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Implementation of the Mithi River Clean-Up Project proposed by
The Marine Debris Partnership

1) Background:
 Mumbai faced unprecedented deluge on 26th July 2005 with rainfall of
944 mm in 24 hours coinciding with highest high tide of 4.48 m. and Mithi
River in Mumbai received attention of the entire world.
 The Mithi River originates from spillovers of Vihar and Powai Lake traverses
through Mumbai's suburban areas viz. Seepz, Marol, Andheri and then flows
below the runway of International Airport and then meanders through areas
of Bail Bazar, Kurla, Bandra - Kurla Complex and meets Arabian sea at
Mahim Bay after flowing below 15 bridges for a length of 17.84 Km. Mithi
River with Catchment area of 7295 Ha. has its origin at 246 m. above mean
sea level and has a total length of 17.84 Km. 11.84 Km (Vihar Lake to CST
Bridge on SCLR) is under the jurisdiction of MCGM and 6.0 KM (CST Bridge
on SCLR to Mahim Creek) is under the jurisdiction of MMRDA.
 As per the recommendations of Expert bodies and committees appointed by
GoM, the implementing agencies have almost carried out the works of
Deepening, Widening, Rock Excavation, Retaining Wall, Service Road and
Beautification on the river. The implementing agencies are also carrying out
the cleaning of the river.
2) Mithi River Clean-Up Project proposed by The Marine Debris Partnership
 MMRDA has received a proposal from the Marine Debris Partnership for the
Mithi River Clean-Up Project. Marine Debris Partnership is a partnership
between the United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL), the VTT
Technical Research Centre of Finland, RiverRecycle Oy of Finland and
Earth5R Environmental Services Private Limited, Mumbai, India.
o UNTIL is the Project Manager for the partnership
o VTT is the Fund Manager of the partnership.
o River Recycle shall provide the Technology necessary for the
cleaning of the Mithi River to stop plastic and floating debris travelling
in the river from entering the ocean.
o Earth5R is a Mumbai based Socio-Environmental Organisation and
leads citizen-led initiatives
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 MMRDA shall be the facilitator for the project. MMRDA shall review the
performance of the Marine Debris Partnership and the outcomes of the Mithi
River Clean-Up Project from time to time.
 The Objective of the project is to Collect floating matter and Recycle it.
 Drone Survey will be used for Data Collection and AI tools will be used for
Analysis and Mapping.
 The Demo project shall take place at Vakola Nalla, BKC.
 Technology:
o The Technology operates on the principle of concentrate and collect.
The solution concentration modules powered by the river flow
collects the waste from the river and feeds it to the collector module.
o The collected wastes are then led up a conveyor belt, powered by a
water turbine to remove the plastic from the water.
 Expected Project Outcomes:
o Plastic Waste Collection and Recycling
o Meeting multiple Sustainable Development Goals (SDGs)
 Project Duration: 18 months
o 0th - 6th month: Signing of MoU between MMRDA and The Marine
Debris Partnership; Awareness Programs in the city, 100 Kg Plastic
Waste Collection and Analysis, Installation of River Cleaning
Machinery
o 7th - 18th month: One-year operation of the river cleaning machinery
with 50 Ton per day capacity and collection & analysis of the data on
the contents of the waste being lifted from the river
 The Project will be funded by Huhtamaki, a Finnish and leading consumer
packaging company, for EUR 0.6 million (≈ Rs. 5.00 Cr).
X-X-X
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मिठी नदी मिकास ि सरं क्षण प्रामिकरण
मदनांक: 02.09.2020
मरीन डे ब्रीज पार्ट नरशिप द्वारा प्रस्ताशित करण्यात आलेल्या शमठी नदी स्िच्छ करण्याच्या
प्रकल्पाची अंमलबजािणी
1. पार्शिटभम
ू ी:


मदनांक 26 जूलै 2005 रोजी 24 तासांत िंबई शहरांत 944 मि.मि. झालेल्या मिक्रिी
पािसािळे तसेच त्याच मदिशी सिद्रास भरती आल्यािळे 4.48 िी. उं चीच्या लाटांनी
ू घे तले .
सिव िंबईला िहापराने िेढले ि मिठी नदीने सिव जगाचे लक्ष िेिन



मिठी नदीचा उगि मिहार ि पिई जलाशयाच्या प्रिाहािधून होत असून मिठी नदीची
लाांबी 17.84 मि.िी. इतिी आहे आमि ही नदी िांबईच्या उपनगरीय भागात जसे िी,
सीप्झ, िरोळ, अांधेरी आमि नांतर आांतरराष्ट्रीय मििानतळ धािपट्टीच्या खाली िाहते
आमि नांतर बैलबाजार, िला, िाांद्रे-िला सांिलािधून िाहीि खाडीद्वारे 15 पलाांच्या
खालून िाहू न अरबी सिद्राला िाहीि येथे मिळते. मिठी नदीचे पािलोट क्षेत्र हे 7295
हे क्टर असून उगि स्थानी ती सिद्र सपाटीपासून 246 िी. उां च असून मिठी नदी
17.84 मि.िी. इतिी लाांब आहे . यापैिी 11.84 मि.िी. लाांबीचा भाग हा बृहनिांबई
िहानगरपामलिेेच्या

(स्थामनि

प्रामधिरि

म्हिून

मनयोजन

प्रामधिरि)

अमधपत्याखाली असून 6 मििी. लाांबीचा भाग िांबई िहानगर प्रदे श मििास प्रामधिरि
(िाांद्रे-िला सांिलािमरता मिशेष मनयोजन प्रामधिरि) याांच्या अमधपत्याखाली मिठी
नदी मििास िािे िरण्यािमरता आहे . िांबई िहानगर प्रदे श मििास प्रामधिरिाच्या
िाययक्षेत्रातील 6 मि.िी. इतिा भाग हा भरतीच्या प्रभािाअांतगयत येतो.


राज्य शासनाने मनयक्त केलेल्या तज्ञ संस्था आमण समित्यांच्या मशफारशीनसार
अंिलबजािणी करणाऱ्या संस्थेनी नदीचे खोलीकरण, रंदीकरण, खडक खोदाई,
संरक्षक भभत, सर्व्हहस रोड आमण सशोमभकरणाची कािे पार पाडली असून बहतांश
कािे पूणव झाली आहे त ि त्यािळे नदीच्या िहन क्षितेिध्ये मतप्पटीने िाढ झाली आहे .
याचबरोबर अंिलबजािणी

करणाऱ्या संस्था (बृहनिंबई िहागरपामलका,

िं.ि.प्र.मि.प्रामिकरण, िहाराष्ट्र प्रदूषण मनयंत्रण िंडळ) नदी साफ करण्याचे दे खील
काि करत आहे त.
2. मरीन डे ब्रीज पार्ट नरशिप द्वारा प्रस्ताशित केलेला शमठी नदी स्िच्छ करण्याचा प्रकल्प :
मिठी नदी स्िच्छ करण्याच्या प्रकल्पासाठी िं.ि.प्र.मि.प्रामिकरणास िरीन डे ब्रीज पाटव नरमशपकडू न
प्रस्ताि सादर झाला आहे . िरीन डे ब्रीज पाटव नरमशप ही यनायटे ड नेशन्स टे क्नॉलॉजी इनोहहे शन लॅब
(UNTIL), मफनलंडची हहीटीटी टे क्क्नकल मरसचव सेंटर (VTT), मफनलंडची मरहहर मरसायकल आमण
अथव 5R एनहहायनविेंटल सर्व्हहसेस प्रायहहे ट मलमिटे ड, िंबई, भारत यांच्यातील भागीदारी संस्था आहे .
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o UNTIL ही संस्था सदर भागीदारीतील प्रकल्प हयिस्थापक आहे .
o VTT ही संस्था सदर भागीदारीतील मनिी हयिस्थापक आहे .
o मरहहर मरसायकल ही संस्था नदीच्या साफसफाईसाठी आिश्यक असलेले तंत्रञान,
सिद्रातून नदीत प्रिेश करणारे प्लाक्स्टक आमण तरं गणारा कचरा (Floating Debris)
थांबमिण्यासाठी आिश्यक तंत्रञान परिेल.
o अथव 5R (Earth 5R) मह संस्था िंबईत क्स्थत असून सािामजक पयािरण संस्था ि
नागमरकांच्या सहकाराने पयािरण क्षेत्रािध्ये काि करते.
o िंबई िहानगर प्रदे श मिकास प्रामिकरण सदर प्रकल्पाकमरता सिव ती िदत करे ल.
िं.ि.प्र.मि. प्रामिकरण िेळोिेळी िरीन डे मब्रज पाटव नरमशप (Marine Debris Partnership)
यांच्या कािमगरीचे तसेच सदर प्रकल्पाच्या प्रगतीिर दे खरे ख करे ल.
o सदर प्रकल्पाचा उद्दे श मिठी नदीतील तरं गती सािग्री गोळा करून त्यास पनिापर करणे
असा आहे .
o या प्रकल्पांतगवत िामहती मिळमिण्याकरीता ड्रोन सिेचा ि सदर िामहतीचे मिश्लेषण ि
ि ॅभपगकरीता कृ मत्रि बमिितेच्या सािनाचे (AI Tools) िापर करण्यात येईल.
o सदर प्रकल्पाचे प्रात्यमक्षक (Demo) हे िाकोला नाला , िांद्रे - कला संकल येथे उभारण्यात
येईल.


प्रकल्प तंत्रज्ञान :
o सदर तंत्रञान हे सािग्री एकमत्रत करून गोळा करणे या सूत्रािर आिामरत आहे . सोल्यशन
कॉन्सन्रेशन िॉड्यल्स (Solution concentration modules) हे पाण्याच्या प्रिाहािर
चमलत असून नदीतून कचरा गोळा केल्यािर तो

कलेक्टर िॉड्यल्स (Collector

modules) िध्ये परमिला जाणार आहे .
o त्यानंतर हा कचरा कन्िेयर बेल्ट िर जाईल मजथे पाण्या ििून प्लाक्स्टक काढले जाईल. या
कन्िेयर बेल्टला िीजपरिठा पाण्याद्वारे चालणाऱ्या झोतयंत्रा िळे मिळे ल.




प्रकल्पाचा अपेशित पशरणाम :
o

प्लाक्स्टक कचरा गोळा करून पनिापर करणे .

o

अनेक मटकाऊ मिकास लक्ष्ये (Sustainable Development Goals) पूणव करणे .

प्रकल्पाचा कालािधी : 18 मशिने
o

0 ते 6 िमहने : िं.ि.प्र.मि.प्रामिकरण ि िरीन डे ब्रीज पाटव नरमशप यांच्यात सािंजस्य करार
करणे , शहरात जनजागृती कायवक्रि राबमिणे , 100 मकलो प्लाक्स्टक कचरा गोळा करून
त्याचे मिश्ले षण करणे , नदी स्िच्छ करण्याकमरता यंत्रसािग्रीची उभारणी करणे.

o

7 ते 18 िमहने : एक िषव 50 टन प्रमतमदन क्षितेचे नदी स्िच्छ करणारी यंत्रसािग्री
चालमिणे आमण नदीतून उचलेल्या कचऱ्याची िामहती गोळा करून त्याचे मिश्ले षण
करणे .
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या प्रकल्पास हतािाकी या मफमनश आमण आघाडीच्या ग्राहक पक
ॅ े भजग कंपनीकडू न 0.6
दशलक्ष यरो ≈ र. 5.00 कोटी इतक्या रकिेचे अथवसहाय्य मदले जाईल.
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