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मुंबईच्या स्वच्छ हवा धोरणातील ६० टक्के भाग ववववध सुंस््ाुंकडे : सीईईडब्ल्यू-अबबन एममशन्स
मुंबई, ३० जन
ू २०२० : मुंबईसाठी स्वच्छ हवा कृती आराखडा राबवण्यात ववववध ववभागाुंमधील समन्वय हा
कळीचा मद्दा असणार आहे , असे कौन्न्सल ऑन एनर्जी, एनव्हायन्मेंट अॅण्ड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) आणण अबबन
एममशन्सने नकत्याच प्रमसद्ध केले्या स्वतुंत्र अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले आहे . मुंबईच्या स्वच्छ

हवा योर्जनेत सध्या १६ वेगवेगळ्या सुंस््ाुंमधील ५८ उपाययोर्जनाुंचा समावेश आहे . र्जवळपास ६० टक्के काम
ववववध सुंस््ाुंमध्ये ववभागले गेले अस्याने उत्तरदाययत्वाचे वाटप ही एक समस्या ठरू शकते.

त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील सवब शहराुंच्या आराखडयाुंच्या अभ्यासावरून असे लक्षात येते की, महाराष्ट्र प्रदषण

यनयुंत्रण मुंडळ (एमपीसीबी) अवघ्या २० टक्के कृतीुंसाठी र्जबाबदार असेल. तर, महानगर पामलका आणण इतर
नागरी स््ायनक सुंस््ाुं वर समारे ४१ टक्के भार असेल आणण पररवहन ववभागावर २२ टक्के कामाुंची

र्जबाबदारी असेल. स्वच्छ हवा धोरणाुंमध्ये अुंमलबर्जावणीसाठीच्या कायदे शीर आदे शाचा अभाव अस्याचेही
यात नमूद करण्यात आले आहे .

भारत सरकारच्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एनसीएपी))मध्ये महाराष्ट्रातील १७ शहराुंसह दे शातील एकूण

१०२ शहराुंचा समावेश आहे. या कायबक्रमाअुंतगबत, २०२४ पयंत प्रदष
ू क कणाुंची हवेतील घनता २० ते ३०
टक्क्याुंनी कमी करण्यासाठी शहरयनहाय प्रदषण यनयुंत्रण आणण स्वच्छ हवेसाठी आराखडे माुंडण्यात येत आहे .

सीईईडब्ल्य-ू अबबन एममशन्सच्या अहवालानसार, महाराष्ट्रातील १७ शहराुंपक
ै ी मुंबईसह फक्त सहा शहराुंच्या
कृती आराखडयात सवब कामाुंसाठीच्या आर््बक गरर्जा नमद
ू करण्यात आ्या आहे त. मशवाय, ७० टक्क्याुंहून
अर्धक आराखडयाुंमध्ये ववववध स्रोताुं माफबत होणाऱ्या प्रदषणाची आवश्यक माहहतीही करून दे ण्यात आलेली
नाही.

सीईईडब्ल्यूच्या प्रोग्राम असोमसएट तनश्री गाुंगली म्हणा्या, "लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक कामे
वगळता इतर सवब गोष्ट्टीुंवर यनबंध आ्याने महाराष्ट्रातील सवबच शहराुंमध्ये वायू प्रदष
ू णात लक्षणीय घट झाली

होती. तेंव्हा अनभवलेले स्वच्छ वातावरण इतर वेळेसही असावे यासाठी शहराुंसाठी लघ, मध्यम आणण दीघब
प््याची लक्ष्ये ठरवली र्जायला हवीत. राज्य आणण पामलका अ्बसुंक्पात वायू प्रदष
ू ण कमी करण्यासाठी
योग्य तरतद
ू असायला हवी."

अबबन एममशन्सचचे सुंस््ापक आणण या अहवालाचे लेखक सर् गत्तीकुं दाच्या मते , " स्वच्छ हवेची वाढती

मागणी पूणब करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदष
ू ण यनयुंत्रण मुंडळ आणण शहरातील सुंबुंर्धत अर्धकाऱ्याुंनी एकत्र येऊन
प्रदष
ू णावर यनयुंत्रण ठे वण्याचे प्रयत्न वाढवायला हवेत, सहभागी सुंस््ासाठी ववमशष्ट्ट कामे नेमून द्यावीत,
क्षेत्रयनहाय उत्सर्जबन कमी करण्याचे लक्ष्य ठरवून द्यावे तसेच सवब क्षेत्राुंमधील वायू प्रदषण यनयुंत्रणाच्या यशाची
नोंद करण्यासाठी एकसमान यनयम तयार करावेत."

नॅशनल अॅन्म्बयण्ट एअर क्वॉमलटी स्टँ डडबसचा टप्पा गाठण्यात राज्यातील १८ शहराुंना अपयश आले आहे .
केंद्रीय प्रदष
ू ण यनयुंत्रण बोडाबने (सीपीसीबी) ठाणे वगळता राज्यातील सवब शहराुंसाठीचा आराखडा प्रमसद्ध केला

आहे .

महाराष्ट्रात

अनेक

शहरे

नॉन-अटे नमें टमध्ये

येत

असली

तरीही राज्यातील १७ स्वच्छ हवा धोरणे भारतातील इतर राज्याुंच्या तलनेत अत्युंत वेगळी आहे त.
सीईईडब्ल्यूच्या रीसचब अॅनामलस्ट कररुंर्जी से्वरार्ज म्हणा्या, " उत्सर्जबनाच्या स्त्रोताुंची वगबवार माहहती आणण
अमलबर्जावणीसाठीची आर््बक यनकड याुंचा समावेश असले्या काही मोर्जक्या कृती आराखडयाुंमध्ये या

आराखडयाचा समावेश आहे . मुंबईतील वायू प्रदषणातील समारे एक तत
ृ ीयाुंश प्रदषण शहरी सीमाुंबाहे रील
घटकाुंमळे

अस्याचे स्वतुंत्र अुंदार्जाुंमध्ये स्पष्ट्ट होत असले तरी प्रादे मशक समन्वयासाठी कोणतीही

उपाययोर्जना या कृती आराखडयात करण्यात आलेली नाही. मशवाय, २०२० च्या अ्बसक
ुं ्पात मा. अ्बमुंत्रयाुंनी

स्वच्छ हवा उपक्रमासाठी र्जाहीर केले्या ४४०० कोटी रुपयाुंमधील सवाबर्धक वाटा मुंबईला ममळाला आहे . मात्र,
मुंबई साठी असणारी ४८८ कोटी रुपयाुंची तरतूद प्रत्यक्षात फक्त दोन उपक्रमाुंसाठी वापरली र्जाईल- गाडयाुंची
यनयममत तपासणी आणण सायकल वापरासाठी आव्यश्यक पायाभूत सववधा "

कायबपद्धती
सीईईडब्ल्य-ू अबबन एममशन अहवालात सुंबुंर्धत ववषयावरील वाङ्मयाचा

अभ्यास करून स्वच्छ

हवेच्या धोरणाुंमधील महत्त्वाच्या मद्द्याुंचा वेध घेण्यात आला आहे . कायदे शीर चौकट, स्रोताची
माहहती, र्जबाबदारीचे वाटप आणण प्रस्ताववत पयाबयाुंची आर््बक व्यवहायबता या मद्द्याुंच्याआधारे
१०२ भारतीय आराखडयाुंची समीक्षा करण्यात आली आहे . . तसेच, ववववध राज्याुंमधील
आराखडयाुंची

तलना आणण स्वच्छ हवेच्या

यनयोर्जनासुंदभाबत दृन्ष्ट्टकोनाुंमधील फरक

अभ्यासण्यासाठी ववश्लेषणात्मक साुंन्ययकीचा वापर करण्यात आला आहे .
सीईईडब्ल्यूबद्दल
कौन्न्सल ऑन एनर्जी, एन्व्हायन्मेंट अॅण्ड वॉटर

ही दक्षक्षण आमशयातील एक आघाडीची, ना

नफा तत्वावर चालणारी सुंशोधन सुंस््ा आहे . सुंसाधनाुंचा

वापर, पनवाबपर आणण गैरवापर

स्पष्ट्ट करून साुंगण्यासाठी सुंस््ा डेटा, एकान्त्मक ववश्लेषण आणण धोरणात्मक सुंपकब अनसरते.
आप्या स्वतुंत्र आणणउच्च दर्जाबच्या सुंशोधनाुंचा अमभमान बाळगत, आम्ही
तसेच

सावबर्जयनक

खासगी सुंस््ाुंशी भागीदारी करून व्यापक प्रमाणावर लोकाुंपयंत पोहोचतो. २०२० मध्ये

सीईईडब्ल्यूचा पन्हा एकदा २०१९ ग्लोबल गो टू र््ुंक टँ क इुंडेक्स रीपोटब मधील सवब नऊ
ववभागाुंमध्ये समावेश करण्यात आला होता. या सुंस््ेला सातत्याने र्जगातील आघाडीच्या

पयाबवरण बदल र््ुंक टँ कमध्ये समाववष्ट्ट करण्यात आले आहे . अर्धक माहहतीसाठी आम्हाला
हि्वटरवर @CEEWIndia इ्े फॉलो करा.
अबबन एममशनबद्दल
अबबन एममशन (UEinfo) ही वायूप्रदषणा बाबत माहहती, सुंशोधन आणण ववश्लेषण करणारी
स्वतुंत्र

सुंस््ा आहे . वायप्रदषणाच्या ववषयातील एकत्रत्रत माहहती आणण सुंदभाबसाठी या सुंस््ेची

यनममबती करण्यात आली. UEinfo तफे एकमेव असे भारतभरातील हवेच्या दर्जाबचा अुंदार्ज दशबवणारे

ऑनलाईन पोटब ल चालवले र्जाते. यात खास हद्लीसाठी सखोल
उपाययोर्जना दशबवणारा सेक्शन ही आहे . UEinfo तफे एअर प्यशन नॉलेर्ज असेसमें ट (APnA)
मसटी प्रोग्रामही राबवला र्जातो. यात एमशया आणण आफ्रिकेतील १० एअरशेडस आणण भारतातील
५० एअरशेडसमधील उत्सर्जबन, प्रदषण आणण स्रोताुंची माहहती उपलब्लध आहे . अर्धक माहहतीसाठी
आम्हाला हि्वटरवर @urbanemissions इ्े फॉलो करा.
सुंपकब :
ररर्धमा सेठी, riddhima.sethi@ceew.in; 9902039054
ममहीर शहा, mihir.shah@ceew.in

