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सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आिारातील 
इमारतीींमधील साींडपाणी प्रक्रिया करून पुन्हा िापरणार 

- “रुसा” अंतर्गत प्रततदिन १२ लाख ललटर क्षमतेचा प्रकल्प उभारणार 
- पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार 

  

पुणे – 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आिारात असलेल्या सिग इमारतींमधील सांडपाणी 
प्रक्रिया करून िापरता यािे यासाठी लिकरच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार 
आहे. या प्रकल्पाची स्थावपत क्षमता प्रततदिन १२ लाख ललटर इतकी असणार आहे. 
त्यामुळे िररोज लाखो ललटर पाण्याची बचत करणे शक्य होणार आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय 
उच्चतर लशक्षण अलभयान अथागत “रुसा”अतंर्गत उभारण्यात येणार आहे. 

विद्यापीठाच्या आिारात अनेक इमारती आहेत. त्यात िैनंदिन िापरातून मोठ्या प्रमाणात 
सांडपाणी तनमागण होते. ते महापाललकेच्या र्टारांमध्ये न सोडता या सिग सांडपाण्यािर 
प्रक्रिया करण्यासाठी हा प्रकल्प असेल. तो एक िर्ागत (३१ ऑक्टोबर २०२० पूिी) पूणग 
करण्यात येणार आहे. या प्रक्रकयेसाठी एम.बी.बी.आर. (Moving Bed Biofilm Reactor) 
हे तंत्रज्ञान िापरण्यात येणार आहे. हा संपूणग प्रकल्पासाठी १.८८ कोटी रुपये इतका खचग 
येणार आहे, अशी मादहती विद्यापीठाच्या स्थािर विभार्ाचे कायगकारी अलभयंता श्री. आर. 
व्ही. पाटील यांनी दिली. 

या प्रकल्पातून तनमागण होणारे पाणी एका मोठ्या टाकीत साठिले जाणार आहे. ते  

 

 



 

 

विद्यापीठातील बार्ांसाठी िापरता येणार आहे. त्यामुळे भूजलाचा िापर बऱ्याच प्रमाणात 
कमी करता येणार आहे. यातून पाण्याची बचत होईलच, लशिाय विद्यापीठातील 
दहरिाईसुद्धा कायम राहणार आहे. इतके पाणी उपलब्ध होणार असल्याने ती अधधक 
चांर्ली करता येणार आहे. हा प्रकल्प चांर्ल्याप्रकारे चालािा तसेच, त्याची िेखभाल-
िरुुस्ती होत राहािी म्हणून पाच िर्ागसाठी एक एजन्सी नेमण्यात येणार आहे. ती या सिग 
र्ोष्ट्टींची काळजी घेईल, असेही त्यांनी सांधर्तले. 

प्रकल्पाचे फायदे : 

 िररोज तब्बल १२ लाख ललटरपयतं सांडपाणी शुद्ध करता येणार. 
 महापाललकेच्या र्टारांच्या व्यिस्थेिर विद्यापीठातील सांडपाण्याचा पडणारा ताण 
कमी होणार. 

 विद्यापीठातील बार्ा आणण झाडांसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार. 
 भूजलातील पाणी िापरण्याची र्रज उरणार नाही. याउलट बार्ांना पाणी दिल्यामुळे 
भूजलाचे पुनभगरण होण्यास मित होणार. 

 विद्यापीठाचा पररसर पयागिरणपूरक करण्याच्या दृष्ट्टीने मित होणार. 

........................ 

या प्रकल्पामुळे विद्यापीठातील सिग सांडपाण्यािर प्रक्रिया हो  शकणार आहे. त्याद्िारे 
विद्यापीठाच ेआिार अधधक पयागिरणपूरक बनले. तसेच, उन्हाळ्यात तनमागण होणारी 
पाण्याची टंचाई िरू करणेही शक्य होणार आहे. 

- डॉ. प्रफुल्ल पिार 

कुलसधचि, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 

 


