव तृत 
मािहती ९.१.३ म ये दली आह.े 

 मासे व यांचे अ  असलेले इतर सजीव यां यासाठी पा यातील डी.ओ. ची कमान पातळी ४ 
िम ॅ/िल इतक  ( दवसा व रा ी) व पोषक ांचे माण (P:0.02mg/l NO3- 0.2 mg/l) असणे 

गरजेचे आह.े 
 झू लँ टन, फायटो लँ टन, लोरो फल-अ यांचे पा यातील माण सहा मिह यातून एकदा मोजले 

गेले पािहजे. तसेच मासेमारीवर देखील िनयं ण असणे गरजेचे आहे. 

८.७ काश दूषणात घट करण े
मानवा ारे जा त माणावर कृि म काशाचा वापर के याने काश दूषण होत.े यांमुळे प रसं थेस धोका 
पोहोचतो; अपघात हो याची श यता असते, तसेच अित र  काशामुळे ऊजा वाया जाते. याचे मुख 

ोत इमारतीतील दवे, जािहरीतीवरील दवे, वाहनांचे दवे, र यांवरील पथ दवे, खेळासाठी वापरले 
जाणारे दवे इ. आहेत. ऊजा लेखाप र णातून असे आढळून येते क , ३०-६०% ऊजा वाया जाते. 

 महानगरपािलके ारे जािहरात वरील द ांसाठी यो य माणात परवानगी देणे आव यक आहे. 
CFL, LED सार या द ां या वापरातून ऊजा बचत करता येऊ शकेल. 

 गरज नसताना दवे बंद करणे महानगरपािलकेची ऊजा वाचवू शकेल. 
 रा ी वाहन चालिवताना लो बीमचा वापर करणे र ता सुर े या दृ ीने आव यक आहे.        
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List of Abbreviations 
 

°C: Degree Celsius  
°F: Degree Fahrenheit  
AIDS: Acquired Immuno Deficiency Syndrome 
BDL: Below Detectable Limit 
BOD: Biochemical Oxygen demand 
BSUP: Basic Services to the Urban Poor 
CDP: City Development Plan  
CH4: Methane 
Cl: Chlorides 
CO: Carbon Monoxide 
COD: Chemical Oxygen Demand 
CPCB: Central Pollution Control Board 
CPHEEO:Central Public Health and Environmental Engineering Organisation 
dB: Decibel 
DO: Dissolved Oxygen 
DPSIR: Driving forces-Pressures-State of Environment- Impacts- Response 
e -Waste: Electronic Waste 
ESR: Environmental Status Report 
FRL: Full Reservoir Level 
FSI: Floor Space Index 
HC: Hydrocarbons  
HFL: High Flood Level 
HIV: Human Immuno Virus 
Hrs: Hours 
ICDS: Integrated Child Developmental Scheme 
IIT: Indian Institute of Technology 
IITM: Indian Institute of Tropical Meteorology  
IMD: Indian Meteorological Department 
INTACH : Indian National Trust for Art and Cultural Heritage 
IPPI: Indoor Plus Polio Immunization 
IS: Indian Standards 
ISI: Indian Standard Institution 
IT: Information Technology 
ITS: Intelligent Transportation System  
JNNURM: Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission 
km: kilo meter 
KWh: Kilo Watt 
Leq: The equivalent continuous Sound Pressure Level (SPL) for a particular duration. 
MCCIA: Mahratta Chamber of Commerce, Industries and Agriculture 
Mcum: Million Cubic meter 
mg/1: milligram/liter 
mg/g: milligram/gram  
MIDC: Maharashtra Industrial Development Corporation 
MLD: Million Litre per Day  
mm: milli meters  
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MPCB: Maharashtra Pollution Control Board  
MSEDCL: Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited  
MT: Metric Ton 
MTD: Metric Tons per Day  
NBC: National Building Code  
NEERI: National Environmental Engineering Research Institute  
NGO: Non Government Organization 
NOx: Nitrogen Oxides  
NTU: Naphelometric Turbidity Unit 
OPD: Out Patient Department 
PCMC: Pimpri Chinchwad Municipal Corporation 
PCNTDA: Pimpri Chinchwad New Town Development Authority 
PM10: Particulate Matter 10 
PMPML: Pune Mahanagarpalika Parivahan Mahamandal Limited 
PO4

2--: Phosphates 
ppm: Parts Per Million 
RC: Residual Chlorine 
RSPM: Respirable Suspended Particulate Matter 
RTO: Regional Transport Office  
S04: Sulphates 
SO2: Sulphur dioxide 
Sq km: square kilometer 
Sq m: Square meter 
SRA: Slum Rehabilitation Authority 
STD: Sexually Transmitted Disease 
STP: Sewage Treatment Plant  
SWaCH: Solid Waste Collection and Handling 
TDS: Total Dissolved Solids 
TH: Total Hardness 
TMC: Thousand Million Cubic Feet 
TSS: Total Suspended Solids 
VOC: Volatile Organic Carbon 
WHO: World Health Organization 
WTP: Water Treatment plant 
g/m3: microgram per meter cube 
s/cm:Microsimence per centimeter 
 
 

 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका   121         
   

प रिश   

प रिश  – १ से. न.ं २३ िनगडी जलशु ीकरण क पातील या कर यापूव  व या केले या पा याचे गुणधम (२०१२-१३) 

मिहना ट बिडटी (एन.टी.य)ु टोटल हाडनेस (िम. .ॅ/ली) टी.डी.एस.(पी.पी.एम.) डी.ओ. (िम. .ॅ/ली) लूरॉईड एम.पी.एन./१०० िम.ली. 

आंतररा ीय 
मानांक कमाल ५ एन.टी.य.ु कमाल ३०० िम. /ॅिल. कमाल ५०० पी.पी.एम. कमान ५ िम. /ॅिल. कमाल १ िम. /ॅिल. ० 

 येपूव  येनंतर येपूव  येनंतर येपूव  येनंतर येपूव  येनंतर येपूव  येनंतर येपूव  येनंतर 

जानेवारी १२ ४.९ २.१ ५६ ४४ ५७.२ ५६ ६.३ ६.९ ०.६८ ०.५१ ३५० ० 

फे ुवारी १२ ५.१ २.२ ६४ ५२ ५६.९ ५३.४ ५.९ ६.२ ०.६३ ०.४९ ५५० ० 

माच १२ ४.२ २.२ ५२ ४४ ५५.३ ५२.६ ६.२ ६.२ ०.४९ ०.३३ १६०० ० 

एि ल १२ ४.२ २.४ ५२ ४८ ५५.६ ५४.७ ७.९ ८.० ०.८ ०.७ ९०० ० 

मे १२ ५.७ २.२ ५२ ४८ ५६.५ ५५.७ ६.८ ७.० ०.९ ०.७ ९०० ० 

जून १२ ७.९ २.६ ५६ ५२ ५७.२ ५६.७ ७.८ ८.१ ०.९ ०.७ ९०० ० 

जूलै १२ ६.४ २.३ ७६ ६८ ८७.१ ८५.७ ७.२ ७.८ ०.१९ ०.११ ९०० ० 

ऑग ट १२ ४१.१ २.२ १०४ १०० ११३ ११४ ७.७ ७.७ ०.४६ ०.३३ १६०० ० 

स टबर १२ १३.१ १.९ १०८ १०० ११० १११ ७.९ ८.० ०.११ ०.१० १६०० ० 

ऑ टोबर १२ १३.७ १.८ १४४ १४० १४३ १४२ ७.२ ७.६ ०.२ ०.१ १६०० ० 

नो हबर १२ ४.६७ २.४० ५६ ५१ ५८.२ ५५ ९.६ ९.६ ०.०२ ०.१ १६०० ० 

िडसबर १२ ५.०९ ३.६ ६४ ६० ५९ ५८.३ ७.४ ७.८ ०.१७ ०.१ १६०० ० 

जानेवारी १३ ६.३० २.१० ७२ ६४ ६० ५२ १०.५ १२.५ ०.७५ ०.६२ ९०० ० 

ोत: पाणीपुरवठा िवभाग, पपरी चचवड महानगरपािलका  



पयावरण स : थती अहवाल   122       

 

टपः एम.पी.एन. – मो ट ोबॅबल नंबर          



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका   123         
   

प रिश  २ महानगरपािलके या मैलापाणी शु ीकरण क पांची प रणामकारकता २०१२-१३ (ट े वारीत) 
 

िसजन एस.टी.पी. 
पॅरा िमटर 

िचखली 
फेज १ 

िचखली 
फेज २ रावेत पपळे 

िनलख 
चचवड 

(एस.बी.आर) च-होली चचवड 
(ए.एस.पी.) आकुड  सांगवी 

(एस.बी.आर) 
सांगवी 
(फॅब) 

कासारवाडी 
फेज २ 

कासारवाडी 
फेज ३ 

एस 
एस.एस. उ.ना. ८७.३ उ.ना. ९७.२ ९३.८ उ.ना. ७७.७ ९५.९ उ.ना. ८६.० ९५.४ ९६.५ 
सी.ओ.डी. उ.ना. ७७.८ उ.ना. ९७.१ ९३.६ उ.ना. ९१.८ ९५.३ उ.ना. ८७.५ ९४.५ ९४.८ 
बी.ओ.डी. उ.ना. ९३.० उ.ना. ९६.२ ९०.४ उ.ना. ८६.१ ९२.६ उ.ना. ८६.८ ९४.२ ९३.६ 

एम. 
एस.एस. उ.ना. ८६.२ ७४.९ ९५.६ ९५.६ उ.ना. ८७.४ ९६.० उ.ना. ७७.० ९०.७ ९२.२ 
सी.ओ.डी. उ.ना. ८५.३ ७४.९ ९५.९ ९४.१ उ.ना. ९१.७ ९३.० उ.ना. ८५.२ ९२.१ ९२.१ 
बी.ओ.डी. उ.ना. ८२.५ ५७.५ ९४.६ ९२.३ उ.ना. ८६.७ ९०.३ उ.ना. ८०.७ ९१.९ ९१.७ 

पी.एम. 
एस.एस. ८५.२ ८८.० ७०.० ९५.८ ९६.२ उ.ना. ८९.७ ९४.३ ८९.७ ८२.५ ९१.७ ९३.२ 
सी.ओ.डी. ८६.४ ८८.२ ८२.० ९६.३ ९४.३ उ.ना. ९१.२ ९१.६ ९०.९ ८७.९ ९२.० ९४.२ 
बी.ओ.डी. ७८.० ८४.२ ७७.८ ९४.८ ९३.० उ.ना. ८८.९ ९०.८ ८९.५ ८६.६ ९१.३ ९१.४ 

ड य.ु 
एस.एस. ८२.० ८७.९ ६९.९ उ.ना. ९६.७ ९४.३ ९१.३ ९४.० ९४.२ उ.ना. ९३.५ ९४.९ 
सी.ओ.डी. ८३.० ८८.५ ८४.७ उ.ना. ९४.९ ४२.० ९२.६ ९०.५ ९५.४ उ.ना. ९३.० ९४.९ 
बी.ओ.डी. ७२.६ ८३.६ ८६.३ उ.ना. ९४.२ ५३.४ ८६.० ८८.३ ९२.४ उ.ना. ९२.६ ९१.३ 
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मैलापाणी शु ीकरण क पां या येपूव  व ये नंतरची गुणव ा 
क प  एस.एस. बी.ओ.डी. सी.ओ.डी. 

इनलेट आऊटलेट इनलेट आऊटलेट इनलेट आऊटलेट 
मानांक  -- १००mg/l -- ३० mg/l -- २५० mg/l 
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एम. १५२.० २२.५ १५१.० २४.३ ४८२.४ ७१.५ 
पीएम २४१.० १४.० १४६.३ ७.४ ४६४ ३६.० 
ड य ु ३२१.६ १८.१ १३० ४.३ ४४४ ३१.५ 

सांगवी फॅब एस १५९.० २२.३ १७०.५ २१.४ ३६१.५ ४७.७ 
एम. १४३.८ ३१.७ २१२.१ २०.७ २५१.१ ५२.९ 
पीएम १६६.० २९.० १६५.० २०.० ३५२.० ४७.० 
ड य ु २८२.४ ६०.६ १४४.२ ४२.८ २६९.६ ७९.६ 

कासारवाडी फेज 
३ 

एस १२६.० ७.२ १२५.० ८.० ३८५ २५.० 
एम ९८.४ ९.० ९९.० ७.३ २८८ २७.० 
पीएम १२३ ७.२ १२१ ६ ३५० ३१ 
ड य ु २०३ ७.६ १४३.५ ६.६ ४१६.५ ३०.८ 

कासारवाडी  फेज 
२ 

एस ९५ ५.८ १०६ ६.५ ३१५ २२.४ 
एम ९८.३ ९.६ १०१.५ ८ ३१२ २५ 
पीएम ८७ ७ ८१ ६.५ २३८ २१ 
ड य ु ११३ ७ १०५ ७ ३०० २२ 
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प रिश  ३ महानगरपािलके या वृ ारोपण योजना २०११-१२ 

अ. . झाडे लाव याचे ठकाण तािवत झाडांची 
सं या 

लावलेली 
झाडे 

१ मोक या जागेत लावलेली झाडे ३ ४ 

१ अ भाग ३६२१ ४२११ 
२ ब भाग १८२० २२७९ 
३ क भाग १९६३ २४१५ 
४ ड भाग १६१५ १९२६ 
 एकूण ९०१९ १०८३१ 

उ ानात लावलेली झाड े
५ अ भाग ४१४६ ४७९२ 
६ ब भाग  २९५७ १५६४ 
७ क भाग ९३३ ९१३ 
८ ड भाग ३८३२ २७३४ 
 एकूण ११८६८ १०००३ 
९ दुगादेवी उ ान क प ५००० ४५१७ 
१० र या या बाजूने  ५००० १२१२ 
११ स.न्.131 कचरा डेपो ५००० ५००४ 
१२ मोशी कचरा डेपो १०००० १०००० 
१३ िचखली रोपवाटीका आिण पडीक जमीन ३००० ३५०० 
१४ पपरी चचवड महानगरपािलका आवारांतगत रिहवासी े ात 

लावलेली झाडे 
१०००० १०४४१ 

१५ रोपवाटीकेमधील िव  व वाटप  ११११३ १४३२० 
 एकूण झाडे (सं या) ७०००० ६९८२८ 
 एकूण झाडांची ट े वारी  १०० ९९.७५ 
 

प रिश  4 िविवध उ ानांमधील वृ  
 
अ. . उ ानाचे नांव एकूण देशी परक य 

१ इं दरागांधी उ ान २५ ० २५ 
२ व लोक बु दिवहार ८ ० ८ 
३ िस दाथ गौतम बु द उ ान ३० ० ३० 
४ िशवाजी पाक पेठ ८५ ५५ ३० 
५ साई कृ ण उ ान १९५ १७५ २० 
६ िव हता उ ान ११ ० ११ 
७ महा मा फुले उ ान ७८ ७८ ० 
८ बिहणाबाई चौधरी उ ान, सपउ ान  ४२ ७ ३५ 
९ ीसाई उ ान ३३२ १४७ १८५ 

१० आ. .60 संभाजीनगर ४९ ४९ ० 
११ राज ी शा  उ ान ६१० ३१० ३०० 
१२ आिह यादेवी होळकर ३२ २ ३० 
१३ िव कमा उ ान ३४ ४ ३० 
१४ नाना नानी उ ान ७० १५ ५५ 
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१५ मु ाई उ ान २०७ १२२ ८५ 
१६ ी.सदगु  द  उ ान ११५ - - 
१७ आ णा भाऊ साठे नगर उ ान ४५ ४५ ० 
१८ भ  श  उ ान १५० ० १५० 
१९ वाहतुकनगरी उ ान २० ० २० 
२० ी.िव ल ि मणी मं दर उ ान २० ० २० 
२१ मा ती मं दर उ ान १० ० १० 
२२ सोमे र उ ान १० ० १० 
२३ राधाकृ ण उ ान २५ ० २५ 
२४ ी.दि णमुखी मा ती उ ान ७५ ३५ ४० 
२५ गणेशबाग ३३ ० ३३ 
२६ वामी समथ उ ान १० ० १० 
२७ दादा दादी उ ान ६० ० ६० 
२८ पांढारकर उ ान १० ० १० 
२९ गाधंी बालो ान उ ान १० ० १० 
३० िवजय कॉलनी गंगानगर उ ान १० ० १० 
३१ संत ाने र उ ान ६० ६० ० 
३२ संत तुकाराम उ ान २८ ० २८ 
३३ माऊली उ ान २० ० २० 
३४ रामबाग उ ान ०६ ० ६ 
३५ गजानन महाराज उ ान १५ ० १५ 
३६ थरमॅ स चौक ते के.एस.बी.चौक २०२ १२७ ७५ 
३७ मैलापाणी शु ीकरण क , िचखली २२५ - - 
३८ िनगडी मशानभुमी २० २० ० 
३९ आ.520 (घरकुल योजना) ३१० - - 
४० कलादालन उ ान १० १० ० 
४१ हा ेव ती २१९ २१९ ० 
४२ जाधववाडी ३९५ - - 
४३ खंडोबा मं दर २२५ - - 

  ४१४६   

 

 प रिश  ५ महानगरपािलका े ात आढळलेली फुलपाखरे 
 
अ. . चिलत नांव शाि य नांव व यजीव (संर ण) कायदा १९७२ 

अ वये संवधन ि थती 
१ यु मॉरमोन पॅिपिलओ पॉिल टर सामािव  नाही 
२ यु टाईगर ित मला िलमिनस सामािव  नाही 
३ यु पॅ सी युनोिनआ ओ रिथया सामािव  नाही 
४ कॉमन इिव नग ाऊन मेलॅिनटीस िलडा सामािव  नाही 
५ कॉमन ास यलो युरेमा हेकॅबी सामािव  नाही 
६ कॉमन इंिडयन ाऊ युरेमा ि िजटा सामािव  नाही 
७ कॉमन लेपड युि लआ कोर शेडयूल IV 
८ कॉमन मोरमॉन फॅलंटा फॅलंटा सामािव  नाही 
९ े पॅ सी पॅिपिलओ पॉिलटेस सामािव  नाही 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका   127     

१० लाईम बटर लाय युनोिनआ अटिलटीस सामािव  नाही 
११ लेन टाईगर पॅिपिलओ िडमॉिलअस सामािव  नाही 
१२ लेन टाईगर डॅनौस सीपस सामािव  नाही 
१३ डाक पायरॉट टॅरकस अनंदा सामािव  नाही 
१४ रेड पायरॉट टॅिलकाडा िनिसअस सामािव  नाही 
१५ पॉ टेड लाईन यु इओनोलाईस हेिलकॉड सामािव  नाही 
१६ ल ग- ॅ डेड बुश ाऊन मायकािलिसस ि हझला सामािव  नाही 

 

प रिश  ६  जानेवारी 2013 मधील पपरी चचवड महानगरपािलका े ात अढळलेले 
प ी 
अ.
. 

चिलत व शा ीय नांव िनरी ण व यजीव 
(संर ण) 
कायदा 1972 
अ वये संवधन 
ि थती 

आय.यु.सी.एन.
कॅटेगरी मधील 
ि थती. 

तळवड े िचखली मोशी आळंदी वाकड बालेवाडी 

१ बार हेडेड 
गीज 

अ सर इंिडकस + - +  -- - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२ लॅक 
काईट 

िमलवस 
माय ा स 

++ +++ - ++ - + समािव   
नाही 

िल ट क स ड 

३ लॅक व ड 
ि ट ट 

िहमॅ टोपस 
िहमॅ टोपस 

- +++ - + - + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

४ यु रॉक 
िपजन 

कोलंबा 
िलिवया 

+++ ++ + + ++ ++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

५ कॅटल इ ेट बबलकस 
आयबीस 

+++ +++ ++
+ 

+ + + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

६ कॉमन 
बॅबलर 

टरबॉयिडस 
कॉडाशस 

++ ++ - - + - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

७ कॉमन 
वॅलो 

िहरंडस 
ि टका 

++ +++ ++ ++ + ++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

८ ो फज ट स ोपस 
िसनिसस 

+ ++ - - - - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

९ येलो हेडेड 
वॅगटेल 

मॉटॅिसला 
िस ओला 

- + - - - - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१० े हेरॉन आ डया  
िसने रया 

- + ++ - ++ ++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

११ हाऊस ो कॉरवस 
ल डस 

+++ ++ ++ - ++ - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१२ हाऊस 
पॅरो 

पेसर 
डोसेि टकस 

+++ ++ ++ - ++ + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१३ हाऊस 
ि व ट 

एपस ए फनस +++ ++ + + + + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१४ इंिडयन 
बया 

लो कअस 
फलीि पनस 

- ++ +  + + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१५ इंिडयन डाय स ++ ++ + + ++ - शे ू ड – िल ट क स ड 
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लॅक गो एडिसिमलीस IV 

१६ इंिडयन 
ककू 

ककूलस 
माय ो टेस 

- + + - - - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१७ इंिडयन 
मैना 

अ डोथेरस 
ि टस 

+++ +++ - ++ + ++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१८ इंिडयन 
लवर 

कॅरा ीअस 
डूिबअस 

- ++ + - + - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

१९ इंिडयन 
रफ हेरॉन 

इ ेटा गुला रस - + - - - + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२० इंिडयन 
रॉबीन 

सॅि सकोलॉिड
स फुलीकॅटा 

++ +++ - + ++ + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२१ इंिडयन 
रोलर 

कॅरािसअस 
बघालसेस 

+ ++ - + - - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२२ जंगल ो कॉरवस 
मॅ ो ह स 

+++ ++ - ++ - + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२३ िलटील 
कॉरमोरंट 

फॅला ोकारॅ स 
नायजर 

+++ +++ - - - ++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२४ मॅ पाय 
रॉबीन 

कोि सकस 
सोला रस 

++ ++ - - + - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२५ पाँड हेरॉन आ डओला 
ायी 

+++ +++ + ++ + +++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२६ पपल  
सनबड 

नॅ टा रिनआ 
एिशया टका 

++ +++ ++ - + + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२७ रेड व टेड 
बुलबुल 

पाय ोनो टस 
कॅफेर 

++ +++ - - ++ - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२८ रेडवॅट ड 
लॅप वग 

वॅिनलस 
इंिडकस 

++ ++ - - ++ - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

२९ रेडिव करे
ड बुलबुल 

पाय ोटस 
जोकोसस 

++ ++ ++ - - ++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

३० रोझ र ड 
पॅरा कट 

िसटॅकुला 
ॅ मरी 

++ + - ++ - - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

३१ मॉल यु 
कग फशर 

एलिसडो 
एिथस 

+ + + - - - शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

३२ मॉल ीन 
बी इटर 

मेरो स 
ओ रएंटॅिलस 

++ +++ - - - ++ शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 

३३ हाईट 
े ड 

कग फशर 

हॅलिसऑन 
ि मनिसस 

- + - + - + शे ू ड - 
IV 

िल ट क स ड 
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प रिश  ७ इं ायणी व मुळा  नदीत आढळलेले फायटो लँकटॉन जेनेरा 
 

अ.  िजने रया इंिडकेशन ऑफ 
पो युशन 

इं ायणी मुळा 

लोरोपायिस 
१ अं क ोिड मप हाय + + 
२ चाइटो ो एनआर + - 
३ लमायडोमोनस मेिडयम + + 
४ लो रला मेिडयम + + 
५ लोरोकोकुम एन.आर. + + 
६ कॉसमरीम एन.आर. + + 
७ इडोरीना एन.आर. + + 
८ पेडीआ म एन.आर. - + 
९ फोकोटस एन.आर. + - 

१० क डस प मेिडयम - + 
११ अ थो र स एन.आर. + - 

बॅक िलरीओपायसी 
१ साय लोटेला एन.आर. - + 
२ स बेला मेिडयम + + 
३ डायटोमा एन.आर. + + 
४ मेलोिसरा एन.आर. + + 
५ नॅिवकुला मेिडयम + - 

६ िनटझिचया मेिडयम + - 

७ सु ररेला एन.आर. + + 
८ साय ा एन.आर. + + 

सायनोपायसी 
१ अपानोकॅ सा हाय - + 
२ अनािबना हाय - + 
३ ोकोकस एन.आर. + + 
४ मेरीसमिपडया एन.आर. + + 
५ मा ोिस टस हाय - + 
६ ओिसलॅटो रया हाय + + 
७ फोरिमिडम हाय + + 

युगिलनोपायसी 
१ िलपोिसनि लस एन.आर. + - 

२ फॅकस एन.आर. + - 
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प रिश  ८ मुळा, पवना व इं ायणी न ांम ये सापडणारे मास े

No. Fish recorded by various authors Family 
Authors  
(1-4) 

Osteoglossiformes Mula Pawana Indrayani 
1 Acanthocobitis botia Balitoridae - 3 - 
2 Acanthocobitis moreh Balitoridae 1,2 - - 
3 Acanthocobitis sinatus Balitoridae - 3 - 
4 Amblypharyngodon mola Cyprinidae 2 - 4 
5 Aorichthys seenghala Bagridae 1,2 - - 
6 Barilius bendelisis Cyprinidae 1,2 - - 
7 Catla catla Cyprinidae 2 3 4 
8 Chanda nama  Ambassida 2 3 4 
9 Channa marulius  Channidae 1,2 3 4 
10 Channa orientalis Channidae 1,2 - - 
11 Channa striatus Channidae - 3 - 
12 Chela cachius Balitoridae - - 4 
13 Cirrhinus fulungee Cyprinidae 1,2 3 4 
14 Cirrhinus mrigala  Cyprinidae 2 - - 
15 Cirrhinus reba Cyprinidae 1,2 3 4 

16 
Clarias gariepinus (Burchell, 
1822) 

Claridae - - 4 

17 Crossocheiluslatius latius Cyprinidae,  1,2 3 - 
18 Cyprinidae danioniae Cyprinidae 1,2 - - 
19 Cyprinus carpio Cyprinidae 2 - - 
20 Danio aequipinnatus Cyprinidae 1,2   
21 Danio devario   Cyprinidae 2 - - 
22 Garra mullya Cyprinidae,  1,2 3 4 
23 Glossogobius giuris Gobiidae 1,2 3  
24 Glyptothorax madraspatanum Sisoridae 1,2 - - 

25 
Glyptothorax poonaensis (Hora, 
1938) 

Sisoridae - - 4 

26 Gonoproktopterus curmuca Cyprinidae  - 4 
27 Gonoproktopterus kolus Cyprinidae 1,2 - - 
28 Gonoproktopterus thomassi Cyprinidae 2 - - 

29 
Heteropneustes fossilis (Bloch, 
1794) 

Heteropneustidae 2 3 4 

30 Labeo ariza Cyprinidae 2 3 4 
31 Labeo boggut Cyprinidae 1,2 3 4 
32 Labeo calbasu Cyprinidae 1,2 3 4 
33 Labeo porcellus Cyprinidae 1,2 3 4 
34 Labeo rohita Cyprinidae 2 3 4 
35 Lepidocephalus guntea Cobitidae,  1,2 3 4 
36 Mastacembelus armatus Mastecembalidae 1,2 3 4 
37 Mystus bleekeri Bagridae 1,2 3 4 
38 Mystus cavasius Bagridae 1,2 - - 
39 Mystus malabaricus Bagridae - 3 4 
40 Mystus montanus Bagridae - 3 - 
41 Mystus seengtee (Sykes, 1839) Bagridae - - 4 
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No. Fish recorded by various authors Family 
Authors  
(1-4) 

42 Nangra itchkeea Sisoridae 1,2   

43 
Nemacheilus  anguilla 
(Annandale) 

Balitoridae 1,2 3 - 

44 Nemachilichthys ruppelli Balitoridae 1,2 - - 
45 Neolissochilus hexagonolepis Cyprinidae - 3 - 

46 
Neotropius khavalchor (Kulkarni, 
1952) 

Schilbeidae - - 4 

47 Notopterus notopterus Pallas Notopteridae 2 - - 

48 
Ompok bimaculatus (Bloch, 
1794) 

Siluridae 1,2 - 4 

49 Oreochromis mossambicus Cichlidae 2 - 4 

50 
Oreonectes (Indoreonectes 
evezardi) 

Balitoridae 1 - - 

51 Osteobrama cotio peninsularis Cyprinidae 2 3 4 
52 Osteobrama neilli Cyprinidae 1,2 - 4 
53 Osteobrama vigorsii Cyprinidae 1,2 - 4 
54 Osteochilichthys nashii Cyprinidae 1,2 - - 
55 Parambassis ranga Ambassidae 2 - - 

56 
Parapsilorhynchus tentaculatus 
annandale 

Parapsilorhy-
nchidae 

1,2 - - 

57 Poecilia reticulate Poeciliidae 2 - 4 
58 Proeupropiichthys taakree Schilbeidae 1,2 - - 
59 Puntius amphibious Cyprinidae 1,2 3 - 
60 Puntius chola Cyprinidae 1,2 3 - 

61 
Puntius conchonius (Hamilton, 
1822) 

Cyprinidae - 3 - 

62 Puntius jerdoni Cyprinidae 1,2 3 4 
63 Puntius sarana subnasutus Cyprinidae 2 3 4 
64 Puntius sophore Cyprinidae 2 3 4 
65 Puntius ticto Cyprinidae 1,2 3 4 
66 Puntius vittatus Cyprinidae - 3 - 
67 Rasbora daniconius Cyprinidae 1,2 3 4 
68 Rita gogra (Sykes, 1839) Bagridae - - 4 
69 Rita pavimentatus Bagridae 1,2   
70 Rohtee ogilbii (Sykes,1839) Cyprinidae 1,2 - 4 

71 
Salmophasia balookee (Sykes, 
1839) 

Cyprinidae - - 4 

72 Salmostoma acinaces Cyprinidae - 3 - 
73 Salmostoma boopis Cyprinidae 1,2 3 - 
74 Salmostoma novacula Cyprinidae 1,2 - - 
75 Schistura denisoni Balitoridae 2 3 4 

76 
Sperata seenghala (Sykes,  
1839) 

Bagridae - - 4 

77 
Wallago attu (Bloch &Schneider, 
1801) 

Siluridae 1,2 3 4 

78 
Xenentodon cancila (Hamilton, 
1822) 

Belonidae 
 

2 3 4 

* 1: Hora -Mishra (1942), 2: Wagh and Ghate (2002); 3: Chandanshive et al. (2007); 4: Dahanukar et al (2012) 
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प रिश  ९ पपरी- चचवड े ात पयावरण िवषयक गौरवा पद काम करणारे मा यवर. 
 

१. ी. िवकास पाटील, (पयावरण त  महारा शासन सद य, पुण,े िज हा पयावरण सिमती, 
सी. ही.टी.सी चे सद य) 
टे को मधील िनवृ ीनंतर सन १९७५ पासून आजपयत ी. िवकास पाटील पपरी चचवड 
शहरात होणा-या बदलांचा अ यास क न संबंिधत यं णांम ये वेळोवेळी बदल सुचवून य पणे 
व कृतीमधून ते बदल आमलात यावेत हणून य शील आहेत. 

२.  ी. सुहास जोशी, वुडस सोसायटी, वाकड (३०० लॅटस)् 

सोसायटी परीसरातील उ ानामधून िनमाण होणा-या ओ या कच-यावर या क न खत 
िन मती कर यात येते. सदर खताचा वापर सोसायटी या उ ानासाठी कर यात येतो. यांमुळे 
मनपा या कचरा वाहतूक व ये वरील ताण व खच कमी हो यास मदत होत.े 

३. ी. उमेश वाघेला, (प ी िम ) 
वसायाने आक टे ट असून प ी िनरी ण व यां या घर ांचा अ यास करणारे प ीिम  

आहेत.  प ी हा िनसग च ाचा अिवभा य भाग अस याने व प ी असतील तरच झाडे  हणजेच 
पयायाने पयावरण व जीवसृ ी जगेल या भावनेतून यांचे संवधन व संर णासाठी काय करतात. 
अनेक क यांवर थािनक जात चे वृ ारोपण केले आहे. िविवध ाखानांमधून (१०० पे ा 
जा त) वृ  व प ांबाबत सखोल मािहती व जनमानसांत यां या िवषयी आवड िनमाण करणेचे 
काय अिवरतपणे करत आहे. 

४. ी. मािणक धमािधकारी (िनसग राजा िम  िजवांचे पु) 
िप.िच. मनपा परीसर तसेच आजूबाजू या गावात सूमारे २५०० झाडांची वखचाने लागवड 
यांनी केलेली आहे. वृ रोपणािवषयी जनजागृती क न वृ रोपांचे वाटप करतात. सणां या 

कालावधी म ये तयार होणारे िनमा याचे संकलन क न याची यो य कारे िव हेवाट लाव यात 
येत, यांमुळे नदीचे व तलावाचे दूषण रोख यास मदत होत.े 

५. ी. िनिखल आगरवाल – गोयलगंगा पु 
मनपा माफत राबिवणेत आले या ीन िब ड ग रे टग िस टीम अंतगत पिहला क प पूण क न 
यासाठी ३ टार रे टग िमळिवले अशा कारे मनपापरीसरात ीन िब डीग उभार यास सुरवात 

केली. 

६. ी. मारण े
सन २००७ ते २०१२ या कालावधीम ये लहानमो ा सोसाय ां व घरांसाठी एकूण १२३७ 
रेनवॉटर हाव ट गचे क प पूण केले. 
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७. ी. निवन पूनावळे 
वाकड येथे राह या घरी छो ा जागेत टेरेस गाडन िवकिसत केले आह.े सदर गाडनसाठी घरातील 
ओ या कच-यापासून गांडूळखत तयार क न वापर यात येत असून अिधक खताची िव  कर यात 
येते. 

८. ी. वासूदेव िशरसाट 
मनपाचे जलशु ीकरण क . से. २३ येथे कायरत असून गे या १२ वषापासून वत: रोपे तयार 
क न यांची लागवड करतात.  जलशु ीकरण क . से. २३ येथील मोक या जागेत आ ापयत 
३५० फळ झाडांची लागवड केली असून यासाठी मनपाकडून कोण याही कारची आ थक मदत 
घे यात आलेली नाही. 

९. ी.नंदकूमार धूमाळ 
१३ वषापूव  वत: सफरचंदा या बी पासून रोप तयार क न लागवड केली. सदर झाडापासून 
वषात ८० ते ९० फळे िमळतात. उ ण वातावरणाम ये सफरचंद रोप लागवडी या यश वी 

योगाची िल का बुक ऑफ रेकॉड म ये  न द घे यात आली आहे. 

१०. ी. धनंजय शेडबाळे, सावरकर मंडळ, िनगडी 
‘िनसग िम ’ या पयावरण िवषयक सं थेचे कामकाज पाहतात. हया सं थेने आजपयत १०,००० 
रोपांचे वाटप केले आहे. सं थेतफ गेली ३ वष ५ दवसांचा पयावरण महो सव आयोिजत क न 
िविवध काय मा या मा यमातून वृ ारोपण व पयावरण िवषयक जनजागृती केली जात.े ी. 
धनंजय शेडबाळे यांची आ थक ि थती उ म असूनही ते खाजगी गाडीचा वापर न करता सायकल 
तसेच सावजिनक वाहतुक व थेचा वापर करतात. 

११. ी. आबासाहेब जंगले व सौ. सोमलता जंगल,े सांगवी 
सांगवी येथे राह या घरी छो ा जागेत टेरेस गाडन िवकिसत केले आहे. सदर उ ानासाठी 
घरातील कच-याचा जा त व मातीचा कमी वापर क न यांनी फळे, भा या, फुले व शोभेची झाडे 
वाढिवली व जोपासली आहेत. यासाठी ते िन पयोगी पा या या बाट या, ज मधील फुटलेला 
े, पॅ कगचे थमाकोल, टब अशा कार या टाकाऊ व तूंचा वापर करत आहेत. 

 

 

 

 

 


