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��तावना

MCGM कडन घन कच�यावरील, िवशेषत: ओ�या कच�यावरील, �ि�येचे काम िवक� ि�त प�तीने �हायला पािहजे, ही गरज ू
अधोरिेखत करणे हा या प�तकाचा म�य उ�ेश आहे. कचरा �यव�थापना�या �भावी प�त�चा अवलंब कर�यास नाग�रकांनाही �ितब� ु ु
असले पािहजे आिण भिव�यातील मंबई ‘श�य कचरा’ असलेली कर�यात आपले योगदान िदले पािहजे, ही भिमका लोकांपय�त नेणे हा ु ू ू
दखेील या प�तकाचा उ�ेश आहे.ु

कोण�याही शहरा�या एकाि�मक िवकासातील एक मह�वाचा िवषय �हणजे घन कचरा �यव�थापन. मंबई शहरात साधारणपणे 8780 ु
मे�ीक टन घन कचरा �ित िदन तयार होतो, �यामळे शहराचे पया�वरणीय आरो�य जोपास�यासाठी घन कचरा �यव�थापन �भावी असणे ु
अ�याव�यक आहे. अ�य नागरी सेवां�या (जसे, पाणी, मलिन�सारण, वीज इ�यादी) तलनेत िवचार करता कच�याची �भावीपणे ु
िव�हेवाट लाव�याची जबाबदारी केवळ MCGM ची नसन शहरात राहणा�या नाग�रकांचीही आहे.ू

या प�तकाम�ये घन कच�याचे वग�करण तपशीलवार िदलेले आहे. तसेच या कच�याचे सकंलन, वग�करण, वाहतक, �ि�या आिण ु ू
िव�हेवाट या सव� ट��यांची सिव�तर मािहती व �याम�ये सहभागी असलेले सव� stakeholders यांची सिव�तर मािहती िदलेली आहे. 

जगातील काही िनवडक दशेांम�ये घन कचरा �यव�थापन कशा �कार ेचालते, �या�या स�ंया�मक व गणा�मक बाज काय आहेत, यांची ु ू
मािहती दऊेन मंबई�या सदंभा�तील सव� तपशील िदले आहेत. एफ/दि�ण या वॉड�ने कचरा �यव�थापनाचे यश�वी मॉडेल राबवले असन ु ू
इतर िठकाणीही �याची अमंलबजावणी �हायला पािहजे.

1

टीप: MVS आिण �जा फाऊंडेशन यांनी सादर केलेले उदाहरण नमनादाखल आहे. �करण 3 म�ये सादर केले�या ु
आकडेवारीक�रता ठोस आधार आम�याकडे नाही. परतं, स�या जी क� ि�त प�तीने कचरा वाहतक व िव�हेवाट चाल ु ू ू
आहे ती बदल�याची ती� गरज असन शा�ीय आधारावर िवक� ि�त प�त अवलंबणे गरजेचे आहे, �या��ीने एक ू
दाश�िनक िवचार या ��तावातन सादर केला आहे. अशा �कार ेये�या पाच वषा��या काळात य� पातळीवरील वेगाने बदल ू ु
कर�या�या हेतने जाणकार गटाकडन MCGM ने अ�यास क�न �यावा, असेही MVS आिण �जा फाऊंडेशन यांना ू ू
असे सचवायचे आहे. असे के�यास मंबई शहर ख�या अथा�ने �माट�  आिण राह�यायो�य होईल, अशी खा�ी वाटते.ु ु



iv
घन कचरा �यव�थापन : माग�दश�नपर प�तकु 2



iv
घन कचरा �यव�थापन : माग�दश�नपर प�तकु 3

िविवध शासक�य अिधकारी �यांनी आ�हाला वेळोवेळी सहकाय� व सहा�य केले आहे �यांचेही �जातफ�  मन:पव�क आभार. �जा�या ू
कामाला दणेगीदार स�ंथांनी मोलाची मदत केली आहे. जसे, यरोिपयन यिनयन फंड, �ेड�रक �यमन फाऊंडेशन, फोड� फाऊंडेशन, ु ु ू
दसरा, नरो�र शेखस�रया फाऊंडेशन आिण मध मेहता फाऊंडेशन, तसेच िक�येक वैयि�क दणेगीदार यां�या मदतीसाठी �यांचे ु
मन:पव�क आभार. या सवा��या मदतीमळेच �जाला अ�यास क�न �ेतपि�क �कािशत करणे श�य झाले. �जाचे स�लागार आिण ू ु
िव��त मंडळ यांचेही आभार. तसेच �जा टीमचेही आभार. टीममधील ��येक �य�� नेहमीच सव��व झोकन काम करते, �यामळे ू ु
�ेतपि�केचे काम चांग�या �कार ेपण� करता आहे. ू

�जा फाऊंडेशन

MVS चा एक म�य उ�ेश �हणजे मंबईतील नाग�रकांना �यां�या सामािजक जबाबदारीची जाणीव क�न दणेे, नाग�रक या ना�याने ु ु
उ�रदायी करणे आिण जनश�� सघंिटत करणे हा आहे. �याचमळे MVS ची स�वात जरी िथंक टक �हणन झाली तरी घन कचरा ँु ु ू
�यव�थापना�या बाबतीत स�ंथे�या कामाचा ��य� कतीवरही भर आहे. ओला कचरा वेगवेगळा क�न �यावर �ि�या क�न कंपो�ट�ग ृ
कर�याची प�त महापािलकेतफ�  तसेच िनवासी सकंलांतफ�  अवलंबली जाते. �याब�ल जाणीव जागतीचे काम स�ंथा करत आहे. ु ृ
‘ह�रयाली’ या सहयोगी स�ंथेसोबत MVS स�ंथा िनवासी सकंले/सोसायटी यांना बायो-कंपो�ट�ग �ि�या यिनट स� कर�यास मदत ु ु ु
करत आहे. मंबईतील कच�याची िव�हेवाट �भावीवणे लाव�यासाठी कचरा �यव�थापनाचे काम िवक� ि�त केले पािहजे ही स�ंथेची ठाम ु
भिमका आहे.ू

मंबई िवकास सिमती (MVS), ही एक िबगर-सरकारी, ना-नफा त�वावर काम करणारा आिण गैर-सां�दाियक िथंक टक समह आहे. ँु ू
मंबई�या एकाि�मक आिण सव��म िवकास �हावा या हेतने 2008 पासन ही स�ंथा काय�रत आहे. िविवधतेचा अतंभा�व आिण समावेशक ु ू ू
�ि�कोन याआधार ेिवकास �ि�येम�ये प�रवत�न घडवन आण�यासाठी िविवध �े�ातील तं�� �य��, उ�ोजक, सामािजक काय�कय�, ू
�यव�थापन �े�ातील त�� यांनी िमळन स�ंथेची �थापना केली आहे.   ू

�जा फाऊंडेशन (�जा) लोक�ितिनधी, �वयसेंवी स�ंथा आिण प�कार अशा िविवध stakeholders सोबत काम करत आहे, जे 

�जातफ�  तयार केलेला डेटाचा वापर करतात, �याला �िस�ी दतेात, आिण �या�ार ेसबंिंधत सम�यांब�ल समाजाम�ये जनजागती ृ
घडवन आण�यास मदत करतात. या व अशा सव� stakeholders चे �यां�या योगदानाब�ल �जातफ�  आभार.  ू

मबंई िवकास सिमतीु

या प�तकातील मािहती �जा फाऊंडेशनतफ�  �कािशत कर�यात आली आह ेआिण यात माडंलेली मते यरोिपयन यिनयन आिण ु ु ु
इतर देणगीदार व �ायोजक याचंीही आहते अस ेसमज नये.ू

2

प�रचय
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भारतातील ब�याच शहरांम�ये घन कचरा �यव�थापन ही गभंीर सम�या बनलेली आहे. कच�यामळे अनेकिवध आरो�यिवषयक सम�या ु
िनमा�ण होतात, �हणनच घन कचरा �यव�थापन ही �थािनक महापािलका य�ंणांधील एक मह�वाची नागरी सेवा आहे. शहरी भागातील ू
अनिधकत व��या आिण झोपडपटया अशा �यािठकाणी महापािलके�या घन कचरा �यव�थापन सेवा पोहोचत नाहीत ितथली ृ ्

प�रि�थती तर अिधकच वाईट आहे. कच�याची िव�हेवाट यो�य �कार ेलावली गेली नाही तर अनेकिवध पया�वरणीय व आरो�य िवषयक 

सम�या तयार होतात. या सम�या पन�च��करण करता येणारा कचरा वेगळा न करणे, िजथे कचरा तयार होतो ितथन कचरा सकंिलत ु ू
कर�याची सेवा उपल�ध नसणे, कच�यावर �ि�या कर�यासाठी तसेच �याची िव�हेवाट लाव�यासाठी आव�यक पायाभत सिवधा ू ु
उपल�ध नसणे या व अशा कारणांमळे तयार होतात. ही कारणे ल�ात घेता शहरांमधील कचरा �यव�थापना�या सम�या आटो�यात ु
आण�यासाठी िवक� ि�त घन कचरा �यव�थापन अवलंबणे आव�यक आहे अशी या पेपरची भिमका आहे. घन कचरा �यव�थापना�या ू
िवक� ि�त प�तीची आिण कच�यावरील �ि�येसाठी पया�� तं��ानाची सवा�गीण मािहती दणेे हा या पेपरचा म�य उ�ेश आहे.ु

मंबईम�ये घन कचरा �यव�थापनाची िवक� ि�त प�ती चाल ठेव�या�या तसेच श�य-कचरा �यव�थापना�या ��ीने मह�वपण� घटकांचे ु ू ू ू
म�यांकन या पेपरम�ये केले आहे. िवक� ि�त मॉडेलचे यश आिण दरगामी िटकाऊपणा हा या िविवध घटकांवर कमी-अिधक �माणात ू ू
अवलंबन आहे. कचरा �यव�थापनाम�ये महापािलके�यित�र� अ�य य�ंणाही मह�वाची भिमका बजावतात. या कामाचे �यव�थापन ू ू
�ाम�याने अनौपचा�रक �े�ा�ार ेकेले जाते. िवक� ि�त कचरा �यव�थापनाक�रता पन�चि�करणाचे काम करणारहेी काही उदयो�मख ु ु ु
�रसायकलस� आहेत. टाकाऊ कचरा आिण सॅिनटरी कचरा यांची िव�हेवाट लाव�यासाठी यो�य पया�य न िमळा�याने बह�तांश लोकांना 

100% िवक� ि�त �यव�थापन सा�य करणे श�य होत नाही. तसेच, महानगरपािलका आिथ�क ससंाधनांसाठी क� � व रा�य सरकारवर 

अवलंबन अस�याने �यां�या कामावरही काही मया�दा पडतात. परतं, या सव� अडचणी अस�या तरीही ऊजा� आिण व�तंची पन�ा��ी ू ु ू ु
यांची सभंा�यता तपासणे आिण महापािलके�या कचरा �यव�थापनासबं धंाने �याचा िवचार करणे ज�रीचे आहे.

2

गोषवारा
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�करण 1
घन कचरा �यव�थापन �हणज काय?े

3
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एक शेती�धान असले�या भारताचे आता वेगाने उ�ोग आिण सेवा उ�ोग �धान दशेात ि�थ�यतंर होत आहे. दशेा�या लोकस�ंये�या 
1अदंाजे 31% लोक शहरी भागात राहात आहेत. �हणजेच दशेातील 7935 नगर/ेशहरांम�ये  377 दशल� लोक राहात आहेत. सन 

22050 पय�त दशेातील 60% लोकस�ंया शहरी भागात  राहात असतील असे अनमान आहे. तसेच, भारतातील महानगरपािलकांम�ये ु
स�या एकण दररोज 1.43 लाख टन घन कचरा िनमा�ण होत आहे. सन 2025 पय�त हे �माण ितपटीने वाढन दररोज 376,639 टन ू ू

3कचरा एवढे होईल असा अदंाज आहे . जगातील सव�च दशेांम�ये वाढता लोकस�ंया दर, कच�याचे बदलत चाललेले �व�प, वाढते 

शहरीकरण आिण शहरीकरण आिण शहरातील वाढते औ�ोिगकरण यांमळे महापािलके�या घन कचरा �यव�थापना�या सम�येकडे ु
तातडीने ल� द�ेयाची गरज आव�यकता आहे.  

3

2018 म�ये 377 दशल� शहरी लोकस�ंया 
31%

इत�या नगर/े शहरांमधन ...ू
7,935 

घन कचरा महानगरपािलका �े�ात दररोज िनमा�ण होत आहे
1.43 लाख टन 

2050 पय�त अनमािनत शहरी लोकस�ंया ु
60%

2025 पय�त दररोज अनमािनत िनमा�ण होणारा घन कचरा ु
3.76 लाख टन 

1: http://home.iitk.ac.in/~anubha/H13.pdf
2 आिण 3 : https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-

prospects.html
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दशेात दरवष� तयार होणा�या 62 दशल� टन कच�यामधील िविवध �कार�या कच�याचे �माण पढील�माणे आहे; 5.6 दशल� टन ु
�ला�टीक कचरा, 0.17 दशल� टन जैववै�क�य कचरा, 7.90 दशल� टन घातक कचरा आिण 15 लाख टन इ-कचरा. भारतीय 

शहरांमधील दरडोई कचरा िनिम�तीचे �माण दर िदवशी 200 �ॅम ते 600 �ॅम एवढे आहे. भारत सरकार�या मािहतीनसार 43 दशल� टन ु
�ित वष� (TPA) सकंिलत होणा�या कच�यातील, 11.9 दशल� टन कच�यावर �ि�या केली जाते आिण 31 दशल� टन कचरा 

लडफ�लवर/कचरा डेपोवर टाकला जातो. �हणजेच महापािलका �े�ातील केवळ 75-80% कचरा सकंिलत होतो आिण केवळ 22-ँ

28% कच�यावर �ि�या केली जाते. मािहती सचंालनालय, पया�वरण मं�ालय, वने आिण हवामान बदल, भारत सरकार (एि�ल 2016) 

यां�या मािहतीनसार कचरा िनिम�तीचे स�याचे 62 दशल� टन हे �माण सन 2030 पय�त 165 दशल� टन एवढे होणार आहे.ु

भारताम�ये शहरातील घन कच�याचे �यव�थापनाची जबाबदारी शहरातील �थािनक �वरा�य स�ंथेवर �हणजेच महानगरपािलकेवर 

आहे. घन कचरा �यव�थापनाम�ये िविवध �कार�या गो��चा अतंभा�व होतो, जसे घरगती, हॉटेल, समदाय यािठकाणी तयार झालेला ु ु
4

कचरा वेगवेगळा करणे, साठवणे, सकंिलत करणे, हालवणे, वाहतक, आिण �ि�या करणे.  महानगरपािलका घन कचरा िनयम, 2016   ू
यांनसार घन कचरा �यव�थापनाचे काम केले जाते. महानगरां�या शा�त िवकासाम�ये महापािलके�या घन कचरा �यव�थापनाचा ु
िवषय म�यवत� आहे. शहराम�ये तयार होणा�या कच�याम�ये कमालीची वाढ होत असली तरी, भारतातील 90% ह�न अिधक भागात 

5
कचरा िव�हेवाटीची यो�य �यव�था नाही आहे , हे कट वा�तव आहे. महापािलके�या घन कच�याचे वग�करण करणे, बांधकाम कचरा ू
(मलबा), �ला�टीक, औ�ोिगक कचरा, टाकाऊ पदाथ�, ई-कचरा यांची िव�हेवाट शा�ीय प�तीने लाव�याचे फारसे �य�न होताना 

िदसत नाहीत.

वाढते शहरीकरण आिण घन कचरा �यव�थापनासाठी �भावी रणनीती व धोरणांचा अभाव यामळे भारतातील ब�याच शहरांम�ये ु
कच�याचे �यव�थापन ही एक गभंीर सम�या बनन रािहली आहे. स�या भारतात दर िदवशी 1.43 लाख मे�ीक टन कचरा तयार होतो, ू
पण �यापैक� केवळ 33,800 मे�ीक टन (�हणजे 23.73%) कच�यावर �ि�या केली जाते. जैिवक कच�याचे नैसिग�क िवघटन 

कर�या�या �ि�येला कंपो�ट�ग �हणतात, �यामळे कंपो�ट िकंवा मातीचा कस वाढवणार ेखत तयार होते. अ�नपदाथा�चा कचरा �याु

घन कचरा �हणजे, कोणताही कचरा, टाकाऊ व�त, सांडपाणी �ि�या वा पाणी परवठा �ि�या वा हवा �दषण िनय�ंण सिवधा �ि�या ू ु ुू
के�यावर रािहलेला गाळ/मल, औ�ोिगक, �यापारी, खाण, शेतीकामातन आिण साव�जिनक उप�मातन तयार होणार ेअ�य घन वा �व ू ू
वा वाय �पातील टाकाऊ गो�ी. परतं घन कच�याम�ये पढील गो��चा समावेश होत नाही, जसे घरगती सीवेजमधील घन वा िवरघळलेले ू ु ु ु
सािह�य,  िकंवा िसचंना�या पा�यातील घन वा िवरघळलेले सािह�य िकंवा उ�ोगध�ंांचे सांडपाणी िकंवा िवशेष परमण वा उप-उ�पादन ु
सािह�य (पया�वरण सवंध�न िवभाग, �ययॉक� ). सा�या श�दात सांगायचे तर, घन कचरा �हणजे कोणतेही घन, �व, अध�-घन िकंवा ू
सीलबदं गॅस सािह�य जे टाकलेले वा फेकलेले आहे. बांधकामे, द��तीचे काम िकंवा इमारती, र�ते तोड�यामळे तयार होणारा अदिषत ुु ू
घन कचरा; आिण जमीन सफाईतन तयार होणारा अदिषत घन कचरा (मलबा) हेदखेील घन कच�याचेच �कार आहेत.ू ू

घन कच�याचे काही म�य �कार पढील�माणे आहेत, महापािलका घर कचरा (MSW), घातक कचरा, औ�ोिगक कचरा, ु ु
शेतीकामातील कचरा, जैव-वै�क�य कचरा, आिण �यनतम कचरा.ू

3

4: या मािहतीप�तीकेतील �करण ३ म�ये याब�ल सिव�तर मािहती िदली आहे.ु
5: http://www.indiaspend.com/cover-story/smaller-indian-cities-better-at-managing-waste-than-larger-ones-

81875
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कंप�यात वा स�ंथांम�ये तयार होतो, �यांना या कच�यापासन उ�च दजा�चे कंपो�ट खत तयार करता येईल. फळे, भाजीपाला, दधाचे ू ु
पदाथ�, धा�य, �ेड, ि�लिचगं न केलेले पेपर नॅपक�न, कॉफ� िफ�टर, अडंयाची टरफले, मांसाहारी पदाथ�, वत�मानप�ाचे कागद या सव� ्

गो��चे कंपो�ट�ग करता येते. बागेतील कचरा, �ा�यांचे मलम� यांचाही कंपो�ट�गम�ये वापर करता येतो. कच�याचे �ोता�याच िठकाणी ू
वग�करण केले असता कचरा अदिषत राहतो आिण �याची वाहतक क�न �यावर �ि�या करणे सलभ जाते. वग�करण केले�या ू ुू
कच�यावर अिधक चांग�या �कार े�ि�या करता येते.  कच�याचे वग�करण के�यामळे �याचा पनवा�पर व पनच�ि�करण (�रसायकिलंग) ु ु ु
करणे श�य होते, �यामळे व�तंचा अनाव�यक वापर कमी होतो. आप�या दशेात आज िविवध �कार�या, िविवध सरंचने�या आिण ु ू
िविवध �मते�या कंपो�ट�ग योजना काय�रत आहेत. परतं, सव�साधारण सहमती व ससगंत धोरण यांचा अभाव आहे. तसेच साईट-ु ु
िनहाय �वतं� मािहती फारशी उपल�ध नाही आहे. [Pavan et al, 2014].

3

ढोबळमानाने ओला कचरा व सका कचरा असे कच�याचे दोन �कार मानले जातात. खालील �कार ेकच�याचे आणखी वग�करण केले ु
जाते:

कच�याचे वग�करण 

घन कचरा - भाजीपा�याचा कचरा, �वयंपाकघरातील कचरा, घरगती कचरा इ. ु

धातचा कचराू  - वापरात नसलेले प�े, धात�या व�तंचे भगंार इ.ू ू

आि�वक कचरा - अण ऊजा� �लांटवरील न वापरलेले सािह�य. या �कारातील सव� कचरा ओला कचरा (जैिवक) ू
आिण सका कचरा (िबगर-जैिवक) या�माणे िवभागता येईल. ु

ई-कचरा - सगंणक, टी�ही, �यिझक िस�टीम इ�यादी टाकाऊ इले��ॉिनक उपकरणेु

औ�ोिगक कचरा - औ�ोिगक �ि�या आिण उप�मातन तयार होणारा कचरा.ू

�ला�टीक कचरा - �ला�टीक िपश�या, बाट�या, बाद�या इ. 
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ओला कचरा सव�साधारणपणे िवघटनशील असतो. �हणजे नैसिग�क प�तीने �याचे िवघटन करणे श�य असते.

ओ�या कच�याम�ये खालील गो��चा समावेश होतो:
ओला कचरा �ाम�याने �वयपंाकघरातन तयार होतो (घरगती, औ�ोिगक, �यापारी आ�थापना, दकाने, स�ंथा इ�यादी). याम�ये ु ू ु ु
खालील व�तंचा समावेश होतो:ू
Ÿ उरलेले, खरकटे जेवण (िशजवलेले वा न िशजवलेले) तसेच अडंयाची टरफले, हाडे इ�यादी.्
Ÿ फले आिण फळांचा कचरा, फळां�या साली आिण घरगती बागेचा कचरा. बगीचा, पटांगण झाडन गोळा होणारी िहरवी/ओली वा ु ु ू

वाळलेली पाने. 

Ÿ भाजी व फळे दकाने/िव�ेते यां�याकडील िहरवा कचरा. चहा, खा�पदाथा�चे ठेले इ�यादी िठकाणचा खा�पदाथा�चा कचरा.ु

सका कचरा नैसिग�क�र�या िवघटनशील नसतो आिण बह�तेक वेळा हा कचरा मानविनिम�त असतो. याम�ये खालील व�तंचा समावेश ु ू
होतो:

Ÿ पॅिकंगचे सािह�य

Ÿ र�ते सफाई (धळ इ�यादी) ू

Ÿ काच, धात, प�ा, पोती, रबरू

Ÿ सव� �कारचे कंटेनर/ड�बे, �म इ�यादी, घातक पदाथा�चे डबेही यात येतात.

स�या कच�याम�ये खालील गो��चा समावेश होतो:ु

Ÿ कागद व �ला�टीक, काड�बोड�चे डबे/काट��स
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िविवध �कार�या कच�याचे िवघटन हो�यासाठी अदंाजे िकती कालावधी लागतो हे खालील त��यात िदले आहे; 

 िवघटन हो�यासाठी लागणारा कालावधी

कच�याचा �कार

भाजीपाला व फळां�या साली, खा�पदाथा�चा कचरा

3-4 आठवडे

कापडी िपश�या

5 मिहने

चामडी चपला, बटू

40-50 वष�

अॅ�यिमिनयम प�ेु

200-250 वष�

कागदी िपश�या

1 मिहना

लाकडाचे तकडेु

10-15 वष�

लोखंडी प�े

50-100 वष�

�ला�टीक िपश�या 

दशल� वष�

िवघटन हो�यासाठी लागणारा कालावधी
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घरोघरी जाऊन कच�याचे सकंलन साव�जिनक कचरा कंडया ु ्

साव�जिनक कचराकंडी�ार ेसकंलनाक�रता (२४ तासातन एकदा कचरा उचलला जातो) कचरा हाताने उचलन गाडीम�ये ु ू ू
टाकावा लागतो, कचरा अनेकांकडन हाताळला जातोू

कचरा ह�तांतरण �टेशन कचरा डेपो

आकती 1 – सकंलन �ि�या �लो चाट�ृ

घरगती कचरा सव�साधारणे सामदाियक कचराकंडीवर टाकला जातो. या कचरा कंडया धात, �ला�टीक िकंवा िसम�ट पासन िकंवा या ु ु ु ु ् ू ू
सिंम� व�तंपासन तयार केले�या असतात. र�ते झाड�यानंतर जमा होणारा कचराही या कंडयाम�ये टाकला जातो. आसपास�या ्ू ू ु
�यापारी आ�थापनाही आपला कचरा या कंडयांवर टाकतात. तर काही �यापारी सकंले आिण उ�ोग �यांचा कचरा उचल�यासाठी ु ् ु
महापािलकेला काही ठरािवक श�क दतेात व साव�जिनक कंडयांवर �यांचा कचरा टाकत नाहीत.ु ु ्

कचरा �यव�थापन �हणजे कचरा िजथे तयार होतो ितथपासन �याची अिंतम िव�हेवाट लावली जाते तोपय�त कराय�या िविवध गो��ची ू
एकि�त साखळी. िनयमानसार व दखेरखेीखाली केलेले सकंलन, वाहतक, �ि�या आिण िव�हेवाट या �यव�थापन �ि�येतील ठळक ु ू
गो�ी आहेत. याम�ये पनच�ि�करण आिण �या�याशी िनगिडत कागदशेीर व िनयामक बाबी यांचाही अतंभा�व होतो. (Wikipedia, ु
2018)

 कचरा �यव�थापन �ि�या -  �यापक �ि�कोन

 सकंलन

खालील त��याम�ये सव�साधारण कचरा सकंलन �ि�या िदलेली आहे:
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कचरा सकंलना�या प�ती:

िनवासी �े�ांम�ये कचरा सकंलना�या िविवध प�ती वापर�या जातात. काही िठकाणी िनवासी �ला�टीक िपशवीत कचरा भ�न 

सकंलन क� �ावर नेऊन टाकतात (curb or alley), तर काही िठकाणी घरापासन सकंलन �थळापय�त कचरा ने�याचे काम सफाई ू
कम�चारी करतात (Setout-setback). तर काही िठकाणी सफाई कम�चारी चाका�या बॅरलम�ये कचरा टाकन सकंलन �कपय�त वाह�न ू
नेतात (backyard carry service). काही रिहवास�नीच घन कचरा वग�करण क�न टाक�याचे िनयम केले आहेत. 

Ÿ खाजगी कचरा वेचकांकडन घरोघरी जाऊन सकंलन (कं�ाटी)ू

Ÿ कचरा वेचक ��येक घरी जाऊन कचरा गोळा करतात. या सेवेसाठी रिहवाशांकडन वापर श�क िदले जाते. ू ु

िनमा�ण होणा�या कच�याचे �माण कमी करणे आिण वापर�याजोगा माल �यातन बाजला करणे हे म�य �येय आहे. कचरा िजथन ू ू ु ू
उचलला जातो �या�या श�य ितत�या जवळ ह�तांतरण �टेशन असणे आव�यक आहे. या वाहतक�क�रता चांगले र�ते उपल�ध हवेत ु
तसेच कचरा वाहतक�साठी ि�तीय आिण परक वाहतक साधनांचीही आव�यकता आहे. कचरा डेपोची जागा पया�वरणा�या ��ीने ु ू ू

साव�जिनक कचरा कंडी व�तीम�ये एका ठरािवक जागेवर असते आिण नाग�रक �यांचा घरगती कचरा ितथे आणन टाकतात. हा कचरा ु ु ू
महानगरपािलकेतफ�  िकंवा �यांनी नेमले�या कं�ाटदारातफ�  ठरले�या वेळाप�कानसार उचलला जातो. नाग�रकांचा सि�य सहभाग ु
िमळत नस�यामळे साव�जिनक कचराकंडी�ार ेकचरा सकंलन यो�य �कार ेहोऊ शकत नाही असा साव�ि�क अनभव आहे. गोवा, ु ु ु
गजरात, कना�टक, म�य �दशे, िमझोराम, नागालड, ओिडसा, िस�क�म, तािमळनाड आिण तेलंगणा या रा�यातील 329 शहरांम�ये ँु ू
100% घरोघरी जाऊन कचरा सकंलन कर�याची सेवा िदली जात आहे. गो�याम�ये माझगाव महानगरपािलकेने कचरा सकंलनाचे काम 

बचत गटांवर सोपवले आहे. कोची महानगरपािलकेने शहरातील काही भागात कचराकंडी म� सकंलन सेवा यश�वीपणे राबवली आहे.ु ु

¢ साव�जिनक कंडी�ार ेसकंलनु

Ÿ महानगरपािलका खाजगी कं�ाटदार/�यावसाियक यांना सश�क कचरा सकंलनाचे कं�ाट दतेात. ु

Ÿ डोअर-ट-डोअर िकंवा घरोघरी जाऊन सकंलनू

¢ कचरा सकंलना�या म�य प�ती खालील�माण ेआहते:ु

भारतात महानगरपािलके�या घन कचरा वाहतक�साठी िविवध �कारची वाहने वापरली जातात, जसे बैलगाडी, हातगाडी, सायकल ु
�र�ा, कॉ�पॅ�टर, �क, �ॅ�टर, �ेलर आिण डंपर. घरोघरी जाऊन कचरा सकंलना�या कामात कॉ�पॅ�टर/िपक अप �क मधन कचरा ू
उचलला जातो आिण वाह�न कचरा डेपो/डंिपगं जागेवर नेला जातो. जर डेपोची जागा शहरापासन खप लांब असेल तर िपक अप �क�या ू ू
कम�चा�यांचा वेळ वाहतक�म�ये वाया जातो, �यामळे ही सेवा आिथ�क��या �यवहाय� ठरत नाही. �हणन, सोयी�या जागांवर कचरा ु ु ् ू
ह�तांतरण �टेशन / �ा�सफर �टेशन उभी केली जातात. घरोघरी जाऊन सकंिलत केलेला कचरा �कमधन या �टेशनवर ने�यात येतो, ू
ितथन पढे तो डेपोवर नेला जातो.ू ु

 वाहतक ू



iv
घन कचरा �यव�थापन : माग�दश�नपर प�तकु 15 3

पारपंा�रक��या कचरा �यव�थापना�या कामा�या क� ��थानी तीन ‘R’ (Reduce, Reuse, Recycle) (कमी करणे, पनवा�पर करणे, ् ु
पनच�ि�य करणे) आहेत. परतं, एकाि�मक घन कचरा �यव�थापना�या िवचारातन आणखी एक चौथा ‘R’ (Recover) (पन�ा�� करणे) ु ु ू ु
याम�ये समािव� झाला आहे. यातील गाभा त�व हे आहे क� कचरा ही टाकाऊ गो� वा सम�या नसन कचरा हे ससंाधन �हणन पाहणे. ू ू
कच�याचे कंपो�ट�ग क�न खत िनमा�ण होते, कच�यापासन ऊजा�िनिम�ती करता येते. असे कच�याचे िविवध उपयोग आहेत. तसेच, ू
व�तंचा कमीत कमी वापर कर�याबाबतची, व�तंचा पनवा�पर, पनच�ि�करण कर�याची जाणीव नाग�रकांम�ये िनमा�ण कर�यातन कचरा ू ू ु ु ू
व �याची िव�हेवाट या िवषयाकडे बघ�याचा एक वेगळाच ��ीकोन तयार होतो.

 घन कचरा �ि�ये�या आिण िव�हवेाटी�या प�ती

कच�याचे पनच�ि�करण/सािह�य पन��ा� के�याने िव�हेवाट लावाय�या कच�याचे �माण कमी होते आिण काही टाकाऊ सािह�य प�हा ु ु ु
वापरात येऊन अथ�कारणास चालना िमळते. हे काम म�य�वे अनौपचा�रक कामगार �हणन काम करणा�या कचरावेचकांकडन केले ु ू ू
जाते. सकंलन क� �ावर िकंवा कचरा डेपोवर जाऊन ते अशा व�त गोळा करतात.ू

�वीकाराह� असायला पािहजे. तसेच एकापे�ा अिधक ह�तांतरण �टेशनव�न कचरा डेपोवर कचरा नेला जात असेल तर �याची 

िवभागणी यो�य �कार ेझाली पािहजे.

3. एरोिबक कंपोि�टंग/अनॅारोिबक पाचन

याम�ये कच�याची जाळन राख केली जाते.ू

1. कच�याचे �माण कमी करण े 

4. इि�सनरशेन/कचरा जाळण े

6
महापािलकेकडील घन कच�याची िव�हवेाट लाव�या�या सव�सामा�य प�ती खालील�माणे :

कचरा िनिम�तीचे �माण कमी कर�याचे �ीनहाऊस वाय उ�सज�ना�या ��ीने दहेरी फायद ेआहेत. पिहला फायदा �हणजे सबंिंधत ू ु
सािह�य आिण ते उ�पािदत करताना होणार ेवाय उ�सज�न कमी होते. दसरा फायदा �हणजे �या उ�पादना�या कच�याची िव�हेवाट ू ु
लावताना होणार ेवाय उ�सज�न कमी होते.ू

बिंद�त भांडयात वा जागेत कंपो�ट�ग केले असता �याला एरोिबक (ऑि�सजन सह) कंपोि�टंग �हणतात, याम�ये िमथेन वाय िनमा�ण ् ू
होत नाही. जो अॅनारोिबक �ि�येम�ये तयार होतो. अॅनारोिबक पाचन �ि�या अवलंबताना जैिवक कचया�वर बिंद�त भांडयात �ि�या ्

केली जाते. ही प�त �ाम�याने सांडपाणी �ि�या सिवधांम�ये वापरली जाते. या �ि�येतन िमथेन तयार होतो जो पेटवन िदला जातो ु ु ू ू
िकंवा �यापासन उ�णता वा वीज तयार केली जाते. सव�साधारणपणे अॅनारोिबक पाचनपे�ा कंपो�ट�ग ही कमी गतंागतंीची, कमी खचा�ची ू ु ु
व सलभ �ि�या आहे. परतं, कंपो�ट�ग कर�यापव� कचरा वेगवेगळा करणे आव�यक आहे.ु ु ू

महापािलकेकडील घन कच�याची िव�हेवाट लाव�या�या म�य प�ती खालील�माणे:ु

2. पनच�ि�करण/सािह�य पन��ा� करण ेु ु

6: https://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf



iv
घन कचरा �यव�थापन : माग�दश�नपर प�तकु 16 3

5. लडँफ�ल/कचरा डेपो 

6. पलेॅटीझेशन 

याम�ये जैिवक कच�यापासन ऊज��या पेलेटस (गो�या) िकंवा ि�केटस तयार के�या जातात. पेलेट �वलनासाठी �टो�हम�ये, वीज ् ्ू
िनिम�ती क� �ांम�ये वापरता येतात.

8. पायरोिलिसस

याम�ये कचरा डेपोवर नेऊन टाकला/डंप केला जातो. इतर �ि�यांमधन तयार होणारा कचरा वा अवशेष डेपोवर टाकले जातात. ू
कच�याची िव�हेवाट लाव�याचे अिंतम िठकाण �हणजे लडफ�ल. पया�वरण आिण साव�जिनक आरो�य या दो�ह�वर �ितकल प�रणाम ँ ू
होणार नाहीत अशा �कार ेलडफ�लची रचना व काय�वाही केली पािहजे. लडफ�लम�ये खले डंिपगं, िनयिं�त डंिपगं आिण सॅिनटरी ँ ँ ु
लडफ�ल�ग असे िविवध �कार अस शकतात. सॅिनटरी लडफ�ल�गम�ये कचरा कॉ�पॅ�ट क�न झाकला जातो व तयार होणार ेवाय गोळा ँ ँू ू
क�न �याचा अ�य� वापर केला जातो. ही प�त पया�वरणाला कमीत कमी हानी पोहोचवते. 

जैिवक कच�याचे �पांतर नतनीकरण�म इंधनाम�ये कर�याचे तं��ानू

बायोमास थरमो �पांत�रत कर�याचे तं��ान. याम�ये ओ�या कच�यापासन िवना ऑि�सजन (अॅनारोिबक �ि�या) औि�णक ऊजा� ू
तयार केली जाते.

TM
7. �लरीकाब�  �ि�या

7: http://www.indiaspend.com/cover-story/why-ragpickers-unrecognised-and-unpaid-are-critical-for-waste-
management-in-india-43164

  
कच�यातील िनवडक माल गोळा कर�याचे, �याचे वग�करण क�न तो िवक�याचे 

काम कचरावेचक करत असतात. हेच �यां�या उपिजिवकेचे साधन आहे. 

कच�यातील �ला�टीक आिण िवघटन न होणारा अ�य माल ते वेगळा काढतात, 

�यामळे लाखो वष� जो माल िवघटन न होता पडन रािहला असता अशा मालाचे ु ू
कच�यातील �माण कमी होते. पया�वरण व कचरा �यव�थापना�या ��ीने एवढे 

मह�वाचे काम करणार े कचरावेचक असघंिटत कामगार आहेत, भारत 

सरकार�या लेखी �यांचे कामही मा�यता�ा� नाही. कामाची सरि�तता नाही, ु
िनयिमत पगार नाही आिण कामाला स�मानही नाही, अशा �ितकल ू
प�रि�थतीतही हे कामगार काम करतात. दनंैिदन कच�याम�ये काम करावे 

लाग�याने �यांना िक�येक आरो�यिवषयक सम�यांना त�ड �ावे लागते, िविवध 

�कारचे ससंग� होतात, �सनाचे आजार जडतात. कचरा �यव�थापनाम�ये 

कचरा वेचकांचे योगदान असन या कामाची दखल पया�वरण मं�यांकडन घेतली ू ू
गेली आहे, पण ठोस धोरणा�मक बदल अ�ाप �ित�ेत आहे.    

7
 कचरा वेचक –  दल�ि�त पण मह�वाचे क�करीु

image credit: Reuters/Anindito Mukherjee
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घन कचरा �यव�थापन िनयम 2016 म�ये �या म�ांवर भर िदला आहे ते पढील�माणे आहेत, �ोता�या िठकाणी कच�याचे वग�करण ु ु
करणे, सॅिनटरी कच�याचे सकंलन व िव�हेवाट लावणे, पॅिकंगचा कचरा प�हा घे�याची योजना, सकंलनासाठी वापर श�क आकारणी, ु ु
कच�यावर �ि�या करणे, कंपो�ट�गला �ो�साहन दणेे, कच�यापासन ऊजा� िनमा�ण कर�यास �ो�साहन दणेे, ड�गराळ भागात कच�याचे ू
�यव�थापन आिण क� ि�त सिंनय�ंण सिमतीचे गठन. याचे अिधक तपशील प�रिश�ाम�ये िदलेले आहेत.

 भारतातील घन कचरा �यव�थापना�या प�ती आिण �यातील आ�हाने

उ�ोगध�ंांचा िव�तार आिण िवकास करत असताना �या�या एका मह�वा�या प�रणामाकडे दल�� होते, ते �हणजे कच�याची िव�हेवाट ु
लाव�यासाठी एकाि�मक �यव�था. उ�ोग व िवकास कामातन तयार होणा�या कच�याचे �यव�थापन व िनयमन जर यो�य �कार ेझाले ू
नाही, तर �यामळे पया�वरणाचे गभंीर �� तयार होतात. भारताम�ये कचरा �यव�थापनाचा िवषय पया�वरण व वन मं�ालया�या ु
अख�या�रत येतो. हे मं�ालय रा�य �दषण िनय�ंण मंडळा�या सम�वयाने िविवध रा�यात काम करते. कच�याचे िनयमन करणार ेकाही ू
कायदहेी आप�या दशेात अि�त�वात आहेत. 

क� � सरकार�या पया�वरण, वने आिण हवामान बदल मं�ालयाने (Union Ministry of Environment, Forests and Climate 

Change - MoEF&CC) महापािलका घन कचरा (�यव�थापन व हाताळणी) िनयम, 2000 म�ये बदल क�न घन कचरा �यव�थापन 

िनयम (SWM), 2016 अिधसिचत केले आहेत. सव� शहरी �थािनक �वरा�य स�ंथा, शहरांचे िव�ता�रत �े�े, उपनगर,े भारताचे ू
रिज��ार जनरल आिण जनगणना आय�ांनी घोिषत केले�या नगर,े अनसिचत �े�े, अनसिचत औ�ोिगक वसाहती, भारतीय र�ेवे, ु ु ू ु ू
एयरपोट� , एअरबेस, बदंर,े सरं�ण आ�थापना, िवशेष आिथ�क �े�े, रा�य आिण क� � सरका�या सघंटना, धािम�क व �ाथ�ना �थळे, 

ऐितहािसक मह�वाची िठकाणे, तसेच घरगती, स�ंथा�मक, �यापारी पातळीवरील कचरा िनमा�ण करणा�या ��येकास हे िनयम लाग ु ू
आहेत. अपवाद केवळ औ�ोिगक कचरा, घातक कचरा, घातक रसायने, जैव-वै�क�य कचरा, ई-कचरा, लेड अॅिसड बॅटरी आिण 

रिेडओएि�ट�ह कचरा यांचा असन �यांना हे िनयम लाग नाहीत.     ू ू

 भारतातील कचरा �यव�थापन – कायदेिवषयक बाबी 

भारताम�ये ‘महापािलका घन कचरा हाताळणी िनयमां’नसार महापािलका घन कचरा �यव�थापनाचे काम चालते. परतं ब�याच शहरी ु ु
�थािनक �वरा�य स�ंथांनी या िनयमांची अमंलबजावणी व काय�वाही कर�यासाठी यो�य �कार ेकती आराखडे केलेले नाहीत (CPCB ृ
Report, 2013). �ोता�या िठकाणी 100% कच�याचे वग�करण होते हा दावा दद�वाने भारतातील कोण�याच शहराला करता येणार ु
नाही. सरासरी 70% कच�याचे वग�करण होते, तर उव��रत 30% कचरा इतर कच�यात वा शहरी पया�वरणात िमसळतो. एकण सकंिलत ू
कच�यापैक�, केवळ 12.45% कच�यावर शा�ीय प�तीने �ि�या होते आिण उव��रत कचरा ख�या डेपोवर टाकला जातो (CPCB ु
Report, 2013). काय��म घन कचरा �यव�थापन �यव�थेचे म�य घटक �हणजे ही �यव�था पया�वरण-�नेही, कमी खचा�ची आिण ु
�थािनक समदायाला �वीकाराह� असलेली अशी असायला हवी. परतं, शहरी �थािनक �वरा�य स�ंथांकडन कच�या�या ु ु ू

 �ोता�या िठकाणी 100% कच�याचे वग�करण आव�यक 

सरासरी 70% कच�याचे वग�करण होते 30% कचरा पया�वरणात परत 

एकण सकंिलत कच�यापैक� फ� 12.45% कच�यावर शा�ीय प�तीने �ि�या होतेू

87.55% कचरा ख�या डेपोवर टाकला जातोु
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��ाचे गांभीय� पाहता िवक� ि�त घन कचरा �यव�थापन हेच एकमा� उ�र आहे. कच�याम�ये जैिवक मालाचे �माण अिधक अस�याने 

स�याची क� ि�य कचरा �यव�थापन प�ती यो�य नाही, िशवाय ती अिधक खिच�कही आहे. स�या�या कचरा �यव�थापन प�तीम�ये 

असघंिटत कचरावेचक कामगारांना सामावन घेणेही श�य होत नाही. (Karthikeyan, et al., 2012). या �यव�थेम�ये कच�याचे ू
सकंलन काय��मपणे होत नाही. प�रणामी, कच�याने ओसडंन वाहणा�या कंडया आिण र��यावर पसरलेला कचरा हे िठकिठकाणी ्ू ु
िदसणार ेसामा�य ��य बनले आहे. क� ि�य �यव�थापन प�तीम�ये समदाय सहभाग, उपिजिवका िनिम�ती, नािव�यपण� क�पनांची ु ू
अमंलबजावणी या सव� गो��नाही मया�िदतच वाव िमळतो. तर अशा कोण�याच मया�दा िवक� ि�त �यव�थेम�ये अडथळा आणत नाहीत. 

िवक� ि�त �यव�था अिधक यो�य आहे कारण �यातन नाग�रकांना जबाबदारी घे�यास �व� केले जाते, �थािनक लोकां�या सहभागाने ू ृ
घन कचरा �यव�थापनाचे �भावी काम होऊ शकते आिण कचरा �यव�थापनािवषयाची नाग�रकांची समजही अिधक �यापक होते. 

िवक� ि�त �यव�थेम�ये घरोघरी जाऊन कचरा सकंलन केले जाते, तसेच कच�याचे वग�करण कर�यािवषयी नाग�रकांना सजग केले 

जाते. कच�याचे पनच�ि�करण (�रसायकिलंग), गांडळ खत िनिम�ती, छोटेखानी �तरावर बायो-गॅस िनिम�ती करणे श�य होते. तसेच ु ू
िवक� ि�त �यव�था कमी खचा�त चालवता येते आिण कामगारां�या �मांना वाव दतेा येतो (Satpal Singh, 2017).

वग�करणापासन ते िव�हेवाट लाव�यापय�त�या सव� ट��यातील �ि�यांचे ना यो�य िनयोजन केले जाते, ना �याची �भावी अमंलबजावणी ू
केली जाते (Joshi et al, 2016)

ब�याच िठकाणी यो�य वाहतक सिवधा उपल�ध नस�याने घन कच�याची वाहतक असमाधानकारकपणे केली जाते, तसेच कच�याची ू ु ू
िव�हेवाटही शा�ीय प�तीने लावली जात नाही. कचरा वाह�न नेणार े�क उघडे असतात, �यामळे वाहन र��याव�न जाताना कचरा ु
इत�तत: पसरतो व �यामळे आरो�याला बाधक वातावरण तयार होते. महानगरपािलकेतफ�  80% ह�न अिधक कचरा डेपोवर अशा�ीय ु
प�तीने डंप केला जातो, �यामळे आरो�य व पया�वरणाची अप�रिमत हानी होते (Planning Commission, 2014). डंिपगं �ाऊंडवर ु
कचरा टाकणे ही यो�य प�त नाही, कारण प�का पाया, लाईनर, ले�हिलंग, आ�छादनासाठी माती, िलचेट �यव�थापन, �ि�या सिवधा ु
या सव� गो�ी या डंपवर नसतात (Jha et al., 2011).  िक�येक िठकाणी शहरा�या बाहेरील पा�याजवळ�या जागांवर कोणतीही काळजी 

न घेता आिण िनय�ंण य�ंणा न राबवता कचरा डंप केला जातो. मोठया शहरांना कच�याची िव�हेवाट लाव�यासाठी मया�िदत जमीन ्

उपल�ध अस�याने गभंीर सम�या िनमा�ण होत आहेत. कोणालाही आप�याजवळ कचरा डेपो नको अस�याने (Not In My Backyard 

- NIMBY िस�ंोम) न�या जागा सापडणेही अवघड होत चालले आहे. महानगरपािलकेने कचरा �यव�थापनाची चांगली सिवधा िनमा�ण ु
करावी असे ��येक नाग�रकाला वाटते, पण ती आप�या घराजवळ नसावी अशीही �यांची भावना असते. �यामळे घन कचरा ु
�यव�थापनाचे काम करणे महानगरपािलकांसाठीही अिधकािधक कठीण बनले आहे (Satpal Singh, 2017). 

सारांशाने, िवक� ि�त �यव�थेचा उ�ेश हा कचराम� आिण आरो�यपण� प�रसर िनमा�ण करणे हा आहे, �याम�ये कच�याचे �माण कमीत ु ू
कमी कर�यावर भर राहील आिण कचरा हे ससंाधन आहे असे मानले जाईल. जैिवक कच�यापासन कंपो�ट खत तयार केले जाईल, ू
नाग�रकांना �यां�या जबाबदा�यांिवषयी सजग केले जाईल, आिण घन कचरा �यव�थापना�या सव� �ि�येत नाग�रकांना स��य सहभागी 

क�न घेतले जाईल. गांडळ खते आिण कंपो�ट�या वापरामळे शेतीचे उ�पादन वाढते हे �ितकल प�रि�थतीतील �े�ावरही िदसन आले ू ु ू ू
आहे. जैिवक कचरा साचन राहात असन �यामळे �दषण वाढते आहे, ही आज भारतातील म�य सम�या एक�कडे, तर दसरीकडे ू ू ु ु ुू
जिमनीचा कस व उ�पादकता वाढवेल, आिण खा�यास सरि�त अ�न िनमा�ण करले अशा चांग�या �ती�या स�ि�य खताचा अभाव, हे ु
आज आप�या दशेातील वा�तव आहे. �हणनच िवक� ि�त घन कचरा �यव�थापन आिण पढे जाऊन श�य-कचरा �यव�थापन करणे ही ू ु ू
आज काळाची गरज बनली आहे.
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�करण 2
िवकि�त घन कचरा �यव�थापन - काळाची गरज�



iv
घन कचरा �यव�थापन : माग�दश�नपर प�तकु 20

भारताची स�याची 330 दशल� लोकस�ंया वाढन 2030 पय�त साधारण 600 दशल� होणार आहे, तर दरडोई उ�प�नही वाढतच ू
जाणार आहे, अशा प�रि�थतीत पया�वरणीय व आिथ�क��या शा�त प�तीने महापािलके�या घन कच�याचे �यव�थापन कर�याची ्
सम�याही िततक�च मोठी होत जाणार आहे. आप�या दशेात लहान-मोठी 5,000 शहर,े नगर ेआहेत, �याम�ये दर िदवशी 40 दशल� 
टन कचरा िनमा�ण होतो. सन 2047 पय�त हे �माण 260 दशल� टन होईल असे िद एनज� �रसच� इि��टटयटचे (The Energy ् ू
Research Institute - TERI) अनमान आहे. घन कचरा �यव�थापनाची जबाबदारी महानगरपािलकांवर सोपवलेली आहे. यापव� ु ू
सांिगत�या�माणे घन कचरा �यव�थापनात पढील म�य ट��यांचा िवचार केला पािहजे, कच�याची िनिम�ती, सकंलन, वाहतक, �ि�या, ु ु ू
गण सवंध�न आिण उव��रत अवशेषांचे �यव�थापन. यासाठीचे पया�य �हणजे लडिफल�ग, कंपो�ट�ग, ऊजा� िनिम�ती इ�यादी. आजपय�त ँु
घन कचरा �यव�थापन ही केवळ नागरी �थािनक �वरा�य स�ंथांचीच जबाबदारी आहे असे मानले गेले. �याम�ये नाग�रकांचा आिण 
अ�य stakeholders चा सहभाग �यायला पािहजे असे मानले गेले नाही. आता मा� क� � सरकारने आिण सव��च �यायालयाने 
कच�याची सम�या आटो�यात आण�यासाठी िविवध stakeholders �या सहभागाची आव�यकता अस�याची भिमका मांडली आहे. ू
भारतातील शहरांम�ये साधारपणे �यां�या बजेट�या एकण 20% िनधी घन कच�या�या सेवांसाठी खच� केला जातो. तरीही अजन ू ू
जवळपास 20-40% एवढया मोठया �माणावरील घन कच�याचे �यव�थापन यो�य �कार ेहोत नाही आहे. यो�य वाहतक सिवधां�या ् ् ु ु
अभावी महापािलके�या घन कच�याची वाहतकही अयो�य प�तीने होते आिण �याची िव�हेवाटही शा�ीय प�तीने लावली जात नाही ू
आहे. प�रणामी साव�जिनक �व�छतेची ि�थती खालावते आिण अनेक ससंग�ज�य आजारांचा �ादभा�व वाढतो. नगर िवकास ु
मं�ालयातफ�  महापािलका सेवांचे ब�चमािक� ग केले जाणार असन �याआधार ेजवाहरलाल रा��ीय शहरी पनिन�माण अिभयानांतग�त ू ु
(JNNURM) क� � सरकारकडन घन कचरा �यव�थापनासह अ�य मह�वा�या िविवध सेवांसाठी िनधी �ा� केला जाणार आहे.  ू
शहरातील नाग�रकांनीही अिधक चांग�या दजा��या सेवांची मागणी केली पािहजे आिण िडिलिमटेशनचा लाभ घेत नाग�रकांनी मतदार 
�हणनही आपली श�� वाप�न आप�या माग�या जोरकसपणे लावन धर�या पािहजेत.  ू ू

घन कचरा �यव�थापना�या �चिलत प�त�म�ये क� ि�त �यव�था िनमा�ण केली जात आहे. काही िठकाणी खाजगी-साव�जिनक भागीदारी 
(PPP) त�वावर काम स� आहे. शहरी �थािनक �वरा�य स�ंथांनी खाजगी �े�ाचा सहभाग आिण जोखीम घे�याम�ये �यांची भागीदारी ु
वाढवन कच�यापासन िनमा�ण होणा�या उ�पादनांची िव�� �यव�था सधारली पािहजे. क� ि�त �यव�थांम�ये लडिफल�ग साईटचे ँू ू ु
�यव�थापन, भिव�यातील साईट तयार करणे, कच�यापासन ऊजा�िनिम�ती कर�याचे �लांट उभारणे आिण कच�यापासन कंपो�ट ू ू
िनिम�तीचे मोठया �माणावरील �क�प उभारणे या सवा�चा समावेश होतो. ्

परतं, या�या पाच म�य मया�दा पढील�माण ेआहते:ु ु ु

याम�ये िविवध शहरां�या वा शहरांतग�त िविवध भागां�या 

वेगवेग�या गरजांचा िवचार केला जात नाही. क� ि�त 

प�त�म�ये मोठी भांडवली गतंवणक करावी लागते, �यासाठी ु ू
मोठया �माणावर जिमनीची आव�यकता असते. TERI �या ्

अनमानानसार घन कचरा �यव�थापनासाठी 2011 म�ये ु ु
200 चौ. िकमी. जमीन लागते ती गरज वाढन 2047 पय�त ू
1,400 चौ. िकमी. होणार आहे. शहरी भागांम�ये आधीच 

मोक�या जिमन�चे �माण कमी होत आहे, �यामळे या�कार ेु
घन कचरा �यव�थापन कर�याचा खच�ही खप वाढत जाणार ू
आहे. 

2011 2047

घन कचरा �यव�थापनासाठी आव�यक जमीन  

200 चौ. िकमी. 1,400 चौ. िकमी.
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�हणनच घन कचरा �यव�थापना�या िवक� ि�त �यव�था आिण �या�याशी िनगिडत �ि�या ही आज काळाची गरज आहे. िवक� ि�त ू
समदाय सहभाग आधा�रत �यव�थांमधन वर उ�लेखले�या मया�दांवर मात करता येईल. उदाहरणाथ�, याम�ये िजथे कचरा िनमा�ण होतो ु ू
�या�या जवळच घन कच�यावर �ि�या केली जाईल. काही िठकाणी कच�याचा ससंाधन �हणन वापर केला जाईल, �यामळे तो वाह�न ू ु
दस�या िठकाणी नेऊन टाक�याची, लडिफल�ग इ�यादी गरजच राहणार नाही. या प�त�मळे नाग�रकांना �यां�या जबाबदारीचा वाटा ँ ुु
उचल�यास �ो�साहन िमळेल, नािव�यपण� क�पनांचा अवलंब केला जाईल. मोठया �यावसाियक व �यापारी आ�थापनांना (जसे हॉटेल, ्ू
��णालये, शै�िणक स�ंथा, कॉप�रटे कटीन इ�यादी) �यां�या आवारात कचरा �यव�थापन �यव�था उभारा�या लागतील आिण ँ

साव�जिनक सेवा वापरासाठी वापर श�क �ावे लागेल. घरगती ओला व सका कचरा वेगवेगळा कर�या�या िनयमांची कडक ु ु ु
अमंलबजावणीही महानगरपािलकेतफ�  केली जाईल. 

क� ि�त �यव�थांम�ये समदाय सहभाग, सामािजक उ�ोजकता, उपिजिवका िनिम�ती आिण नािव�यपण� क�पनांचा अवलंब यांना ु ू
मया�िदत वाव िमळतो. इि�सनरशेन �लांटसार�या काही प�त�म�ये कचरा वग�करण करणे, �यातन पनच�ि�करण हो�याजोगा माल ू ु
वेगळा करणे, �यासाठी �थािनक पातळीवर जागा उपल�ध क�ने दणेे, कच�याचे म�य सवंध�न करणे इ�यादी गो��ना अनमती दतेाच येत ू ु
नाही. अशा प�त�मळे भारतातील लाखो असघंिटत कचरा वेचक, सफाई कामगारां�या उपिजिवकेचे साधन �यां�या हातन िहरावले ु ू
जाते आहे.

आज पणे व ब�गलोर यासार�या शहरात अनेक िनवासी सकंलांनी खाजगी उ�ोजकां�या मदतीने �यां�या जैिवक कच�याचे िवघटन ु ु
आप�या आवारातच कर�यास स�वात केली आहे. िवघटनशील नसणारा कचरा वेगळा क�न �याची िव�� केली जाते. िवघटनशील ु
कच�याचे कंपो�ट�ग क�न �याचे खत आवारातील बागेत वापर�यात येते आिण जा�ती�या खताची खाजगी कंप�यांना िव�� केली 

जाते. लहान व��यांम�ये वा लहान �माणावरही िवघटनशील कच�याची िव�हेवाट लाव�यासाठी िवक� ि�त कचरा �यव�थापन अवलंबले 

जात आहे. काही िठकाणी व�ती जवळ�या बागेची दखेभाल करणाया� सफाई कामगारां�या मदतीने हे �क�प चालवले जात आहेत. अशा 

�यव�था िकफायतशीर हो�यासाठी आिण �यांची �या�ी अिधक वाढव�यासाठी �यांना यो�य �ो�साहन िनधी द�ेयाची �यव�था िनमा�ण 

�हायला हवी आहे. घन कचरा �यव�थापना�या अशा िवक� ि�त �यव�थांचे पया�वरण जोपास�या�या ��ीने मह�व ल�ात घेऊन कॉप�रटे 

सोशल �र�पॉि�सिबिलटी अतंग�त आिण �वयसेंवी स�ंथांमाफ� त �यांना सहा�य व स�म केले पािहजे.

कचरा सम�ये�या उ�राचा िवचार कच�या�या �ोतापाशी, कचरा िजथे तयार होतो ितथे झाला पािहजे. परतं कचरा �यव�थापना�या ु
क� ि�त प�त�म�ये तसे न होता उ�र कचरा डेपोवर डंप केले�या कच�यातन शोधले जाते. या प�त�म�ये लांबवर कचरा वाह�न �यावा ू
लागत अस�याने इंधनाचा खच� वाढतो. भारत दशे इंधनाम�ये �वयपंण� नाही आहे, िशवाय �याचे दर िदवस�िदवस वाढत आहेत, �यामळे ू ु
वाहतक�चा खच� वाढतच जाऊन एकंदर खच� वाढणार. िशवाय या प�तीम�ये िनधा��रत मानकांनसार प�रणामही लाभत नाहीत. ु ु

भारताम�ये आज अनेक िठकाणी कचरा डेप�ना िवरोध होत आहे, नाग�रकांना आप�या घरांशेजारी कचरा डेपो नको आहेत. �यािव�� 

लोक कोटा�म�ये दाद मागत आहेत. िवशेषत: जैिवक व िबगर-जैिवक कचरा वेगवेगळा न करता क� ि�त प�तीने वाह�न डेपोवर डंप 

कर�यामळे खप सम�या िनमा�ण होत आहे, जसे अिलकडेच िद�लीम�येही घडले. ु ू

परतं, स�या तरी क� ि�त �यव�थांचा वरच�मा अिधक आहे. �यामळे पया�यी िवक� ि�त �यव�थांना �ो�साहन द�ेयाबरोबरच आज ु ु
अि�त�वात असले�या क� ि�त �यव�था अिधक चांग�या �कार ेकशा काम करतील याचाही िवचार केला गेला पािहजे. शहरी भागाची 
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मेकॅिनकल कंपो�ट�ग �ि�येतन कच�यातील ससंाधने अिधक �माणात वेगळी करता येतात. एकापे�ा अिधक कारणांसाठी कच�यातील ू
सािह�य वेगळे केले जाते आिण कच�यातील जैिवक, िवघटनशील भाग तेवढा वेगळा काढला जातो. �हणजेच ससंाधन व ऊजा� िनमा�ण 

करणारा भाग वेगळा के�याने लागणारी जागा कमी होते, तसेच लडफ�लवरील वाय व िलचेट उ�सज�नही आटो�यात आणता येते. ँ ू
मेकॅिनकल कंपो�ट�ग�या ट��याम�ये कच�याची वग�वारी व कंडीशिनंग केले जाते.

प�रि�थती सधार�याक�रता शा�ीय व एकाि�मक महापािलका घन कचरा �यव�थापन �यव�था गरजेची आहे. िवक� ि�त �यव�थांमळे ु ु
लोकसहभाग वाढेल, उपिजिवकेचे पया�य िनमा�ण होतील, पया�वरण जोपासले जाईल आिण आिथ�क काय��मताही वाढेल (Asher and 

Gandhi, 2008)

क� ि�त �यव�थापन �हणजे िनयोजन, िनण�य�ि�या, अमंलबजावणी, दखेरखे, म�यांकन या काय�वाही�या ��येक बाबतीत ‘क� ि�त ू
भिमका’ असलेला उप�म/�क�प. शहरी �थािनक �वरा�य स�ंथांकडे मया�िदत ससंाधने उपल�ध अस�याने क� ि�त �यव�थानापे�ा ू
िवक� ि�त �यव�थापन प�ती हा अिधक �यवहाय� पया�य आहे.

िवक� ि�त घन कचरा �यव�थापनाचा (DSWM) उ�ेश �ोतापाशीच कच�याचे �माण कमी करणे हा आहे. याम�ये महापािलके�या घन 

कच�याचे �यव�थापन िविवध लहान व �थािनक कचरा �यव�थापन क� �ांमाफ� त केले जाते. या क� �ांना एकाि�मक ससंाधन पन�ा��ी क� �े ु
(Integrated Resource Recovery Centres - IRRC) असे �हटले जाते. कचरा सकंलन, वाहतक आिण �ि�या करणारी ही क� �े ू
�यावसाियक िकंवा ना-नफा त�वावर चालवली जातात. िवक� ि�त �यव�था केवळ शा�त आिण आिथ�क��या िकफायतशीरच नसन ् ू
�यामळे कचरावेचकां�या कामाची प�रि�थती आिण �यांचे जीवनमान सधार�यास मदत होते. कचरा �यव�थापनासाठी िवक� ि�त ु ु
प�तीचा अवलंब करणे अिधक �यवहाय� आहे हे आता अनेकांना मा�य होत असन या प�तीची �वीकाराह�ता वाढली आहे. मोठया ्ू
�माणावर कचरा िनमा�ण करणे अनेक उ�ोग, हॉटेल, मोठया कंप�या आिण महानगरपािलका यांनीही आता �यां�या कचरा ्

�यव�थापना�या रणनीतीम�ये िवक� ि�त उपाययोजनांचा �वीकार केलेला िदसतो. याम�ये कचरा वेगवेगळा करणे अ�यतं मह�वाचे आहे, 

ओला कचरा कंपो�ट�गक�रता वापरला जातो आिण कोरडा कचरा पनच�ि�करणासाठी वापरला जातो िकंवा �याची शा�ीय��या ु ्

िव�हेवाट लावली जाते.

अशा �कार,े िवक� ि�त घन कचरा �यव�थापन प�तीम�ये मळ �ोतापाशीच कच�याचे �माण कमी केले जाते. िवघटनशील कच�याचे ू
�थािनक पातळीवरील �ि�या क� �ात कंपो�ट�ग केले हाते. �हणजेच िवक� ि�त प�तीतन ह�रत िवकास साधला जातो, �ीनहाऊस ू
वायचें उ�सज�न कमी होते आिण हा कचरा वाह�न ने�याचा खच� व वेळही वाचतो. शासनाने कच�यावर �ि�या कर�या�या नवनिवन ू
प�त�ना �ो�साहन �ावे, या��ीने कच�यापासन खतिनिम�ती, गॅसिनिम�ती अशा �कारचे �क�प उभे कर�यासाठी �ो�साहन िनधी ू
�ावा.

 क� ि�त िव�� िवक� ि�त घन कचरा �यव�थापन - तलना�मक िव�षेणु

िवक� ि�त कचरा �यव�थापनाम�ये कच�यावर के�या जाणा�या काही �ि�या पढील�माणे, जसे, कच�याचे पनच�ि�करण, ु ु
कंपो�ट�ग�ारा खत/गांडळ खत िनिम�ती, लहान �माणावर अनोरिेबक पाचन आिण यांि�क कंपो�ट�ग/मेकॅिनकल कंपो�ट�ग.  ू
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 िन�कष�

िविवध तांि�क पया�यांचे िव�ेषण केले असता असे िदसते क� �ोतापाशी कच�याची वग�वारी न के�याने पनच�ि�करण क�न केले�या ु
व�तंचा दजा� व िकंमत कमी राहते व नवा क�चा माल वाप�न केले�या व�तं�या तलनेत या व�तंना बाजारपेठ िमळत नाही. �यामळे ू ू ु ू ु
उ�पादने आिण ती तयार करणार ेउ�पादक दल�ि�त राहतात. याखेरीज पनच�ि�करण कर�या�या उ�ोगासमोर आणखीही काही ुु
आ�हाने आहेत, जसे (i) पनवा�पर आिण पनच���करण करणे क��द आिण अपया�� आहे, (ii) लहान उ�ोगांकडन केली जाणारी �ि�या ु ु ू
सबंिंधत िनयमांना ध�न होत नाही. तसेच, पनच�ि�त उ�पादनांसाठी कोणतेही धोरण ठरवले गेलेले नाही. खप सवलती�या दरात ु ू
िवकता येणारी रासायिनक खते आिण पारपं�रक शेण खत िकंवा क�बडी खत यां�या तलनेत यां�या �पध�त कंपो�ट खते मागे पडतात. ु
�यांना फारसे �ाहक लाभत नाहीत. कंपो�टसाठी सभंा�य बाजारपेठ मोठी असनही ितचा वापर अ�ाप केला गेलेला नाही. कोणतेच ू
तं��ान प�रपण� नाही हेही या िव�ेषणातन िदसन येते. ��येक तं�ात काही जमे�या बाज आहेत तर काही कमतरता आहेत. या ू ू ू ू
सम�यांवर मात कर�यासाठी लोक सहभागाने परतं महानगरपािलके�या सहा�याने घन कचरा �यव�थापन कर�यास �ो�साहन िदले ु
गेले पािहजे. या��ीने समदाय-आधा�रत िवक� ि�त कचरा �यव�थापन प�ती उभी कर�या�या ��ीने धोरण आखले पािहजे व कती ु ृ
काय��म तयार केला पािहजे. कच�याचे �माण कमी कर�यासाठी श�य-कचरा ही सकं�पना लोकांपय�त नेली पािहजे आिण उपभो�ा ू
�हणन लोकां�या असले�या सवय�म�ये बदल घडवन आणला पािहजे. शासनाने पनच�ि�करण क�न तयार केले�या उ�पादनांसाठी ू ू ु
धोरण तयार केले पािहजे, उ�पादनाचा दजा�, पनच�ि�करण उ�ोगांसाठी िदशािनदश� ांचे पालन कर�याची आव�यकता आिण �यांनी ु
तयार केले�या उ�पादनांचे व कंपो�टचे िवपणन धोरण तयार केले पािहजे (Satpal Singh, 2017).

घन कचरा �यव�थापन कर�यातील आ�हाने आिण पया�वरणीय शा�तता िटकव�या�या सम�या अ�ाप अन��रत आहेत. घन कचरा ु
�यव�थापन सधारणे हे महापािलकेसमोरील मोठे आ�हान आहे. ते दर कर�या�या ��ीने एक उपाय �हणजे िवक� ि�त प�तीचा अवलंब ु ू
करणे, कारण या प�तीम�ये लोकांची मानिसकता बदलन िनमा�ण होणा�या कच�याचे �माण कमी कर�याची आिण कचरा वाहतक�चा ू ु
खच�, वाहतक क�डी, हवेचे �दषण, र�ते द��ती खच�, भजलाचे �दषण इ�यादीचे �माण कमी कर�याची �मता आहे. सवा�त मह�वाचे ू ु ूू ू
�हणजे या प�तीमळे लडफ�लवर टाक�यात येणा�या कच�याचे �माण कमी होते. शहरी भागात जिमनीची उपल�धता होणे अवघड ँु
अस�याने हा म�ा मह�वाचा आहे. िवक� ि�त प�ती ही शा�त आिण �यवहाय� आहे आिण �यातन कचरावेचकां�या कामाची प�रि�थती ु ू
बदलायला व �यांचे जीवनमान उंचावायलाही मदत होते. याम�ये नाग�रकांचा सहभाग िमळवता येतो. पया�वरण-�नेही आिण 

आिथ�क��या काय��म अशी ही प�त आहे.्

िवक� ि�त घन कचरा �यव�थापन �यव�थेचे आिथ�क लाभ पाहता असे िदसते क� �ोतापाशी कच�याची वग�वारी केली असता 

�यव�थापनाचा खच� 60-70% ने कमी होतो. तसेच तयार होणा�या कंपो�ट�या िव��तन महानगरपािलकेला उ�प�नही िमळते.ू
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कचरा सकंलन व िव�हवेाटीची प�ती

मंबईम�ये सवा�साधारणपणे 8,780 मे�ीक टन घन कचरा �ित िदन (MTPD) िनमा�ण होत अस�याचे िदसते. महापािलके�या घन ु
कच�याम�ये कंपो�ट�ग होणारा माल, िनवासी व �यापारी सकंलातील कागद व प�ा, र�ते सफाईतन गोळा होणारी रतेी व माती, आिण ु ु ू
�ला�टीक, धात, काच इ�यादी�या व�त असतात. जरी एकण िनमा�ण होणा�या कच�याम�ये �ला�टीकचे �माण केवळ 0.75% असले ू ू ू
तरी नाली तंबणे व अ�य सम�यांमळे �ला�टीक सवा�िधक उप�व होतो. �ला�टीक जाळ�यामळे िवषारी वाय उ�सिज�त होतात आिण ु ु ु ू
�ला�टीक अिवघटनशील आहे. या सव� कारणांमळे MCGM ने �ला�टीक बदंी घोिषत केली आहे.ु

अ. र�ते झाडण:े मंबईतील र��यांची एकण लांबी 1,950 िकमी आहे. स�या 100 ट�के र�ते एक वा दोन पा�यांम�ये (अदंाजे 75 ु ू
िकमी र��यांबाबत) महापािलके�या सफाई कम�चा�यांकडन (67 ट�के र�ते) आिण खाजगी कं�ाटदाराकडील कामगारांकडन (33 ू ू
ट�के र�ते) झाडले जातात. र�ते झाड�याचे काम बीटनसार केले जाते (��येक बीटसाठी दोन सफाई कामगारांची एक जोडी) – एकण ु ू
4,200 बीट असन �याम�ये �ितिदन 4,000 ते 5,000 चौ. मी. �ित कामगार जोडी या�माणे 8,000 to 10,000 चौ. मी. र�ते ू
झाडलोटीचे काम केले जाते.

ए, डी, जी/दि�ण आिण जी/उ�र या वॉड�म�ये य�ंा�या सहा�याने अदंाजे 50 िकमी र��याची सफाई केली जाते आिण पढील ट��याम�ये ु
आणखी 150 िकमीपय�त ही सेवा वाढव�यात येणार आहे.

8
 मबंईतील घन कचरा �यव�थापनु

चार सम�िकना�यावरील कचरा �यव�थापन – िगरगाव चौपाटी, िशवाजी पाक� -माहीम, जह� आिण वस�वा - येथील सफाई व दखेभालीचे ु ु
काम पाच वषा��या कालावधीसाठी व कामिगरी-आधा�रत त�वावर कं�ाटदारांवर सोपवलेले आहे.

ब. कचरा सकंलन: म�य�वे कचराकंडी�ार ेसकंलन केले जाते (83%) आिण घरोघरी जाऊन सकंलन कमी �माणात आहे (13%). ु ु
मंबईत एकण 4,338 िविवध �कार�या व �मते�या साव�जिनक कचरा कंडया आहेत. याम�ये कॉ�पॅ�टर कंटेनस�, िविवध आकाराचे ु ू ु ्

�क�प कंटेनस�, शेड, �टेशनरी कॉ�पॅ�टर आिण कचरा वाहणा�या गाडया (भाडे त�वावरील) यांचा समावेश आहे. कचराकंडीतन 3 ् ु ू
पा�यांम�ये कचरा गोळा कर�याचे काम चालते. हा कचरा ह�तांतर �टेशनवर पाठवला जातो िकंवा थेट िव�हेवाट लावायची असेल 

�यािठकाणी पाठवला जातो. मोठया उघडया कचराकंडयातन �हणजेच �क�प वाहनातन उचललेला कचरा बह�तेकवेळा ह�तांतर ् ् ु ् ू ू
�टेशनवर वाह�न नेला जातो, ितथन पढे तो मोठया वाहनातन िव�हेवाट लाव�या�या िठकाणी ने�यात येतो. कचरा सकंलन व वाहतक ्ू ु ू ू
यासाठी वापर�या जाणा�या वाहनां�या मािहतीचा गोषवारा खालील त��ात िदलेला आहे.

8:ht tp: / /www.mcgm.gov. in/ i r j /go/km/docs/documents/MCGM%20Department%20List /Ci ty%20 
Engineer/Deputy%20City%20Engineer%20(Planning%20and%20Design)/City%20Development %20Plan 
/Solid%20Waste%20Management.pdf
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कचरा सकंलनासाठी नमेलेली वाहन ेआिण �याचंी वाहतकू

29 

5/10 

47

18 

खले �कु

15
138
158

कॉमप ॅ�टर

296

�क�प वाहन े

-
123

2.5/5
123

82

डपंर 

197

5/10

279

-
जेसीबी मशीन

22
30
52

मोठे कचरा वाहक (�र�यज कॅ�रयर)ू
22
18
-
18

-
8

194

अ�य वाहन े(जीप, ट�पो)

186

महानगरपािलके�या वाहनांची स�ं या
खाजगी वाहनांची स�ंया
वाहनांची एकण स�ं याू

वाहनाचा �कार 
�ित वाहन �मता (cu. m)

1,009
600

एकणू
-
409
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कच�याचे दनंैिदन सकंलन व वाहतक दोन पा�यांम�ये केली जाते. �ित िदन सरासरी 1,000 ते 1,354 वाहन फे�या होतात.ू

झोपडप�यांम�ये कचरा सकंलनासाठी MCGM ने अिभनव प�ती अिंगकारली आहे. याला “झोपडप�ी द�क योजना” असे �हणतात. ्
9�याम�ये �थािनक समदाय आधा�रत स�ंथेशी (Community Based Organization - CBO) कामासाठी िनवडले जाते , �यांना ु

�. 2,500 �ित 1,000 लोकस�ंया यानसार मािसक मानधन िदले जाते आिण �यां�यावर कचरा सकंलन व लहान गटार��या सफाईचे ु
काम सोपवले जाते. दस�या वष� मानधन कमी क�न �. 1,800 कर�यात आले, तर ितस�या वष� आणखी कमी क�न �. 370 ु
कर�यात आले. �थािनक समदायाला िनयोजन व काय�वाहीम�ये सहभागी क�न घे�या�या िवचाराने ही सकं�पना राबवलेली आहे. ही ु
सीबीओ अिधकत असन �यां�या सेवां�या बदली �यांना ��येक घरातन  �. 10 या�माणे मािसक सेवा श�क गोळा कर�याची परवानगी ृ ू ू ु
आहे. स�या MCGM कडे अशा 249 न�दणीकत सीबीओ असन �यां�या�ार े4.8 दशल� झोपडप�ी धारकांपय�त सफाई सेवा पोहोचते ृ ू
आहे. पढील काळात ही सेवा 100 ट�के झोपडप�ी �े�ात स� कर�याचे िनयोजन आहे.ु ु

अॅड�हा�स लोकॅिलटी मॅनेजम�ट (Advance Locality Management- ALM) िस�टीम ही आणखी एक योजना आहे, �याम�ये 

वॉड�मधील �थािनक शेजार समहांशी िवचारिविनमय व सहभागाने MCGM काम करते. या समहांमधन ALM र�ते सिमती तयार केली ू ू ू
जाते, आिण ही सिमती नागरी वॉड� ऑफ�स�या सम�वयाने �थािनक नागरी ��ांची सोडवणक करते. स�या 24 वॉड�म�ये िमळन अशा ू ू
584 ALM र�ते सिम�या असन �या ‘श�य कचरा’ सकं�पनेवर भर दऊेन काम करत आहेत. याम�ये कच�याचे �माण कमी करणे, ू ू
साठवण, िव�हेवाट, सका कच�या�या िव�हेवाटीसाठी कचरा वेचकांचा सहभाग इ�यादी कामे केली जात आहेत. तर ओ�या ु
कच�यासाठी ब�याच वॉड�नी कंपो�ट�ग स� केले आहे.ु

9:सीबीओ �हणजे �थािनक व सोसायटी रिज��ेशन अॅ�ट, 160 व पि�लक ��ट अॅ�ट, 1950 िकंवा सहकार कायदा, 1961 याखाली 
न�दणीकत �वयसेंवी स�ंथा.ृ

क. कचरा �ि�या आिण िव�हेवाट: सकंिलत 

केलेला बराचसा महापािलका घन कचरा 

दवेनार, मलंड व कांजरमाग� लडफ�ल साईट ँु ु ु
टाकला जातो, डंप करणे आिण ले�हिलंग करणे 

याखेरीज अ�य �ि�या तेथे के�या जात नाहीत. 

सगळे िमळन केवळ 100 ते 150 MTPD ू
कच�यावर �थािनक कंपो�ट�ग व बायोगॅस 

�लांट�ार े �ि�या केली जाते. दवेनार डंिपगं 

�ाऊंड ही सवा�त मोठी (131 हे�टर) जागा 

असन ितथे 4800 MTPD कचरा दररोज येतो. ू
कांजरमाग� येथे 3000 MTPD. ित�ही डंिपगं ु
�ाऊंड िमळन लडफ�ल साईटक�रता एकन ँू ू
साधारण 151 हे�टर �े� िमळते आिण खालील 

त��यात दाखव�या�माणे �यांचे काही वषा�चेच 

आय�य उरले आहे.ु

घन कचरा िव�हवेाटीसाठी वापरात�या महापािलके�या स�या�या जागा

गोराई 
(शा�ीय��या बदं केला आहे)्

25.00
18.45
16
2

मलडंु ु 24.00
16.60
16
बदं 

काजंरमाग�ू

141.00
65.00
4
Perpetual

देवनार

131.12
116
51
9

जागेचे �े�े (हे.)
डंिपगंसाठी उपल�ध �े� (हे.)
जागा िकती वष� वापरात आहे
अजन िकती वष� वापरता येईलू
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मबंईतील घन कचरा �यव�थापन आिण कचरा िव�हवेाट �यव�था याचंा गोषवाराु

दवेनार आिण मलंड कचरा डेपो यांचा उ�पादक कालावधी आता जवळपास सपंला आहे. दवेनार कदािचत आणखी काही वष� वापरता ु ु
येईल. �यामळे MCGM आता डंिपगंसाठी न�या जागांचा शोध घेत आहे तसेच कच�याची िनिम�ती कमी हो�यासाठी तं��ाना अवलंब ु
केला जात आहे. महारा�� सरकारने याच कारणासाठी MCGM ला ऑ�टोबर 2005 म�ये कांजरमाग� येथे 141.77 हे�टर जागा िदली ु
आहे. कच�याचे पनच�ि�करण आिण कच�याचे �माण कमी कर�यासाठी अ�य तं��ानाचा अवलंब  MCGM कडन केला जात आहे. ु ू
कचरा पन�ा��ीतन एकणच लडफ�लवर जा�या�या कच�याचे �माण कमी कर�याचा महानगरपािलकेचा �य�न आहे.ँु ू ू

सव� डंिपगं साईट घनदाट लोकव�ती�या भागात वसले�या आहेत. MCGM ने कच�याची दग�धी आिण आरो�यिवषयक सम�या कमी ु
कर�यासाठी काही �ॅ�टर तैनात केले आहे, �यातन पया�वरण�नेही क�टकनाशके िम�ीत पा�याची फवारणी कच�या�या िढगा�यांवर ू
केली जाते. या उप�माचे सकारा�मक प�रणाम िदसन आले आहेत (गोराई येथे हाय�ोजन स�फाईडची पातळी खप कमी झाली आहे). ू ू
तसेच MCGM ने गोराई डंिपगं�या भोवती 7000 झाडे लावली आहेत. मलंड व दवेनार�या प�रसरातही व�ारोपणाचे काम चाल आहे. ु ु ृ ू
कचरा डेपो आिण िनवासी �े� याम�ये बफर िनमा�ण कर�यासाठी आणखी 1000 झाडे लावली जाणार आहेत.

झोन

झोन I

झोन II

झोन III

झोन IV

झोन V

झोन VI

एकणू

��े 
(चौ.िकमी.)

28.51

39

66.79

190.31

67.58

87.05

479.24

लोकस�ंया 
(2001) 
दशल� म�ये

1.36

1.97

2.42

2.68

1.86

1.64

11.91

सकंलन क� �ाचंी 
स�ंया

कॉमप ॅ�टर व डंपर 
सिंम�

�लेसर, डंपर 

ट�पो इ�यादी

वाहतक�ची वाहन े- ु
�कारानसारु

महाल�मी कचरा 
ह�तांतर �टेशन

महाल�मी आिण 
कला� कचरा ु
ह�तांतर �टेशन

कला� कचरा ह�तांतर ु
�टेशन

�ि�या / 
िव�हवेाट 
लाव�याचे 
िठकाण

दवेनार

दवेनार

दवेनार

गोराई

दवेनार

मलंडु ु

ह�तातंर 
�टेशन

282

753

805

983

815

700

4,338
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ड. बाधंकामा�या मल�याची िव�हवेाट महानगरपािलके�या �े�ातील �रका�या खाण�म�ये लावली जात आहे. खाजगी �े�ा�या 

सहभागाने MCGM ने बांधकाम मलबा सकंलन व िव�हेवाटीची वेगळी �यव�था आखली आहे. ��तािवत आराखडयाची ्

अमंलबजावणी कर�यासाठी सिव�तर धोरण आखले आहे व िदशािनदश�  तयार केले आहेत.

जैववै�क�य कचरा �यव�थापन: मंबईम�ये एकण 25 ु ू
MTPD जैववै�क�य कचरा िनमा�ण होतो. काही मोठया ्

वै�क�य स�ंथांनी �यां�याकडील कच�यावर उपचार 

कर�यासाठी �वतं� इि�सनरटेर आिण िव�हेवाट य�ंणा 

उभारली आहे. M C G M  ने साधारण 10 M T P D 

जैववै�क�य कच�यावर उपचार क�न िव�हेवाट 

लाव�यासाठीची सिवधा बांधा-वापरा-ह�तांतर करा ु
(BOT) या त�वावर िशवडीतील जीटीबी हॉि�पटम�ये स� ु
केली आहे, �याम�ये एक इि�सनरटेर, दोन ऑटो�ले�हज व ्

�ेडर यांचा समावेश आहे. परतं उ�सज�ना�या िनयमांची ु
पत�ता होत नस�याने ही सिवधा बदं करावी लागली. ू ु
महानगरपािलके�या ��णालयातन िनमा�ण होणारा 3 ू
MTPD जैववै�क�य कच�याची िव�हेवाट स�या तळोजा 

येथील हॅझॅड�स वे�ट अड िड�पोझल सिवधे�ार े लावली ् ँ ु
जात आहे.

 [बांधकाम करणे, बांधकाम पाडणे आिण गाळ यांचा कचरा - 

(�यव�थापन व हाताळणी) िदशािनदश� , स�ट�बर 2005] -

याअतंग�त उपय�ता य�ंणा, िवकासक आिण मलबा िनमा�ण ु
करणा�या इतरांनी �या�या िव�हेवाटीचे िनयोजन करायचे 

आहे आिण बांधकाम परवानगी�या �ि�येचा भाग �हणन या ू
िव�हेवाटी�या िनयोजनालाही M C G M  कडन मंजरी ू ु
�यायची आहे. बांधकाम साईटवरचा मलबा, कचरा 

सकंिलत करणे, �याची वाहतक, पनच�ि�करण/िव�हेवाट ू ु
लावणे या कामांचे कं�ाट खाजगी ऑपरटेस�ना द�ेयाचे 

��तािवत आहे. �यां�याकडन हा कचरा नेमन िदले�या ू ू
जागी नेला जाईल व या कामाक�रता �यांना ठरािवक श�क ु
िदले जाईल. याक�रता िविहत नम�यात अज� मागवले असन ु ू
�यांची छाननी होऊन काही काळातच �यांची िनवड व 

नेमणक केली जाईल.ू

मबंईतील कचरा ह�तातंर �टेशन आिण िव�हवेाट ु
साईट दश�वणारा नकाशा

3. गोराई िव�हेवाट साईट

1. दवेनार िव�हेवाट साईट

4. महाल�मी कचरा ह�तांतर �टेशन

5. कला� कचरा ह�तांतर �टेशनु

2. मलंड िव�हेवाट साईटु ु

K/E

K/W

P/N

S

R/S

D

L

M/E

H/W

C

F/N

G/N

R/N

R/C

P/S

T

M/W

H/E

G/S F/S

N

A

B

E

3

2

1
5

4
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MCGM आतापय�त अनेक पथदश� �क�प राबवले आहेत, जसे झोपडप�ी द�क योजना व अॅड�हा�स लोकॅिलटी मॅनेजम�ट िस�टीम. 

या �क�पांची आता �यापक पातळीवर अमंलबजावणी कर�याची गरज आहे.

सन 2025 पय�त मंबईतील घन कचरा िनिम�तीचे �माण 10,000 MTPD होईल असे अनमान आहे. स�या िनमा�ण होणा�या सव� ु ु
कच�याची िव�हेवाट MCGM कडन तीन डंिपगं साईटवर केली जात असली तरी या साईटचे आयमा�न आता सपंत आले आहे. तरीही ू ु
स�या केवळ डंिपगं/लडिफल�ग यांचाच अवलंब महानगरपािलकेकडन केला जात आहे. �थािनक पातळीवर कच�यावर �ि�या करणे, ँ ू
कंपो�ट�ग करणे हे �माण खप कमी आहे.ू

MCGM ला लडिफल�गसाठी न�या जागा शोधा�या लागतील. परतं महापािलका �े�ात उपल�ध होणा�या जिमनीची मया�दा ल�ात घेता ँ ु
�याहीपे�ा मह�वाचे आहे ते िनमा�ण होणा�या कच�याचे आिण लडफ�लवर वाह�न ने�या जाणा�या कच�याचे �माण कमी करणे. तसेच ँ

लडफ�ल साईट शा�ीय प�तीने िवकिसत करायला पािहजेत. MCGM ला कांजरमाग� येथे िमळालेली 141.77 हे�टर जमीन ँ ु
काळजीपव�क वापरायला हवी, जेणे क�न ितथे केले�या लडफ�ल�गमळे साईटचे आय�य अिधक वाढले पािहजे.ँू ु ु

याक�रता िविवध उपाययोजनांची गरज आहे, जसे आधिनक तं��ानाचा अवलंब, अिधक मोठया �माणावर कच�यावर उपचार करणे, ु ्

पनच�ि�करण व िव�हेवाटीची य�ंणा उभारणे, �ोतापाशी कच�याची वग�वारी अिधकतम करणे, �थािनक पातळीवर पनच�ि�करण, ु ु
�ि�या व कंपो�ट�गसार�या पया�यांचा अवलंब करणे इ�यादी.  

महानगरपािलकेने जाणीवजागती व लोक िश�णासाठी िविवध मा�यमांचा वापर केला आहे. जसे, जािहरात, वत�मानप�े, टी�ही, बॅनस�, ृ
�भातफे�या इ�यादी. �दषणाक�रता �ितबधंा�मक उपाययोजना �हणन ��येक वॉडा�त ल� ठेव�यासाठी मकादम (Nuisance ू ुू
Detectors Mukadams) नेमले आहेत. मंबई पोिलस कायदा, 1951 �या कलम 22 व िनयम 115 नसार �यांना नोटीस बजाव�याचे ु ु
अिधकार िदले आहेत. नाग�रकांम�ये जबाबदारी व उ�रदािय�वाची भावना वाढ�यासाठी हा उप�म मह�वाचा असन तो स�मपणे चाल ू ू
रािहला पािहजे.

 MCGM �या िवचाराथ� काही ठळक म�े आिण रणनीती ु

स�या MCGM ने कच�यावरील उपचार व कच�याची िव�हेवाट लाव�यासाठी यो�य प�ती कोण�या आहेत हे ठरव�या�या ��ीने एक 

अ�यास हाती घेतला आहे. याम�ये कच�याची िव�हेवाट लाव�यासाठी वापरले जाणार े िविवध तं��ान, िविवध पया�य व �यां�या 

अमंलबजावणी खाजगी-साव�जिनक भागीदारी त�वावर उ�या राह� शकणा�या �क�पांचे �व�प इ�याद�चा समावेश या अ�यासात आहे.
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�करण 3
मबईची भिव�यकालीन ‘श�य-कचरा’ �या िदशन वाटचालं े ेु ू

MVS आिण �जा फाऊंडेशन यां�या वतीने काही मािहती उदाहरणादाखल सादर केलेली 

आहे. �याला परक आकडेवारी सोबत िदलेली नाही.ू
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 प�रचय

घन कचरा �यव�थापनाबाबत स�याची मंबईची प�रि�थती भीषण आहे. लडफ�ल डंिपगं अशा�ीय प�तीने केले जात आहे, �यामळे ँु ु
पया�वरणाला आिण डेपो�या प�रसरात राहणा�या लोकां�या आरो�याला धोका सभंवतो. घन कचरा �यव�थापनासाठी MCGM करत 

असले�या कामांची �या�ी बरीच मोठी आहे. घन कचरा �यव�थापन िवभागासाठी जे बजेट आहे �यातील 60%ह�न अिधक र�कम 

पगारांवर आिण 20-25% कच�या�या वाहतक�वर खच� होते. �ोता�या जागी कच�याची वग�वारी कर�याची प�ती आज जगभरात ु
मा�यता �ा� आहे आिण मोठया �माणावर अवलंबलीही जाते. मा� �या��ीने MCGM  ने फारशी �गती साधलेली नाही. याखेरीज, ्

महापािलका �या अशा�ीय प�तीने कचरा �यव�थापनाचे काम करत आहे �यामळे प�रि�थती अिधकच गभंीर होत चालली आहे. घन ु
कच�याची शा�ीय प�तीने िव�हेवाट लाव�याने केवळ पया�वरणाची जोपासना होते असे नाही तर �यामळे रोजगार िनमा�ण होतो, ु
आधिनक तं��ानाचा अवलंब क�न आिथ�क लाभही िमळवता येतात. स�याची प�रि�थती सधार�या�या ��ीने काही उपाययोजना ु ु
पढील भागात िदले�या आहेत. या िदशेने महानगरपािलकेने काम केले तर मंबई�या कच�या�या प�रि�थतीत आमला� बदल घडवन ु ु ू ू
आणणे श�य होईल. 

 मबंईतील घन कचरा �यव�थापनाची लोकस�ंये�या �माणातील स�ंया�मक मािहतीु

एखा�ा भागात िकती कचरा तयार होतो हे वेगवेग�या गो��वर अवलंबन असते. �यातील दोन मह�वा�या गो�ी �हणजे �या भागातील ू
िनवासी लोकस�ंया आिण �यापारी सकंलांची स�ंया. मंबई महानगरपािलकेम�ये 24 �शासक�य वॉड�स आहेत. या वॉड�म�ये िनमा�ण ु ु ्

होणा�या कच�याचे अदंाजे �माण खालील त��यात िदले आहे.

Image source: www.dnaindia.com



iv
घन कचरा �यव�थापन : माग�दश�नपर प�तकु 32

K/E

K/W

P/N

S

R/S

D

L

M/E

H/E

C

F/N
G/N

R/N

R/C

P/S

T

M/W

H/W

G/S F/S

N

A

B

E

1,27,290
1.29
100

1,66,161
1.69
130

3,93,286
4.01
250

3,46,866
3.53
260

3,60,972
3.68
250

5,57,239
5.68
400

3,77,749
3.85
250

5,99,039
6.10
360

5,29,034
5.39
400

1,85,014
1.88
150

त�ा 1: िनमा�ण होणा�या घन कच�याचे अदंाजे �माण

2011 लोकस�ं या
2016 अदंाजे लोकस�ंया (लाखाम�ये)
2016 िनमा�ण होणा�या घन कच�याचे �माण (MTD)* 

1,24,42,373
126.68
8610.00

एकणू

* घन कच�याचे अदंाजे �माण हे लोकस�ंया, आिथ�क �तर इ�याद�वर आधा�रत आहे. 

3,07,581
3.13
240

8,23,885
8.40
500

7,48,688
7.63
530

9,02,225
9.20
550

8,07,720
8.23
520

4,11,893
4.20
320

6,22,853
6.35
470

9,41,366
9.60
610

4,63,507
4.72
360

5,62,162
5.73
400

4,31,368
4.39
300

6,91,229
7.04
500

7,43,783
7.48
500

3,41,463
3.48
260
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सव�साधारणपणे कच�याचे दोन �कार असतात; जैिवक वा िवघटनशील कचरा आिण िबगर-जैिवक वा अिवघटनशील कचरा. 
महापािलके�या घन कच�याचे ओला व सका कचरा असेही वग�करण केले जाते. हा कचरा िनवासी सकंले, �यापारी सकंले, र�ेटॉरटं ु ु ु
इ�यादी िविवध िठकाणी तयार होतो. ओ�या कच�याम�ये िशजवलेले अ�न, पालेभा�या, फळे, झाडांची पाने इ�यादीचा समावेश होतो. 
तर सका िकंवा अिवघटनशील कच�याम�ये �ला�टीक, ई-कचरा, बांधकामाचा मलबा, धात इ�याद�चा समावेश होतो. वै�क�य कचरा हे ु ू
कच�याचे आणखी एक वग�करण असन याम�ये इंजे�शन सई, सॅिनटरी नॅपक�न, कापस इ�यादीचा समावेश होतो. वग�वारीनसार घन ू ु ू ु
कच�याचे वॉड�िनहाय अदंाजे ट�केवारी आिण �माण खालील त��यात िदले आहे:

 मबंईतील घन कच�याचे वग�करणु

45

20

20

23
ए

20
15

5
2

150

�माण
ई-कचरा

काच

बांधकाम कचरा (महापािलकेचा वगळन)ू

�ला�टीक

इतर

िनवासी 

धात/प�ाू

िबगर-िनवासी जैिवक-िवघटनशील

अिवघटनशील

िवशेष

12

26
सी

36
20

20

3
12

1

130

बी

3
10
16

20

1

30

10
10

100

35

डी
80
50

25
30

7
3

30

260

िनमा�ण केले�या कच�याचा �कार, वॉड�-िनहाय (सव� आकडे म�ेीक टन �ितिदन - MTD)
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30

70

30

ई

30

60

3

20

7

250 20

एफ दि�ण

30

65
70

10
5

30
20

250

45

70

100
एफ उ�र 

75

40

15
10

45 400

5

जी दि�ण 

45
30

10

65

25
30

35

250

55

35
15
10

60

30
45

जी उ�र 
10

360
55

15

एच पव� ू

5

50

80
80

60

55

400

काच

ई-कचरा

�ला�टीक

इतर

िनवासी 

�माण

धात/प�ाू

बांधकाम कचरा (महापािलकेचा वगळन)ू

िबगर-िनवासी जैिवक-िवघटनशील

अिवघटनशील

िवशेष

िनमा�ण केले�या कच�याचा �कार, वॉड�-िनहाय (सव� आकडे म�ेीक टन �ितिदन - MTD)
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25
25

50

30

60

5

35

10

एच पि�म 

240
50

15

के पव�ू

20

130
100
75

40

70 500

10

10

70
80

एल 
100

80

100

10

550

140
के पि�म 

10
75
70
50

20
40

15

500

35

10
15

40
40

एम पि�म 
70
60
50

320

एम पव� ू

80

20
15

100
80

55

110

60 520

िनमा�ण केले�या कच�याचा �कार, वॉड�-िनहाय (सव� आकडे म�ेीक टन �ितिदन - MTD)

एन 

20
55

60
60

15

90
110

60
470

55

15

पी दि�ण 

45

10

90
60

50
35

360
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आर दि�ण

15

150
75

130

50
70

40
70

500

पी उ�र 
140

85
75
80
80

110

25
15

610

50
35

35
15

आर उ�र 
60
55

35

10

300

5

45
आर म�य 

55

80

55
15

50
60

400

�माण

िनवासी 

�ला�टीक
िबगर-िनवासी 

काच

ई-कचरा
इतर
धात/प�ाू

बांधकाम कचरा (महापािलकेचा वगळन)ू

जैिवक-िवघटनशील

अिवघटनशील

िवशेष

िनमा�ण केले�या कच�याचा �कार, वॉड�-िनहाय (सव� आकडे म�ेीक टन �ितिदन - MTD)

40

30

वॉड� टी

70
45

30
25
10
5

260

वॉड� एस
140
90
75
70
50
40

15
20

500
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िनमा�ण केले�या कच�याचा �कार, मबंई (सव� आकडे म�ेीक टन �ितिदन - MTD)ु
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 मबंई महानगरपािलके�या कच�याचे पढील वग�करणु ु

सपंण� MCGM �े�ासाठी वग�करण केले�या कच�याचे अदंाजे �माण सारांश�पात पढील�माणे आहे.ू ु

िविवध वग�करणानसार मंबईत तयार होणा�या कच�याची स�ि�थती वरील त��याम�ये िदलेली आहे. वरील आकडेवारी वॉड�िनहाय ु ु
आहे. वरील डेटा मंबई िवकास सिमती�या �ी. पाटणकर यां�या अनभवातन तयार झालेला आहे. वरील आकडे हे महानगरपािलकेचे ु ु ू
अिधकत आकडे नसन कच�याचे एकण �माण सिचत करणार ेआहे, याची न�द �यावी. खालील त��याम�ये िनमा�ण होणा�या कच�याचे ृ ू ू ू
�माण आिण �कार अिधक तपशीलात िदलेला आहे. ��येक �कार�या कच�याचे �यव�थापन कर�यासाठी अदंाजे िकती खच� येईल 

आिण �यातन सभंा�य िकती उ�प�न िमळेल हे मोज�यासाठी हा डेटा तयार केला आहे. �याआधार ेमहानगरपािलकेक�रता िवक� ि�त ू
�यव�था उभी कर�यासाठी भिव�यातील उपचार, सकं लन, िव�हेवाट, काय�वाही व दखेभाल इ�यादी कामांसाठी िकती खच� येईल हे 

काढले आहे. 

8780
मंबईतील महापािलकेचा कचरा ु

950
मंबईतील बांधकाम कचराु

1909
िनमा�ण होणार जैिवक-िवघटनशील कचरा (िनवासी)

1726
िबगर रिहवासी �े�ात िनमा�ण होणार जैिवक-िवघटनशील 

कचरा (बाजार, दकाने हॉटेल इ�यादी)ु

4615
मबंईतील अिवघटनशील कचराु

325
ई-कचरा  (इले��ॉिनक कचरा)

205
��णालये/वै�क�य कचरा

म�यम व उ�च उ�प�न �तरात िनमा�ण होणार 

जैिवक-िवघटनशील कचरा

गरीब �तरात िनमा�ण होणार जैिवक-

िवघटनशील कचरा (झोपडप�ी)

1209

700

मंबईतील �ला�टीक कचराु

मंबईतील काचेचा कचराु

मंबईतील धात/प�ा यांचा कचराु ू

1255

1047

1046

1267
गाळ तथा अ�य अिवघटनशील कचरा

(र�ते आिण ख�या जागा इ�यादी) ु
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वक� शीट: म�यम व उ�च उ�प�न गटातील कटंबाकंडन तयार होणारा जैिवक िवघटनशील कचराु ु ू

एकण �माणू

जबाबदारी

सकंलन

�ि�येचे �व�प

�ित यिनट भांडवली खच� ु

काय�वाही व दखेभालीचा �ित वष� यिनट दर ु

भांडवली खच� 

काय�वाही व दखेभाल खच� 

कंपो�ट�या �पात खताची िनिम�ती

कंपो�टपासन उ�प�नू

जिमनीची िकंमत

0.5 मे�ीक टन ��येक� या�माणे मंबईतील कंपो�ट�ग �लांटची ु
स�ंया

�ित वॉड� सरासरी �लांटची स�ंया 

वाहतक�चा खच� ु

1209 मे�ीक टन �ितिदन

नाग�रक

नाग�रक

एरोिबक कंपो�ट�ग

�. 2 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 40 ला /वष�

�. 2418 लाख

�. 1200 लाख/वष� 

36,270 मे�ीक टन/वष� 

�. 3627 लाख/वष�

काही नाही

2418 स�ं या

100 स�ं या

काही नाही
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वक� शीट: शहरातील गरीब कटंबाकंडन (झोपडप�ी) तयार होणारा जैिवक िवघटनशील कचराु ु ू

एकण �माणू

जबाबदारी

सीबीओकंडन घरोघरी जाऊन कचरा सखंलनू

घन कचरा वाहतक व उपचार याक�रता �ित यिनट भांडवली ू ु
खच�

वाहतक �यव�था काय�वाही व दखेभालीसाठी �ित यिनट खच�ू ु

कंपो�ट�या �पात खत िनिम�ती

भांडवली खच� 

काय�वाही व दखेभाल खच� 

21000 मे�ीक टन / वष� पासन िमळालेले उ�प�नू

जिमनीची िकंमत

कंपो�ट�ग �लांटची स�ंया

�ित वॉड� कंपो�ट�ग �लांटची स�ंया 

वाहतक�चा खच� (काय�वाही व दखेभाल खचा�त याचा समावेश ु
केला आहे)

700 मे�ीक टन �ितिदन

1600 सीबीओ

1600 सीबीओ

�ि�येचे �व�प
1600 कंपो�ट�ग �लांटमाफ� त एरोिबक 
कंपो�ट�ग

�. 3 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 4 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

21,000 मे�ीक टन/वष�

�. 2100 लाख

�. 2800 लाख/वष�

�. 2100 लाख/वष�

काही नाही

1400 स�ं या

60 स�ंया

काही नाही
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वक� शीट: िबगर-रिहवासी �ोतातन तयार होणारा िवघटनशील कचराू

continued on next page

एकण �माणू

जबाबदारी 

सकंलन

�ि�येचे �व�प

कंपो�ट�गसाठी 1 मे�ीक टन �ितिदन �मतेचे 5 �लांटस ्
��येक वॉड�म�ये

बायो-िमथेनेशन क�रता 5 मे�ीक टन �ितिदन �मतेचे 14 
मे�ीक टन �ितिदन �मतेचे �लांटस ��येक वॉड�म�ये्

कंपो�ट�ग यिनट दर:ु

भांडवली खच�

काय�वाही व दखेभाल खच� 

बायो-िमथनेशेन यिनट दर:ु

भांडवली खच�

काय�वाही व दखेभाल खच�

कंपो�ट�या �पात खत िनिम�ती

िमथेन वाय िनिम�तीू

1726 मे�ीक टन �ितिदन

MCGM

MCGM

एरोिबक कंपो�ट�ग (120 मे�ीक टन 
�ितिदन) आिण 
बायो-िमथेनेशन (1606 मे�ीक टन 
�ितिदन)

�. 2 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 10 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 25 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 15 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

3600 मे�ीक टन/�ित वष�

-
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 �. 240 लाख 
 �. 42,000 लाख 

�. 1200 लाख/वष� 

�. 23,700 लाख/वष�

�. 360 लाख/वष�

�. 2730 लाख/वष�

काही नाही

5 �ित वॉड�

14 �ित वॉड�

कंपो�ट�गक�रता भांडवली खच� 

बायो-िमथेनेशनक�रता भांडवली खच� 

काय�वही व देखभाल 

कंपो�ट�ग

बायो-िमथेनेशन

िमळालेले उ�प�न

कंपो�ट

वायू

जिमनीची िकंमत

�ित वॉड� कंपो�ट�ग �लांटची स�ंया  (1 M.T.D. �मतेचे 
��येक�)

�ित वॉड� बायो-िमथेनेशन �लांटची स�ंया (8 M.T.D �मतेचे 
��येक�)
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 वक� शीट: �लाि�टक कचरा (अिवघटनशील)

continued on next page

�माण

िनवासी

िबगर-िनवासी

जबाबदारी

िनवासी

िबगर-िनवासी

सकंलन

िनवासी

िबगर-िनवासी

�ि�येचे �व�प

यिनट दर ु

िनवासी कच�यासाठी भांडवली खच� 

िबगर-िनवासी कच�यासाठी भांडवली खच� 

िनवासी कच�यासाठी काय�वाही व दखेभालीचा खच� 

िबगर-िनवासी कच�यासाठी काय�वाही व दखेभालीचा खच� 

1255 मे�ीक टन �ितिदन

630 मे�ीक टन �ितिदन

625 मे�ीक टन �ितिदन

नाग�रक

MCGM

नाग�रक

MCGM

फेरीवाले, �ि�या करणा�यांना दणेे 

�. 1.5 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 0.5 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 0.5 लाख/मे�ीक टन �ितिदन/वष�

�. 1.0 लाख/मे�ीक टन �ितिदन/वष�
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�. 945 लाख

�. 313 लाख

� 615 लाख/वष�

�. 624 लाख/वष�

काही नाही

काही नाही

�. 18,900 लाख/वष�

�. 18,750 लाख/वष�

काही नाही

भाडंवली खच� 

िनवासी

िबगर-िनवासी

काय�वाही व देखभालीचा खच� 

िनवासी

िबगर-िनवासी

जिमनीची िकंमत

िनवासी

िबगर-िनवासी

�ि�येतन िमळालेले उ�प�नू

िनवासी

िबगर-िनवासी

वाहतक�चा खच� (काय�वाही व दखेभाल खचा�त याचा समावेश ु
केला आहे)
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continued on next page

 वक� शीट: काचेचा कचरा (अिवघटनशील)

�माण

िनवासी

िबगर-िनवासी

जबाबदारी

िनवासी

िबगर-िनवासी

सकंलन

िनवासी

िबगर-िनवासी

�ि�येचे �व�प

यिनट दर ु

िनवासी कच�यासाठी भांडवली खच� 

िबगर-िनवासी कच�यासाठी भांडवली खच� 

िनवासी कच�यासाठी काय�वाही व दखेभालीचा खच� 

िबगर-िनवासी कच�यासाठी काय�वाही व दखेभालीचा खच� 

1047 मे�ीक टन �ितिदन

400 मे�ीक टन �ितिदन

647 मे�ीक टन �ितिदन

नाग�रक

MCGM

नाग�रक

MCGM

फेरीवाले, �ि�या करणा�यांना दणेे 

�. 4 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 0.5 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 0.5 लाख/मे�ीक टन �ितिदन/वष�

�. 1/मे�ीक टन �ितिदन/वष�
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�. 1600 लाख

�. 324 लाख

�. 200 लाख/वष�

�. 647 लाख/वष�

काही नाही

भाडंवली खच� 

िनवासी

िबगर-िनवासी

काय�वाही व देखभालीचा खच� 

िनवासी

िबगर-िनवासी

जिमनीची िकंमत

�. 12000 लाख/वष� 

�. 19,410 लाख/वष� 

िनवासी

िबगर-िनवासी

�ि�येतन िमळालेले उ�प�नू

काही नाही

काही नाही

िनवासी

िबगर-िनवासी

वाहतक�चा खच� (काय�वाही व दखेभाल खचा�त याचा समावेश ु
केला आहे)
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continued on next page

वक� शीट: धात/प�ा कचरा (अिवघटनशील)ू

�माण

िनवासी

िबगर-िनवासी

जबाबदारी

िनवासी

िबगर-िनवासी

सकंलन

िनवासी

िबगर-िनवासी

�ि�येचे �व�प

यिनट दर ु

िनवासी कच�यासाठी भांडवली खच� 

िबगर-िनवासी कच�यासाठी भांडवली खच� 

िनवासी कच�यासाठी काय�वाही व दखेभालीचा खच� 

िबगर-िनवासी कच�यासाठी काय�वाही व दखेभालीचा खच� 

1046 मे�ीक टन �ितिदन

400 मे�ीक टन �ितिदन

646 मे�ीक टन �ितिदन

नाग�रक

MCGM

नाग�रक

MCGM

फेरीवाले, र�ीवाले, �ि�या करणा�यांना 
दणेे 

�. 4 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 0.5 लाख/मे�ीक टन �ितिदन

�. 1लाख/मे�ीक टन �ितिदन/वष�

�. 0.5 लाख/मे�ीक टन �ितिदन/वष�
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भाडंवली खच� 

िनवासी

िबगर-िनवासी

काय�वाही व देखभालीचा खच� 

िनवासी

िबगर-िनवासी

जिमनीची िकंमत

�ि�येतन िमळालेले उ�प�नू

वाहतक�चा खच� (काय�वाही व दखेभाल खचा�त याचा समावेश ु
केला आहे)

�. 1600 लाख

�. 323 लाख

�. 200 लाख/वष�

�. 646 लाख/वष�

िनवासी

िबगर-िनवासी

�. 24,000 लाख/वष�

�. 38,760 लाख/वष�

िनवासी

िबगर-िनवासी

काही नाही

काही नाही

काही नाही
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वक� शीट: र�ते व ख�या जागावं रील कचरा (िवघटनशील व अिवघटनशील)ु

तर, ख�या जागा, बगीचा इ�यादी िठकाणांव�न �ा� िवघटनशील कचरा िनवासी व �यापारी कच�या�या क� ि�य कंपो�ट�ग आिण बायो-ु
मेथनेशन यिनटम�ये वापरता येईल. ु

या कच�यातील अिवघटनशील कच�याचे �व�प बांधकाम मल�यासारखेच अस�याने �याचा वापर खडडे भर�यासाठी करता येईल.्

र��यावंरील: 500 म�ेीक टन �ितिदन ख�या जागावंरील: 767 म�ेीक टन �ितिदनु

1267 म�ीक टन �ितिदने

वक� शीट: ई-कचरा

325 म�ेीक टन �ितिदन 

वक� शीट: वै�क�य कचरा

205 म�ेीक टन �ितिदन 

Ÿ ये�या काही वषा��या काळात ई-कच�याचे �माण खप मोठया �माणावर वाढेल अशी अपे�ा आहे. हा कचरा ्ू
महानगरपािलके�या िनवडक सकंलन क� �ांम�ये गोळा क�न िव�ेते, फॅ�टरी यांना िवकता येईल.

Ÿ वै�क�य कच�याची िव�हेवाट लाव�यासाठी खाजगी स�ंथांची मदत घेता येईल (205 मे�ीक टन �ितिदन 

वै�क�य कच�याचे िव�हेवाट खाजगी साव�जिनक भागीदारी त�वावर उभारले�या इनिसनरशेन िकंवा अ�य 

यो�य प�तीने लावता येईल).
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िवक� ि�त प�ती�या िविवध �ि�याचंा खच� व �याचे उ�प�न याचंा गोषवारा

म�यम आिण उ�च उ�प�न गटातील कटंबांकडील िवघटनशील कचरा (कंपो�ट िनिम�ती)ु ु

2418 1209 3627 1209

िन�म उ�प�न गटातील (झोपडप�ी) कटंबांकडील िवघटनशील कचरा (कंपो�ट िनिम�ती)ु ु

2100 2800 2100 700

िबगर-िनवासी नाग�रकांकडील िवघटनशील कचरा (कंपो�ट िनिम�ती)

बायोमेथनेशन 
240 1200 360 120

40,150 24,090 2730 1606

�ला�टीक कचरा (अिवघटनशील)

िनवासी

िबगर-िनवासी
945 615 1800 630

313 625 18750 625

काचेचा कचरा (अिवघटनशील)

िबगर-िनवासी

िनवासी
1600 200 12000 400

304 647 19410 647

1600 323 24000 400

323 646 38760 646

धात/प�ा कचरा (अिवघटनशील) ू

िबगर-िनवासी

िनवासी

र�ते व ख�या जागतेील कचराु
200
800
Nil
1267

(I) ��णालये व वै�क�य कचरा 
200
800
Nil
205

(H) ई-कचरा
200
800
9750
325

भांडवली खच� (�. लाख)
काय�वाही व दखेभाल खच� (�. लाख/वष�)

उ�प�न (�. लाख/वष�)
�माण (मे�ीक टन �ितिदन)
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MCGM स�या क� ि�त �यव�था वापरत आहे, �याची वैिश�ये खालील�माणे;्

Ÿ अशा�ीय प�तीने कचरा डंप करणेही िततके सहज रािहलेले नाही. या प�तीचे फारच कमी फायद ेमहानगरपािलकेला िमळाले 

आहेत. 

क� ि�त आिण िवक� ि�त कचरा �यव�थापन प�तीची तलनाु

Ÿ MCGM �या प�तीने घन कचरा �यव�थापन करत आहे ते घन कचरा �यव�थापन िनयम 2016 आिण क� � सरकारचे िदशािनदश�  

यांना ध�न नाही आहे. याचा अथ� असा आहे क� महापािलकेतफ�  वापरली जाणारी क� ि�य प�त अयश�वी ठरलेली आहे. �हणनच ू
िनयम व िनदश� ांना अनस�न िवक� ि�त प�तीचा अवलंब करणे आव�यक आहे.ु

Ÿ मंबईतील दवेनार, मलंड आिण कांजरमाग� डंिपगं �ाऊंड येथे शा�ीय प�तीने कचरा डंप केला जात नाही. ु ु ु ु

अथ�सकं�पीय तरतद�ची तलनाु ु

स�या�या क� ि�त प�तीसाठी
 (�. कोट�म�ये)

��तािवत िवक� ि�त प�तीसाठी 
(�. कोट�म�ये)

(�. कोटी)
बजेट तरतद ू 2500 2025

वाहतक ू
(�ित वष�) 500 100

इतर दखेभाल खच� 
(�ित वष�) 125 125

(पाच वषा�चा)
भांडवली खच� 250 250

उ�प�न काही नाही 1100

�शासक�य खच� 1625 1600
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 MCGM कडन घन कचरा �यव�थापनासाठी वापरली जाणारी प�त (क� ि�त य�ंणा)ू

सव�साधारण (बजेट) �. 2500 कोटी 

महानगरपािलकेसाठी उ�प�न स�या महानगरपािलकेला कोणतेही उ�प�न 
िमळत नाही, कंपो�ट�ग व बायो-मेथनेशन स� ु
के�यावर महसल िमळेल.ू

कर उ�प�न काही नाही

पनच�ि�करण ु कचरावेचक माल वेगळा करतात व िवकन पैसे ू
िमळवतात, अ�यतं �ितकल प�रि�थतीत ू
�यांना काम करावे लागते.

पया�वरणाची हानी हवा �दषण आिण पया�वरण �दषणाचा धोका ू ू
आिण �यामळे नाग�रकां�या आरो�यावर ु
�ितकल प�रणाम.ू

सव�साधारण �शासक�य खच� �. 1625 कोटी 

काय�वाही व दखेभाल खच� �. 125 कोटी

उपचार आिण िव�हेवाट याक�रता 
��तािवत खच�

अदंाजे �. 7000 कोटी पाच वषा�क�रता
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 सवेा �तरीय ब�चमािक� ग / मापदडं

महानगरपािलकेतफ�  नाग�रकांना �या सेवा िद�या जातात �यावर दखेरखे कर�या�या उ�ेशाने भारत सरकार�या नगर िवकास 

मं�ालयाने (Ministry of Urban Development -MoUD) काही मापदडं/ब�चमाक�  व �यांचे आदश� ल�य तयार केले आहेत. 

महानगरपािलके�या घन कचरा �यव�थापन िवभागाला असे 8 मापदडं द�ेयात आले आहेत. खालील त��याम�ये सदर मापदडं आिण 
10MCGM  ने सा�य केलेले ल�य यांची मािहती िदली आहे.

10 : http://www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlchfengswm

ल�यसवेेचे तपशील सा�य

घन कचरा �यव�थापना�या सेवांतग�त घरोघरी जाऊन 
कचरा सकंलन करणे 

 100% 80%

सकंलनाची काय��मता 100% 100%

महापािलका घन कच�या�या वग�करणाचे �माण 100% 27%

महापािलका घन कचरा पन�ा�� कर�याचे �माणु 80% 3%

लडफ�लवर कच�याची शा�ीय प�तीने िव�हेवाट ँ
लाव�याचे �माण

100% 30%

�ाहकां�या त�ार�चे िनराकरण कर�याची काय��मता 85% वेगळा कर/श�क ु
नाही

घन कचरा �यव�थापन सेवां�या खचा�ची पन�ा��ीु 100% वेगळा कर/श�क ु
नाही

घन कचरा �यव�थापन श�क वसलीची काय��मताु ु 90% 100%
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�करण 4
मबईतील एफ दि�ण वॉड: घन कचरा �यव�थापनाची यशोगाथां �ु
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2. उघडयावरील कच�यामळे होणारी मले�रया, ड��य, डाय�रया इ�यादी आजारांची लागण रोखता येणार होती. ् ु ू

�व�छ मंबई �बोधन या द�क योजने�या अतंग�त MCGM ने मंबई�या िविवध वॉड�ना द�क घेऊन तेथील �व�छता सेवांची दखेभाल ु ु
आिण सधारणा कर�याचे आवाहन केले. सन 2014 म�ये या योजनेचा लाभ घेऊन मंबईचे नगरसेवक �ी. सजंय अबंोले (�यावेळचा ु ु
मतदारसघं �. 198) यांनी 14,500 घर ेआिण 256 चाळी असलेले �े� एक वषा�साठी द�क घेतले. हे �े� कचराकंडी म� कर�याचा ु ु
��ताव �यांनी MCGM ला सादर केला आिण �व�छताकामासाठी ��ताव मािगतले. याम�ये कचरा सकंलन, साव�जिनक शौचालयांची 

�व�छता, र�ते व ग��या यांची सफाई इ�यादी कामे समािव� होती. खालील गो��चा लाभ या ��तावातन िमळणार होता;ू

मॉडेल:

दसरी पायरी: ��येक घर, चाळ यां�याकडन ओ�या व स�या कच�याचे �वतं� सकंलन.ुु ू

बह�मंबई महानगरपािलके�या (MCGM) एफ/एस वॉड�ने (परले िवभाग) ‘श�य कचरा’ सकं�पना यश�वीपणे राबवली आहे. ओ�या ृ ु ू
कच�याचे कंपो�ट�ग केले हाते तर कोरडा कचरा पनच�ि�करणासाठी िदला जातो. याम�ये कच�यातन पन�ा��ी कर�यावरही भर िदलेला ु ू ु
आहे. या वॉड�मधील दोन मह�वा�या �क�पांचे तपशील पढील�माणे आहेत. ु

ितसरी पायरी: िमनी-�क�ारा कचरा पाच �ि�या क� �ात वाह�न नेणे, या �कम�ये कचरा �वतं� ठेव�याची व वाह�न ने�याची सोय आहे.

 �क�प 1

पिहली पायरी: घरोघरी कचरा पेटीचे िवतरण (ओला व कोरडा कचरा वेगवेगळा ठेव�यासाठी दोन �वतं�), �क�पाबाबत �यापक 

जाणीवजागती.ृ

पाचवी पायरी: ओ�या कच�यापासन कंपो�ट/खत तयार केले जाते. सका कचरा MCGM ने ठरवन िदले�या कं�ाटदाराला ू ु ू
पनच�ि�करणासाठी िवक�यात येतो. ु

एफ/एस वॉड�म�ये या कामाची स�वात का झाली?ु

चौथी पायरी: कचरा यो�य �कार ेवेगवेगळा केला आहे का याची परत तपासणी होते. नसेल तर �ि�या क� �ावर प�हा वग�करण होते.ु

1. द�क घेतलेले �े� कचराकंडी म� होणार होते, �यामळे रोगजतंंना �ितबधं होणार होता.ु ु ु ू

3. या �े�ातील कचरा उचलणे, वाह�न नेणे इ�यादी कामासाठी महानगरपािलकेने कम�चारी पाठव�याची गरज उरणार न�हती, �यामळे ु
महापािलकेलाही फायदा होणार होता. तसेच सका कचरा पनच�ि�करणासाठी िद�याने काही उ�प�नही िमळणार होते.ु ु
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िशव �नेह सामािजक �ित�ान आिण �तीक यांना ट�डर �ा� झा�यावर सन 2015-16 एक वषा��या पथदश� �क�पाची स�वात झाली. ु
पिह�या वषा��या अखेरीस कच�याचे वग�करण आिण कंपो�ट�गक�रता पाच क� �े तयार कर�याचे ��तािवत होते. याक�रता �वयसेंवी 

स�ंथेला MCGM कडन जागा िदली जाणार होती. सन 2017 म�ये, महानगरपािलके�या िनवडणकांनंतर, 198 �मांकाचा मतदारसघं ू ु
203 म�ये सामील झाला. या भागातन �ीमती िसधं मासरकर नगरसेवक �हणन िनवडन आ�या. �क�पाला 2017-18 म�ये अजन ू ू ू ू ू ू
एका वषा�ची मंजरी िमळाली.ु

या ट�डरनसार सबंिंधत �े�ातील 256 चाळी आिण 14,500 कटंबातील कच�याची िव�हेवाटीची िवक� ि�त �यव�था ��तािवत आहे. ु ु ु
�यासाठी िनवड झालेली एनजीओ एकण 252 �वयसेंवकांची िनवड करले. �यांना दरमहा �. 6000 मानधन MCGM कडन द�ेयात ू ू
येतील. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करायचा आिण सबंिधत �े�ातील महानगरपािलकेने िदले�या वग�करण सिवधेसाठी�या जागेवर ु
�यायचा व �याचे वग�करण करायचे ही या �वयसेंवकांची म�य जबाबदारी राहील. 2 �वयसेंवकांना 200 घर ेअसे �माण असेल. सका ु ु
कचरा पव�िनयोिजत दकानदाराला िवक�याचे ठरले आहे. ओ�या कच�यापासन खत तयार क�न ते प�रसरातील बगीचा व झाडांसाठी ू ु ू
वापरले जाईल आिण अित�र� खताची िव�� केली जाईल. सपंण� प�रसर कचराम� करणे आिण कच�यातन उ�प�न िमळवणे हा या ू ु ू
�क�पाचा हेत आहे. यामळे कचराकंडयांची गरज उरणार नाही. स�या 20% कच�याचे कंपो�ट�ग केले जात आहे आिण आप�या ्ू ु ु
�येया�या िदशेने �क�पाची वाटचाल चाल आहे.ू

 �क�प 2

वरील �क�पाखेरीज आणखी एक �क�प या �े�ात चाल आहे. याम�ये एफ/दि�ण वॉड��या ऑफ�स कटीनमधील टाकलेले अ�न ँू
वाप�न �यापासन बायोगॅस िनिम�ती केली जात आहे. हा गॅस कटीनम�येच वापरला जात आहे. यामळे कटीन �वयपंण� होईल आिण ँ ँू ु ू
यश�वी शा�त �क�पाचे हे उ�म उदाहरण आहे.

टीप: बायोगॅस हा अपारपं�रक ऊजा� �ोत असन �याचा वापर खालील कारणांसाठी करता येतो;ू
अ) एलपीजी गॅस ला पया�य �हणन अ�न िशजव�यासाठी वापरू

क) बायो-सीएनजी म�ये �पांत�रत क�न वाहतक�साठी इंधन �हणन वापर. बायोगॅस तयार झा�यावर �यावर दबाव टाकन �याचे ु ू ू
बायो-सीएनजीम�ये �पांतर केले जाते.

ब) गॅसवर चालणा�या दहनभमीम�ये वापर ू
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�करण  5
िन�कष व िशफारसी�
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Ÿ �शासक�य खचा�साठी स�या�या वाटपा�या बरोबरीने बजेटम�ये तरतदी करा.ु

Ÿ अखेर, अशा �कार�या िवक� ि�त प�ती अवलंब�या तर केवळ 10% घन कचरा कांजरमाग� व दवेनार कचरा डेपोवर पाठवला ु
जाईल.

Ÿ ��येक वॉड�मधील सदर जागा जैिवक व िवघटनशील घन कच�यावर उपचारासाठी वापरता येईल. याक�रता बाजार, हॉटे�स आिण 

िनवासी सकंलातील कच�याचा वापर ट��याट��याने करता येईल.ु

c) अशा�ीय प�तीने डंप के�या जाणा�या कच�याचे �माण कमी होईल, �यामळे जमीन व हवेचे �दषण कमी होईल.ु ू

Ÿ िनवासी सकंलांमधील उपचार �ि�यांची जबाबदारी कालांतराने MCGM ने �यावी आिण घन कचरा �यव�थापन िवभागातफ�  ु
आरि�त जागांवर िवक� ि�त �लांटस स� करावेत. 2014-34 �या िवकास आराखडयाम�ये घन कचरा �यव�थापन िवभागासाठी ् ु ्

अशा �कार�या आरि�त जागा ठेव�याचा िवचार झालेला आहे.

पया�वरणासाठी लाभ

Ÿ 2014-34 िवकास आराखडयामधील आरि�त जागांवर नाग�रकांकडन �ा� जैिवक कच�याचे कंपो�ट�ग आिण बायोगॅस िनिम�ती ् ू
�लांट ��येक वॉडा�त उभारावेत आिण यातनही उ�प�न िमळवता येईल.ू

d) कच�यापासन िवक� ि�त कंपो�ट�ग व बायोगॅस िनिम�ती के�याने कचरा लडफ�लपय�त वाह�न द�ेयाची गरज नाही, �यामळे हवेचे ँू ु
�दषण कमी होते.ू

b) पे�ोल, िडझेल अशा पारपं�रक इंधनावरील अवलंिब�व कमी होईल आिण पया�वरण-�नेही साव�जिनक वाहतक�ला �ो�साहन ु
िमळेल. 

ú वेगवेगळा न केलेला कचरा दवेनार, मलंड आिण कांजरमाग� येथे ने�याचा वाहतक खच� कमी करावाु ु ू ू

Ÿ स�या 3 डंिपगं साईटवर �या �माणात कचरा टाकला जात आहे, �यावरही ट��याट��याने �ि�या करावी लागणार आहे. 

कंपो�ट�ग, िलचेट �यव�थापन आिण बायोमेथनेशन �ि�येने ऊजा� िनिम�ती वा वीज िनिम�ती या व अशा पया�� प�त�चा वापर करणे 

आव�यक आहे.

a) जर दहनभमीम�ये बायोगॅस वापरला तर लाकडाची (पारपं�रक दहन) व वीजेची (वीजेवरील दहन) बचत होईल.ू

Ÿ िनवासी सकंले आिण झोपडप�यांना भांडवली खच� आिण काय�वाही व दखेभालीचा खच� यासाठी आव�यकते�माणे सहा�य करावे. ु ्
असे सहा�य 5-10 वषा�साठी िदले जावे.  

Ÿ 2014-34 िवकास आराखडयामधील आरि�त जागांवर सका कचरा सकंलन क� �े स� करावीत आिण हा कचरा सबंिंधत ् ु ु
िव�े�यांना द�ेयाची �यव�था िनमा�ण केली जावी. िव��तन िमळणार ेउ�प�न या कामासाठी वापरता येईल.  ू

ú तळोजे येथे डंिपग साईट हालव�याचा ��ताव नामंजर करावा.  ू

Ÿ मंबईम�ये �ितिदन 8780 मे�ीक टन कचरा िनमा�ण होतो, यापैक� अदंाजे 3000 मे�ीक टन ओला कचरा असतो. सव�साधारणपणे ु
5 िकलो ओ�या कच�यापासन 1m3 बायोगॅस तयार होतो. यांनसार मंबईत 1,50,000 िकलो बायोगॅस दररोज िनमा�ण कर�याची ू ु ु
�मता आहे. जर सग�या बे�ट बसेस बायो-सीएनजीम�ये �पांत�रत के�या, तर �या सव� चाल शकतील यासाठी परशेी ही ू ु
गॅसिनिम�ती असेल.

Ÿ महापािलका घन कचरा िनयम 2016, �यायालयाचे आदशे इ�याद�चे पालन क�न MCGM ने कचरा �यव�थापनासाठी िवक� ि�त 

प�ती अवलंब�याचा गांभीया�ने िवचार करावा. 

Ÿ खालील पाय�यांचा अवलंब क�न स�याची क� ि�त �यव�थापन ट��याट��याने बदलावी;
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आिथ�क लाभ

अ) गॅस�या सहा�याने दहन कर�यास येणारा खच� वीजे�या सहा�याने दहन कर�या�या िन�मा आहे. 
ब) मोठया �माणावरील कचरा एका जागेव�न उचलन दरवर कचरा डेपोवर वाह�न नेणे हे खिच�क आहे. �यामळे म�य सकंलन ् ु ुू ू

क� �ां�या/ ह�तांतर �टेशन�या जवळ बायोगॅस वा कंपो�ट�ग �लांट उभे केले तर वाहतक�चा व कच�यावरील �ि�येचा खच� मोठया ु ्
�माणावर कमी होतो.

फ) याखेरीज, महानगरपािलका कंपो�ट/�व�प खताची िव�� क� शकते आिण यातन महसल िमळव शकते. ू ू ू

क) पे�ोल व िडझेलवरचे अवलंिब�व कमी होईल, इंधन �व�त होईल. 

च�ाकार अथ�कारण

Ÿ आप�या प�वीतलावर अमया�द ससंाधने आहेत असे या �यव�थेम�ये गिहत धरले आहे. ृ ृ

ई) बायोगॅस �लांट उभारणीचा खच� साधारणपणे 3.5-4 वषा��या कालावधीत �लांट�या उ�पादनापासन नफा िमळ लागला क� भ�न ू ू
काढता येतो. एक बायोगॅस �लांट िकमान 15 वष� चालतो.

ड) जर बे�टने बायोगॅस वापरास स�वात केली तर दरवष� �. 225 कोट�ची बदत होईल असे अनमान आहे. ु ु

Ÿ स�या जगाचे �यवहार एकरषेीय अथ�कारणावर चालत आहेत. �हणजे ‘खरदेी करा’, ‘उपभोग �या’ आिण ‘फेकन �ा’ हे मॉडेल ू
आपण अिंगकारले आहे. 

Ÿ च�ाकार अथ�कारणाम�ये उ�पादनांचे िडझाईन व �यांची उ�पादन प�ती यांचाही िवचार केला जातो. याम�ये उ�पादनासाठी 
लागणारी ससंाधने भाडयाने घेतली जातात वा सामाियकपणे वापरली जातात.्

Ÿ यापे�ा वेग�या असले�या च�ाकार अथ�कारणात ससंाधने मया�िदत आहेत या जाणीवेने �यांचा वापर कर�याची भिमका आहे. ू
�यामळे ‘खरदेी करा’, ‘उपभोग �या’ आिण ‘परत करा’ हे मॉडेल याम�ये  वापरले जाते. तसेच पनवा�पर केवळ �रसायकिलंग / ु ु
पनच�ि�करणापरताच मया�िदत नाही आहे. ु ु

घन कचरा �यव�थापना�या बाबतीत मंबईला अजन बराच मोठा प�ला गाठायचा आहे. एफ/एस वॉड�पासन �ेरणा घेऊन श�य-ु ू ू ू
कच�याची �ि�या शहरात सव�� राबवणे ज�रीचे आहे. नाग�रकांम�ये जाणीवजागती आिण �शासनाची इ�छाश�� या दो�ही गो�ी ृ
एकि�तपणे के�यास कचरा �यव�थापनाम�ये अपेि�त बदल घडवणे श�य आहे. 

च�ाकार अथ�कारण �हणजे काय?

उ�पादन उपभोग व वापर पनच�ि�करण कचरा ससंाधन ेु

Ÿ च�ाकार अथ�कारण िवक� ि�त कचरा �यव�थापना�या सकं�पनेला परक आहे. ू

Ÿ च�ाकार अथ�कारणा�या सकं�पनेतन िवचार करताना कचरा �यव�थापनासाठी�या नािव�यपण� क�पनांबाबत िवचार होईल.ू ू
Ÿ च�ाकार अथ�कारण ही मलत: शा�त प�ती आहे, �या�या अवलंब के�याने पया�यवरण सवंध�नाला खप लाभ होईल.ू ू

Ÿ च�ाकार अथ�कारणाचा अवलंब के�यास व�तंचा उपभोग कमी होईल आिण �यामळे कच�याची िनिम�ती कमी होईल.ू ु
Ÿ यामळे कच�याकडे बघ�या�या आप�या ��ीकोनाम�ये आमला� बदल होईल आिण ससंाधनांचे जतन, जोपासना कर�याची ु ू

स�ंकती �जली जाईल. नाग�रकांना अिधक जबाबदारी घे�यास �व� केले जाईल.ृ ृ

Ÿ च�ाकार अथ�कारणा�या प�तीने कंपो�ट�ग आिण बायो-िमथनेशन सार�या सलभ व �भावी प�तीही अिधक �भावी प�तीने ु
राबव�या जातील व �यांना अिधक �ो�साहन िमळेल. 

च�ाकार अथ�कारण ही सकं�पना वाप�न घन कच�याचे �यव�थापन
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�करण 6
प�रिश�े
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viii. बदंर,े

i. कचरा िनमा�ण करणारी ��येक �य�� कच�याची वग�वारी क�न तो वेगवेगळा साठवन महापािलका कामगार िकंवा अिधकत ू ृ
कचरा वेचकांना दईेल.

ix. सरं�ण आ�थापना,

3. कचरा िनमा�ण करणार ेआिण िविवध शासक�य िवभाग व अिधकारी याचंी कत��ये:

सरकारने यापव�चे महापािलका घन कचरा (�यव�थापन व हाताळणी) िनयम 2000 बदलन नवे घन कचरा �यव�थापन िनयम, 2016 ू ू
िदनांक 8 एि�ल 2016 ला अिधसिचत केले आहेत. घन कचरा िनयम, 2016 ची ठळक वैिश�ये पढील�माणे;् ुू

1. ��े: ह ेिनयम खालील ��ेानंा लाग आहतेू

vi. भारतीय र�ेवे�या अिधप�याखालील आ�थापना,
vii. एयरपोट� /एअरबेस,

xii. धािम�क व �ाथ�ना �थळे,

 घन कचरा �यव�थापन िनयम, 2016

Ÿ  आरड��यए आिण माक� ट असोिसएशनू

i. ��येक शहरी �थािनक �वरा�य स�ंथा (महानगर ेते पचंायत �तर),

x. िवशेष आिथ�क �े�े,
xi. रा�य आिण क� � सरका�या सघंटना,

Ÿ  र��यावरील फेरीवाले, िव�ेते

Ÿ  5000 चौमी पे�ा अिधक �े� असलेली िनवासी सकंले.ु

iii. नागरी िवकास मं�ालयाकडन घन कचरा �यव�थापनाचे रा��ीय धोरण तयार केले जाईल आिण �या�या ू
अमंलबजावणीसाठी रा�ये/क� �शािसत �दशेांशी सम�वय साधला जाईल, �यांना तांि�क िदशािनदश� , आिथ�क सहा�य, 

�थािनक �वरा�य स�ंथांना �िश�ण इ. िदले जाईल.

ii. महानगरांची उपनगर,े

xiv. तसेच घरगती, स�ंथा�मक, �यापारी पातळीवरील कचरा िनमा�ण करणा�या ��येकास हे िनयम लाग आहेत.   ु ू

2. कचरा िनमा�ते पढील�माण:ेु

v. अनसिचत औ�ोिगक वसाहती,ु ू

iii. भारताचे रिज��ार जनरल आिण जनगणना आय�ांनी घोिषत केलेली नगरेु

Ÿ  काय��म आयोजक

xiii. ऐितहािसक व धािम�क��या मह�वाची िठकाणे ्

Ÿ  ��येक कटंबु ु

iv. अनसिचत �े�े,ु ू

Ÿ  हॉटेल व र�ेटॉरटं इ.

ii. पया�वरण, वने आिण हवामान बदल मं�ालयातफ�  गिठत ‘क� ि�य दखेरखे सिमती’ दर वष� दखेरखे करले व आढावा घेईल.
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ब. कचरा �ि�या सिवधांची �ा�ी/खरदेी: 2 वष�ु

6. घन कचरा �यव�थापन िनयम अमंलबजावणीचा कालावधी:

5. कच�यापासन ऊजा� �लाटं: 1500 िकलोकॅलरी/िकलो िकंवा �यापे�ा अिधक ऊज�साठी को-इि�सनरशेन सिवधा ू ु
िसम�टम�ये उभारावी.

अ. लडफ�ल िनवड: 1 वष�ँ

क. कच�याची वग�वारी होईल याची खबरदारी घेणे: 2 वष�

v. कषी मं�ालयाने खत िनय�ंण आदशे लविचक करावेत, कंपो�ट खता�या वापरास �ो�साहन �ावे, कंपो�टची चाचणी ृ
सिवधा िनमा�ण करावी आिण िदशािनदश�  जाहीर करावेत.ु

xi. क� �ीय �दषण िनय�ंण मंडळाने रा�य �दषण िनय�ंण मंडळांशी सम�वयाने दखेरखे करावी. वािष�क अहवाल तयार करणे, ू ू
मानके तयार करणे, न�या तं��ानाची तपासणी करणे, िनवासी, �यापारी आिण बांधकामे मया�िदत क�न बफर झोनसाठी 

िदशािनदश�  तयार करणे आिण कच�या�या आतंररा�य वाहतक�वर दखेरखे ठेवणे या जबाबदा�या पार पाडा�यात.ु

vi. ऊजा� मं�ालयाने कच�यापासन िनमा�ण केले�या ऊज�चे दर िनि�त करावेत आिण �याचे िवतरण कंप�यांना करावे.ू

x. सिचव पचंायत: यांची जबाबदारी पचंायत �तरावर नागरी िवकास सिचवां�माणेच

xii. �थािनक �वरा�य स�ंथा /पचंायतीने घन कचरा �यव�थापन कती आराखडा वेळाप�कासह तयार करावा आिण �याची ृ
वग�कत कचरा, तीन R चा अवलंब, सािह�य पन�ा��ी, कच�यावर �ि�या व �याची िव�हेवाट लावणे, वापर श�क ृ ु ु
आकारणी, दडंाची आकारणी यांसह अमंलबजावणी करावी.

iv. खते आिण रसायने िवभागाने कंपो�टला बाजारपेठ िमळवन द�ेयास सहा�य करावे आिण कंप�यांना हे खत उपल�ध ू
क�न �ावे ((3/4 िपश�या कंपो�ट: 6/7 िपश�या रासायिनक खते).

viii. नागरी िवकास िवभागा�या (रा�य / क� �शािसत �दशे) सबंिंधत जबाबदार सिचवांनी रा�य धोरण/रणनीती तयार करावी. 3 

R चा अवलंब करावा, रा�य �तरीय िनयोजन करावे, लडफ�ल �े�े िनवडावीत आिण बफर झोनसाठी िदशािनदश�  ँ

अिधसिचत करावेत.ू

vii. नवीन आिण नतनीकरण�म ऊजा� मं�ालयाने कच�यापासन िनमा�ण केले�या ऊज�साठी पायाभत सरंचना िनमा�ण करावी ू ू ू
आिण �याक�रता सवलत घोिषत करावी.

ix. िज�हािधकारी/मॅिज��ेट यांनी लडफ�ल �े�े िनवडावीत, तपासावीत आिण �थािनक �वरा�य स�ंथां�या कामिगरीचा दर ँ

तीन मिह�यांनी आढावा �यावा.  

xiii. रा�य �दषण िनय�ंण मंडळ/ �दषण िनय�ंण मंडळांनी दखेरखे करावी, िनयम लाग क�न �यांची अमंलबजावणी करावी.ूू ू
xiv. व�त उ�पादक/�डचे मालक यांनी �यां�या उ�पादनाचा कचरा परत �यावा आिण सॅिनटरी कचरा वे�नासाठी ँू

पाऊच/िपशवी �ावी इ�यादी. 

xv. उ�ोगांनी (िसम�ट, ऊजा� िनिम�ती इ�यादी) 100 िकमी प�रसरात RDF चा वापर करावा.

xvi. सिवधा चालवणा�या, वापरणा�यांनी िदशािनदश� /मानके यांचे पालन करावे.ु

4. ड�गराळ भागासाठीचे िनकष: लडँफ�ल टाळावे, कचरा ह�तातंर �टेशन उभारावीत, कचरा इत�तत: फेक�यास कडक 

कारवाई करावी आिण लडँफ�ल सपाट जागवेर बाधंावे.
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d. 10 लाख लोकस�ंया असलेली शहर:े 2 वष�

e. 10 लाखापे�ा अिधक लोकस�ंयेची शहर:े 3 वष�

7. िनयमा�ंया अमंलबजावणीचा िविवध �तरावर आढावा घेतला जावा;

a. MoEF&CC, क� �ीय दखेरखे सिमती: ��येक वष� 

b. िज�हािधका�यांकडन �थािनक �वरा�य स�ंथा य�ंणां�या कामिगरीचा आढावा: ितमाहीू
c. रा�य �दषण िनय�ंण मंडळ/ �दषण िनय�ंण मंडळांकडन DMA सोबत अमंलबजावणीचा आढावा: सहामाहीूू ू
d. सबंिंधत सिचव, नगर िवकास- रा�य �तरीय स�लागार सिमती: सहामाही

g. जने लडफ�लचे बायो-रमेेडीएशन/कॅिपगं : 5 वष�ँु

f. सॅिनटरी लडफ�ल उभारणे: 3 वष�ँ

 भारतातील घन कचरा �यव�थापनाची धोरण ेव �याचें समयरषेा

1989 घातक कचरा (�यव�थापन व हाताळणी) िनयम

वष� धोरण े/ योजना

1994–95 महापािलका घन कचरा �यव�थापन – NEERI चा ��ॅटेजी पेपर, जे. एल. बजाज सिमती

1998 जैव-वै�क�य कचरा हाताळणी िनयम, सव��च �यायालयाकडन बरमन सिमतीचे गठनू

2000 स�टर पि�लक हे�थ अड ए��हायरनम�टल इंिजिनअर�ग ऑग�नायझेशनचे महापािलका घन कचरा िवषयी ँ
मॅ�यअलु

महापािलक घन कचरा (�यव�थापन व हाताळणी) िनयम, 2000

2005 तं��ान स�लागार समहाचा घन कचरा �यव�थापनावर अहवालू

2006 शहरांम�ये कंपो�टचा वापर - रणनीती आिण कती काय��म आखणीृ

2008 रा��ीय शहरी �व�छता धोरण (National Urban Sanitation Policy) 

2009 ई-कचरा हाताळणी िनयम - मसदाु

2010 शा�त अिधवास रा��ीय अिभयान (National Mission on Sustainable Habitat)

2011
�ला�टीक कचरा (�यव�थापन व हाताळणी) िनयम
ई-कचरा (�यव�थापन व हाताळणी) िनयम

2013 महापािलका घन कचरा (�यव�थापन व हाताळणी) िनयम - मसदाु

2015 महापािलका घन कचरा िनयम मसदाु

2016 घन कचरा �यव�थापन िनयम, 2016
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 जगातील घन कचरा �यव�थापन – स�ंया�मक

11
दशेिनहाय घन कचरा िनिम�ती �माण

53,80,55,000
0.7
3,76,639

32,16,23,271
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अ
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अ
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क

भारत

82,22,09,000
1.7
13,97,755

51,17,22,970
1.02
5,20,548

अ
ब
क

अ
ब
क

चीन

वत�मान

भिव�यकालीन (2025 पय�त)

शहरी भागाची एकन लोकस�ंया ू
दरडोई घन कचरा िनिम�ती (िकलो/दरडोई/िदन)
एकण घन कचरा िनिम�ती (टन/िदन)ू

अ
ब
क

तसेच, उ�च-उ�प�न गटातील दशेांम�ये दरडोई कचरा िनिम�तीचे �माणही जा�त आहे, तर कमी उ�प�न गटातील दशेांत दरडोई कचरा 
िनिम�तीचे �माण कमी आहे.

कचरा िनिम�ती हा सामा�यतः एखा�ा �दशेा�या सपं�नतेचे िनदश�क आहे, ��येक दशेागिणक प�रि�थती वेगवेगळी आहे. उदाहरणाथ�, 
ऐितहािसक��या गरीब असले�या सब-सहारन आि�का दशेांत दरवष� 62 दशल� टन कचरा तयार होतो. तर पव� आिशयाम�ये दरवष� ् ू
270 दशल� टन कचरा तयार होतो, �यामधील 70% कचरा चीन दशेात िनमा�ण होतो.

घन कच�याचे �यव�थापन ही एक �यापक आिण सहयोगी सेवा आहे. िवशेषत: तयार होणा�या कच�याचे �चडं �माण पाहता �याचे 
�यव�थापन �यावसाईक ��ीने कर�यासाठी महानगरपािलकांचा �मता व कौश�य िवकास झाला पािहजे.  

11: http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387- 
1334852610766/AnnexJ.pdf
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12
िविवध देशातील उ�प�न गटानसार कचरा िनिम�तीचे �माणु

12 :  http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/AnnexJ.pdf

13 :  http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/AnnexJ.pdf
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13
देशिनहाय कचरा िनिम�ती�या गणा�मक बाजु ू
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दि�ण आि�का 

वत�मान

भिव�यकालीन (2025 पय�त)
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45
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14
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31
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16
380
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पो�ट-कं�यमर महापािलका कच�यापासन िमथेन उ�सज�न  (MtCO2e)ु ू
�ीनहाऊस वाय उ�सज�न ू
कचरा डेपो साईटवरील  िमथेन % (एकण GHG उ�सज�ना�या �माणात) ू
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Ÿ Joshi & Ahmed (2016), Cogent Environmental Science, Status and challenges of municipal solid waste 

management in India: A review

Ÿ Hita Unnikrishnan, Brunda Gowrav and Sabrina Jathanha [1] have studied to assess the various factors 

that govern the sustenance of a decentralised solid waste management system in urban India. V.K. 

Garg[2] has studied Aristotle called worms the “intestines of the earth” and stated that there may not be 

any other creature that has played so important a role in the history of life on earth.

Ÿ Satpal Singh, decentralised Solid Waste Management in India: A Perspective on Technological Options 

(Cities - The 21st Century India)

 सदंभ� 

Ÿ Slesha N. Desai and Mitali A. Shah (2017), decentralised Solid Waste Management in Urban Areas: A 

Review, International Journal of Current Engineering and Technology, 2018

Ÿ Hita Unnikrishnan, Brunda Gowrav and Sabrina Jathanha, Sustainable decentralised Model for Solid 

Waste Management in Urban India
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 घन कचरा �यव�थापन िवषयक त�ारी माडं�यासाठीचे िविवध मचं

नाग�रकांना घन कचरा �यव�थापन िवषयक त�ारी मांड�यासाठी खालील मागा�चा अवलंब करता येईल. या त�ारी िविवध �कार�या 

अस शकतात, जसे कचरा न उचलणे, मलबा हटवणे, झाडे तोड�याचा कचरा हालवणे, कचराकंडी बसवणे/बदलणे, सकंलन क� �ांशी ू ु
िनगिडत सम�या िकंवा अ�य सबंिंधत सम�या.

1. 1916 - MCGM ची क� ि�य त�ार न�दणी �यव�था

अ. 1916 या क� ि�य त�ार न�दणी �मांकाची मदत नाग�रकांना आप�या त�ार�चे 

िनवारण कर�यासाठी घेता येईल. 

ब. त�ार न�दव�यावर त�ारक�या�ला एक िविश� �मांक िदला जातो, �याआधार े

त�ारीचा पाठपरावा करता येतो.ु
क. �शासनाने �ा सम�या िनधा��रत वेळेत सोडवणे बधंनकारक आहे. जर तसे झाले नाही 

तर त�ार व�र�ांकडे सादर होते.

ब. न�दवले�या त�ार�चे व त�ार��या �कारांचे िव�ेषण डॅशबोड�वर 

(www.swachh.city) िदले जाते. नाग�रकांनी हे िव�ेषण वाचावे आिण ितथे 

�शासनाने िदले�या �ितसादानसार त�ार�ची �ेणी िदली जाते, तीही पहावी.ु

4. �व�छता अपॅ

अ. गहिनमा�ण आिण नगर मं�ालयातफ�  िवकिसत केले�या �व�छता अॅपव�नही ृ
नाग�रकांना आप�या त�ारी न�दवता येतील.

ब. 1916 �मांकावर त�ार न�दव�यावर लाग असलेलेच िनयम याही त�ार न�दणीसाठी ू
लाग असतील. ू

अ. वरील �यव�थेबरोबरीनेच नाग�रकांना MCGM वेबसाईटवर आप�या त�ारी 

न�दवता येतील. �यावरील त�ारी क� ि�य त�ार न�दणी �यव�थेम�येही न�दव�या 

जातात.

2. MCGM वेबसाईट (www.mcgm.gov.in)

अ. MCGM �या अिधकत अॅपव�न नाग�रकांना आपली त�ार न�दवता येईल, ृ
�यावरील त�ारी क� ि�य त�ार न�दणी �यव�थेम�येही न�दव�या जातात. 

3. MCGM चे अिधकत अपॅृ



iv
घन कचरा �यव�थापन : माग�दश�नपर प�तकु 68


