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लोकलेखा सिमती 

2017-2018 
  सिमती मखु  
 (1) ी.  गोपालदास अगर्वाल, िव.स.स.  

  सद य 
 (2)  ी.  िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 

 (3)  ी.  नानाजी शामकुळे, िव.स.स. 

 (4)  ी. संजय सावकारे, िव.स.स. 

 (5)  ी. सधुाकर देशमखु, िव.स.स. 

 (6)  ी. राजदर् पाटणी, िव.स.स. 

 (7)  ी. अतलु भातखळकर, िव.स.स. 

 (8)  ी. योगेश सागर, िव.स.स. 

 (9)  डॉ. सिुनल देशमखु, िव.स.स. 

* (10)  ी. शांत ठाकूर, िव.स.स. 

 (10) अ) ॲड. पराग अळवणी, िव.स.स. 

 (11)  ी. संजय केळकर, िव.स.स. 

** (12)  ी. सरेुश ऊफर्  बाळुभाऊ धानोरकर, िव.स.स. 

 (13)  ी. अजय चौधरी, िव.स.स. 

 (14)  ी. शंभुराज देसाई, िव.स.स. 

 (15)  ी. सत्यजीत पाटील-सरुडकर, िव.स.स. 

 (16)  ी. अ दलु स ार अ दलु नबी, िव.स.स. 

 (17)  ा. िवरदर् जगताप, िव.स.स. 

 (18)  ी. िदलीप वळसे-पाटील, िव.स.स. 

 (19)  ी. जयंत पाटील, िव.स.स. 

 (20)  ी. राजेश टोपे, िव.स.स. 

*** (21)  ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

 (22)  ी. रिंवदर् फाटक, िव.प.स. 

**** (23)   ी.  हेमंत टकले, िव.प.स. 

 (23 अ) ी. िवकर्म काळे, िव.प.स. 

***** (24) ी. अमरिंसह पंिडत, िव.प.स. 
 BSÉ¤ÉÒ 331–1+ 

(iÉÒxÉ) 



  
 (25) ी. अशोक ऊफर्  भाई जगताप, िव.प.स. 

****** (26) ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 

  िनमंितर्त 
******* (27) ी. साद लाड, िव.प.स. 

 

सदरहू सिमती िदनांक 24 ऑग ट, 2017 रोजी िवधानसभा व िदनांक 6 स टबर, 2017 रोजी िवधानपिरषद 
सद यांच्या नामिनदशना ारे गठीत करण्यात आली. 

 

      महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय : 
(1) ी.  िजतदर् भोळे, सिचव (का.). 
(2) ी.  य.ु के. च हाण, सिचव (EM). 
(3) ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव. 
(4) ी. अ.चां.को हे, उप सिचव तथा िन.अ. 
(5) ी.  सो. न. सानप, अवर सिचव. 
(6) ी. िवनोद राठोड, कक्ष अिधकारी. 
(7) ी. रवींदर् म. मे तर्ी, कक्ष अिधकारी. 

 
* ी. शांत ठाकूर, िव.स.स. यांनी आप या सिमती सद य पदाचा राजीनामा िद याने िरक्त झाले या जागेवर 

ॲङ पराग अळवणी, िव.स.स. यांची मा.अध्यक्ष, महारा टर् िवधानसभा यांनी िदनांक 14 फे वुारी, 2019 रोजी सिमती 
सद य हणनू नामिनयकु्ती केली. 

** ी. सरेुश उफर्  बाळू धानोरकर, िव.स.स. यांनी िदनांक 22 माचर्, 2019 रोजी आप या सद य पदाचा 
राजीनामा िद यामळेु सदर जागा िरक्त आहे. 

*** ी. िवजय उफर्  भाई िगरकर, िव.प.स यांची िदनांक 27 जलैु, 2018 रोजी िवधानपिरषदेच्या सद यत्वाची 
मदुत संप यामळेु िरक्त झाले या जागेवर मा. सभापती, िवधानपिरषद यांनी ी. िवजय उफर्  भाई िगरकर, िव.प.स यांची 
पनु्हा िदनांक 5 स टबर, 2018 रोजी सिमती सद य हणनू नामिनयकु्ती केली.  

**** ी. हेमंत टकले, िव.प.स. यांनी आप या सिमती सद य पदाचा राजीनामा िद याने िरक्त झाले या जागेवर 
ी. िवकर्म काळे, िव.प.स. यांची मा.सभापती, महारा टर् िवधानपिरषद यांनी िदनांक  19 िडसबर, 2017   रोजी सिमती 

सद य हणनू नामिनयकु्ती केली. 
***** ी. अमरिंसह पंिडत, िव.प.स. यांची िदनांक 27 जलैु, 2018 रोजी िवधानपिरषदेच्या सद यत्वाची मदुत 

संप यामळेु सदर जागा िरक्त झाली. 
****** ी. जयंत पाटील, िव.प.स. यांची मा. सभापती, िवधानपिरषद यांनी िनमंितर्त सिमती सद य हणनू 

िदनांक 6 स टबर, 2017 रोजी नामिनयकु्ती केली होती. िदनांक 27 जलैु, 2018 रोजी िवधानपिरषदेच्या सद यत्वाची 
मदुत संप यामळेु त्यांची िनमंितर्त सिमती सद यत्वाची िनयकु्ती संपु टात आली होती. ते िवधानपिरषद सद य हणनू 
पनु्हा िनवडून आ यामळेु मा. सभापती, िवधानपिरषद यांनी ी. जयंत पाटील, िव.प.स. यांची िदनांक 5 स टबर, 
2018 रोजी सिमती सद य हणनू िरक्त जागेवर नामिनयकु्ती केली. 

******* ी. साद लाड, िव.प.स. यांची मा.सभापती, िवधानपिरषद यांनी िदनांक 1 माचर्, 2019 रोजी 
"िवशेष िनमंितर्त" सिमती सद य हणनू नामिनयकु्ती केली. 
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तावना 

मी, लोकलेखा सिमतीचा सिमती मखु, सिमतीने अहवाल सादर करण्याचा अिधकार िद यावरून भारताचे िनयंतर्क व 
महालेखापरीक्षक यांच्या सन 2015-2016 च्या थािनक सं था अहवाल यावर िवचार करून लोकलेखा सिमतीचा पंचावन्नावा 
अहवाल सादर करीत आहे. 

 सिमतीने िदनांक 18 व 26 िडसबर, 2018, आिण िदनांक 24 जानेवारी, 2019 रोजी धान सिचव, नगरिवकास िवभाग 
व इतर िवभागीय ितिनधी यांची साक्ष िवधान भवन, मुंबई येथे घेण्यात आली.  

धान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-एक महारा टर्, मुंबई व महालेखाकार लेखापरीक्षा-दोन, महारा टर्, नागपरू हे सिमतीच्या 
िनमंतर्णावरून बैठकींना उपि थत होते. त्यांनी सिमतीला केले या बहुमोल मागर्दशर्नाब ल सिमती त्यांची अत्यंत आभारी आहे.  

तसेच धान सिचव, िव  िवभाग (लेखा व कोषागारे) यांनी सिमतीच्या बैठकींना उपि थत राहून सिमतीला िदले या 
सहकायार्ब ल आिण संबंिधत िवभागाच्या सिचवांनी सिमतीसमोर साक्ष देऊन सिमतीला सहकायर् केले त्याब ल सिमती त्यांचे-  
देखील आभारी आहे.  

 सिमतीच्या बैठकीच्या कामकाजाचे कायर्वृ  वतंतर्रीत्या ठेवण्यात आले असनू तो अहवालाचा भाग आहे. बैठकीच्या 
कामकाजाच्या अनषंुगाने िवभागाकडून ा त झालेली आ वािसत मािहती व पिरपतर्के पिरिश ट "अ" मध्ये देण्यात आलेली आहेत. 
सिमतीच्या झाले या बैठकांचे संिक्ष त कायर्वृ  पिरिश ट "ब" मध्ये देण्यात आलेले आहे. 

 सिमतीने िदनांक 3 जनू, 2019 रोजीच्या बैठकीत नगरिवकास िवभागासंदभार्त तयार केलेला ारूप अहवाल िवचारात 
घेतला व त्यातील िशफारशीवर सधुारणा सचुवनू ारूप अहवालाला मान्यता िदली. 

 

िवधान भवन :   
मुंबई/नागपरू.  
िदनांक : 3 जनू, 2019. 

गोपालदास अगर्वाल, 
सिमती मखु, 

लोकलेखा सिमती. 
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साक्ष : 
भारताचे िनयंतर्क व महालेखापिरक्षक यांच्या सन २०१५-१६ च्या थािनक सं था अहवालातील पिरच्छेद कर्. ५.१ 

"औरंगाबाद महानगरपािलकेत सेवा तर िनदशांकाची अंमजबजावणी", पिरच्छेद कर्मांक ५.२ "िडझेलच्या खरेदीवर 
झालेला टाळता येण्याजोगा खचर्", पिरच्छेद कर्मांक ५.३ "िवकास शु काची कमी आकारणी", पिरच्छेद कर्मांक ५.५ 
"बकँ हमी राखण्यातील उणीव" व पिरच्छेद कर्मांक ५.६ "आरोग्यिवषयक सिुवधा िवनावापर पडून राहणे" या 
पिरच्छेदासंदभार्त अिधक मािहती जाणनू घेण्यासाठी नगरिवकास िवभागाचे धान सिचव तसेच िवभागीय ितिनधींची 
िदनांक १८, २६ िडसबर व २४ जानेवारी, २०१९ रोजी सिमतीने साक्ष घेतली. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१ औरंगाबाद महानगरपािलकेत सेवा तर िनदशांकाची अंमलबजावणी 
पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२ िनयोजन : 
पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२.१ सेवा तर िनदशकांच्या अंमलबजावणीसाठी िनयोजन-  
2.1   या पिरच्छेदात नमूद एसएलबीचे (िस हील ले हल, बच माकर् ) िनयोजन त्या काळी केले पािहजे, असे धोरण होते. 

िनयोजन करण्यात आले नाही, बैठक घेण्यात आली नाही, बैठकीमध्ये अिधकारी न हते, त्याचे कायर्वृ  अंितम करण्यात आले 
नाही. या सवर् बाबींची जबाबदारी कोणाची होती ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, ही जबाबदारी महानगरपािलका 
आयुक्तांची आहे असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.  

 िवभागाने िडसबर, २०११ मध्ये बैठक घेतली होती. त्या बैठकीकिरता अनेक अिधकारी अनुपि थत होते. त्यानंतर बैठक 
घेण्यात आली नाही. संबंिधत अिधकाऱ्यांना िनदश देण्यात येणार नसतील तर अंमलबजावणी कशी होणार ? अंमलबजावणी न 
केले या अिधकाऱ्यावंर जबाबदारी िनि चत केली आहे काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अजून अशी कायर्वाही 
केलेली नाही असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

हा मु ा महालेखाकारांनी िनदशर्नास आणून िद यावर िवभागाने कायर्वाही करणे अपेिक्षत होते, असे सिमतीने मत यक्त 
केले असता, औरंगाबाद महानगरपािलकेने नो हबर, २०१८ मध्ये िवशेष कक्षाची थापना केलेली आहे असे िवभागीय ितिनधीनी 
सिमतीस अवगत केले.  

महालेखाकारांनी हा मु ा के हा िनदशर्नास आणून िदला होता ? व महालेखाकारांनी िनदशर्नास आणून िद यानंतरही 
िवभागाने काहीच केले नाही. आता साक्ष लागली हणून िवभागाने सुरूवात केलेली आहे. नाहीतर काहीच केले नसते. जवळपास 
िवभागाने ३ वष काहीच केलेले नाही. यामध्ये ४ िनकष कोणते िदलेले आहेत अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, 
महालेखाकारांनी ही बाब २०१६ मध्ये िनदशर्नास आणून िदली होती. तसेच त्यात पाणीपुरवठा, घनकचरा िवभाग आिण 
जलिन: सारण असे ३ महत्त्वाचे िवषय आहेत. त्यात वेगवेगळे मु े िदलेले आहेत असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत 
केले. ४ िवषय आहेत. टॉमर् वॉटरचा िवषय देखील आहे असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, टॉमर् वॉटरचा िवषय 
जलिन:सारणमध्ये येतो असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

 िवभागाने चारही िवषय सांिगतले पािहजे असे सिमतीने सूिचत केले असता, पाणीपुरवठा, घनकचरा िवभाग आिण 
जलिन: सारण आिण टॉमर् वॉटरची बंदोब त करणे हे ४ िवषय आहेत असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले.  

एसएलबीचे िनयोजन करण्याबाबत शासनाने पिरपतर्क काढलेले आहे. महालेखाकारांनी औरंगाबाद महानगरपािलकेबाबत 
आके्षप काढलेले आहेत. हीच ि थती सवर् महानगरपािलकांची असेल. राज्यातील इतर महानगरपािलका या पिरपतर्का माणे काम करीत 
आहेत की नाही हे सिचवांनी एकदा तपासून घ्यावे असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, त्यास िवभागीय सिचवांनी सहमती दशर्िवली. 

औरंगाबाद महानगरपािलकेबाबत मािहती देताना औरंगाबादमध्ये िपण्याचे पाणी, कचरा यव थापन, सांडपाणी यव थापन 
आिण टॉम वॉटर िडर्नेज इत्यादी योजना चालू होत्या. या योजनेमध्ये एसएलबी चा मेळ घालण्यात आले न हते, त्या वेळी िनयोजन 
झाले या सीटी सॅिनटेशन िंकवा सीटी डे हलपमट लॅन यामध्ये सागंड घालण्यात आली न हती. तसेच एक वॉल पूणर्त: 
सिमतीसमोर सादर करण्यात यावे असे मागील साक्षीदर यान िनदश होते, सिमतीने सादरीकरण करण्याची परवानगी िदली, 
त्यानुषंगाने सदर सादरीकरणात सवार्त थम ५.१.२ हा मु ा िनयोजनावरच होता. याबाबत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कोणती 
सिमती असली पािहजे व त्यानंी याबाबतचा वेळोवेळी आढावा घेतला पािहजे. व तुि थती ही आहे की, ती सिमती िनि कर्य 
होती. त्या सिमतीच्या जा त बैठका झा या नाहीत. आता औरंगाबाद महानगरपािलकेने त्या सिमतीची पुनरर्चना केलेली आहे, असे 
िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. (िववरणपतर् कर्. १) 
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सदरहू सिमतीची एकच बैठक झालेली आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, त्यास िवभागीय ितिनधींनी सहमती 
दशर्वून सदरहू सिमतीची एकच बैठक झाली होती. या िवषयाकडे पूणर्त: दलुर्क्ष झा याचे औरंगाबाद महानगरपािलका मान्य करते. 
आता सदरहू सिमतीची पुन थार्पना केलेली आहे. आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली सवर् संबंिधत खाते मुख, तसेच काही 
तज्ञांना देखील थान देण्यात येणार आहे. २०१३-२०१४ मध्ये आरोग्य िवभागाकडून सीटी सॅिनटेशन लॅन तयार झाला होता. 
अिलकडेच औरंगाबाद शहरामध्ये कचऱ्याची सम या आिण त्यानुषंगाने करावी लागणारी कायर्वाही पहाता सीटी सॅिनटेशन लॅन 
सुधािरत करावा लागणार आहे. वतर्न बदलमध्ये (िबहेिवअर चजमध्ये) काम करणाऱ्या तज्ञ सं थेला हे काम िदलेले आहे. (माहे 
एि ल, २०१९ मध्ये) येत्या तीन मिहन्यांमध्ये होत असलेले काम आिण लोकांशी चचार् करून धोरणात्मक िनयोजन, आराखडा 
सादर करणार आहे. यामध्ये ते शहर वच्छतायोजना सुधारीत करून देणार आहे. 

दसुरी बाब अशी की, जेएनएनयुआरएम च्या काळात शहर िवकास योजना (िसटी डे हलपमट लॅन) तयार करण्यात आला 
होता. त्यामध्ये डर्ेनेज व इतर आराखडे सुधारीत करण्याची आव यकता िनमार्ण झालेली आहे. हे आराखडे औरंगाबाद 
महानगरपािलकेच्या िवभाग मुखांमाफर् त इन हाऊस सुधारीत करण्यात येईल. तसेच हे दोन्हीही िनयोजन आराखडे तयार करताना 
त्या त्या सेक्टरचे जे एसएलबी आहे, ते िवचारात घेऊन दोन्ही आराखडे तयार करण्यात यावे, अशी सूचना देण्यात आलेली आहे. 
तीन मिहन्यांच्या आत हे दोन्ही आराखडे तयार होतील, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

शहर िवकास योजना (िसटी डे हलपमट लॅन) आिण शहर वच्छता योजना (िसटी सॅिनटेशन लॅन) हे आराखडे सुधारीत 
करण्यात येणार आहे. मागील वेळेस शहर िवकास योजनेबाबत (िसटी डे हलपमट लॅन) सांगण्यात आले होते की, “DP is under 
Court and litigations”, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सध्या आपण डे हलपमट लॅनबाबत बोलत नाही. असे 
िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

हे दोन वेगळे मु े आहेत. िवभागाला शहर वच्छता योजना (िसटी सॅिनटेशन लॅन) करायची होती आिण एनयुआरएमच्या 
अनुदानासाठी शहर िवकास योजना होती की, ज्याचा एमआरटीपीच्या डीपीशी संबंध नाही. त्यामध्ये नागिरकांच्या सूचना घेऊन 
ाधान्य के्षतर् कोणते आहे, महानगरपािलकेने पुढील दहा-पंधरा वषार्त कोणत्या िठकाणी पैसे खचर् करावे, याबाबतचा तो सीडीपी 
होता. हा सीडीपी िकर्िसल िंकवा तत्सम सं थेच्या मदतीने वेगवेग या शहरांनी करायचा होता. काही शहरानंी सीडीपी सं थांकडून 
केला. िवभागाने काही सं थांना शासन हणून मदत केली. तसा औरंगाबादचा हा सीडीपी झाला होता. तो आता सुधारीत करण्याची 
आव यकता अस याचे आयुक्तांनी मान्य केलेले आहे. त्यांनी त्याची िकर्या सुरू केलेली आहे. ते सीएसपी आिण सीडीपी हे 
दोन्हीही सुधारीत करीत आहेत. येत्या तीन मिहन्यांमध्ये ा दोन्हीही योजना सुधारीत के या जातील आिण त्याकिरता आव यक 
असणारी जनरल बॉडीची मान्यता घेण्यात येईल, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

सवर्साधारण सभेची अ ापपयत सी.एस.पी. ला देखील मान्यता िमळालेली नाही का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता, अलीकडेच कचऱ्याच्या अनुषंगाने नवीन डी.पी.आर. तयार करून काही क प हाती घेतले आहेत. पूवीर्चा सी.एस.पी. हा 
खूप थेरॉिटकल होता. कोणते ोसेिंसग लांट होणार, कुठे होणार याबाबत त्यामध्ये मािहती न हती. हा मु ा लेखापिरक्षणामध्ये 
देखील आलेला आहे. त्यामुळे सवर्साधारण सभेमध्ये जुनी योजना ठेऊन काही उपयोग नाही. औरंगाबाद महानगरपािलकेसोबत 
सध्या वच्छतेबाबत काम करणाऱ्या एका तज्ञ सं थेला अितिरक्त मोबदला न देता तीन मिहन्यांमध्ये याबाबत पूणर् काम करून घेत 
आहोत. त्यानंतर तयार होणारी नवीन योजना सवर्साधारण सभेसमोर ठेवण्यात येईल. लोकांशी बोलून नवीन योजना तयार 
करण्याचे औरंगाबाद महानगरपािलकेचे िनयोजन आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२.२ - नगर सफाई आराखडा आिण नगरिवकास आराखडा यांचा SLBs सोबत मेळ न 
घालणे  

२.२   नगर सफाई आराखडा व नगरिवकास आराखडा यांचा मेळ घालून िवभागाने िनयोजन केलेले नाही. औरंगाबाद 
महानगरपािलकेची िवकास योजना के हा पास झाली अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सदरील िवकास योजना १९९१ ची 
आहे. यानंतर २००८ मध्ये िवकासा योजना तयार केली होती तो वाद सध्या सु ीम कोटार्त लंिबत आहे. त्यामुळे त्याची 
अंमलबजावणी झालेली नाही, हणजे सध्या जुनीच िवकास योजना आहे असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

 सदरील करण सु ीम कोटार्त कधी गेले आहे ? असा न सिमतीने केला असता, सन २०१० मध्ये िवषय सु ीम कोटार्त 
गेला आहे असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

 स :ि थतीत औरंगाबाद महापािलकेकडे १९९१ चा डीपी आहे. २००८ च्या डीपीला कोटार्त चॅलज केले आहे. सध्या 
औरंगाबाद मनपात १९९१ च्या डीपीची अंमलबजावणी करीत आहे. औ.मनपाने या दोन्ही लॅनचा मेळ का केला नाही. सॅनीटेशन 
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लॅनला अजूनपयर्त आमसभेची मंजूरी िमळाली नाही. आमसभेच्या मंजूरीची काय पिरि थती आहे. औरंगाबाद मनपा ताव 
घेऊन आमसभेसमोर गेला होता का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अजून ताव लंिबत आहे असे िवभागीय 
ितिनधींनी िविदत केले.  

ताव लंिबत राहण्याचे कारण काय आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, तो ताव घेतलाच न हता, 
नो हबरमध्ये त्याची चचार् केलेली आहे. येत्या सवर्साधारण सभेमध्ये तो सादर करणार आहे असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस 
अवगत केले.  

ही बाब जानेवारी मिहन्यात िवभागाच्या लक्षात आणून िदली आहे. सीएसपी व सीडीपी दोन्हींचे िनयोजन औरंगाबाद मनपात 
केले पािहजे. त्यादृ टीने सॅनीटेशन लॅनला आमसभेची मान्यताही आव यक आहे. ती मान्यता घेण्याचे औरंगाबाद 
महानगरपािलकेने यत्न के याचे िदसत नाही, िवभागीय ितिनधी सांगत आहे की, अजूनपयर्त मान्यता लंिबतच आहे असे 
सिमतीने नाराजीने मत यक्त केले असता, मागील मिहन्यात याकरीता बैठक घेतली होती, तो ताव आता पुढील सवर्साधारण 
सभेत ठेवण्यात येणार आहे असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

िवभागाने लेखी उ रामध्ये सांिगतले आहे की, सीएसपी अंतगर्त पाणीपुरवठा, सांडपाणी यव थापन, घनकचरा यव थापन 
आिण पजर्न्य जलिन:सारण प ती यातील बाबीवर महानगरपािलकेने कायर्वाही केली असून शहरामध्ये औरंगाबाद शहर भुमीगत 
गटार योजनेच्या माध्यमातून ४ एसटीपी लँट उभारले आहेत. त्यातून स :ि थतीत सुमारे ८० ते ८५ द.ल.िल. पाण्यावर िकर्या 
करण्यात येते. घनकचरा यव थापन अंतगर्त शहरामध्ये िवकदर्ीत प तीने ४ कचरा िकर्या कदर् उभारण्याचे काम गतीपथावर 
आहे. एका बाजूला िवभाग सीएसपीला मान्यता देत नाही. दसुऱ्या बाजूला औरंगाबाद महानगरपािलका पोज्ड सीएसपीच्या 
आधारावर करीत आहात का ? पण अ ाप सीएसपीला मान्यता िमळाली नाही, अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, हे 
सीएसपीमध्ये अंतभूर्त होते हणून सिमतीने ही िवचारणा केली असता, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. सीएसपीला 
मान्यता नसली तरी िवभागाच्या डीपी मध्ये िस हरेज टर्ीटमट लँटचे जे आरक्षण असतील, ते टाकताना िवभागाच्या टेक्नीकल 
िफजीिबलीटी बघूनच टाकतो. लोप व उताराची जागा वगैरे पािहली जाते. त्यानुसार कोणत्याही पिरि थतीत त्यांना पुढे जाणे 
आव यक आहे असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले.  

एसएसबीच्या िनदशांकाला ा त करण्यासाठी हे केले जाते. पण त्याच बरोबर पायाभूत सुिवधांचे मु यांकन करण्यासाठी जी 
िवकास कामे हाती घेतलेली आहेत. त्याला कोठे तरी िनयोजन मंडळाचे, महानगरपािलकेच्या बॉडीचे पूणर्पणे समथर्न असले 
पािहजे. त्या यितरीक्त िवभाग हे पुढे नेण्याचे काम करीत आहात. सिमतीची अपेक्षा अशी आहे की, लोकशाही पध्दतीमध्ये 
शासनाने पध्दतशीरपणे हे केले तर योग्य होईल. िवभागाने लॅन तयार करून त्याची अंमलबजावणी चालू के यास तसेच हे  सुरू 
करण्यापूवीर् सीएसपीची मान्यता घेऊन दोघांचा समन्वय केला असता तर आणखी चांगले झाले असते. It is good that you 
have started the work, but it should be approved by the General Body असे सिमतीने मत यक्त केले असता, 
सीएसपीला मान्यता असावी हे बरोबरच आहे. परंतु त्येक कामाला िवभाग जनरल बॉडीची मान्यता घेतोच. असे नाही की, पर पर 
अिधकाऱ्यांना त्यामध्ये काही करता येईल. शासकीय मान्यता जनरल बॉडीची आहे, टडर ॲ ू हल टँडीग किमटीचे आहे असे 
िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

अनेक शहरात सीडीपी व सीएसपी नाहीत, असे िचतर् ५०-६० टक्के महानगरपािलकांचे असेल. कारण त्यािशवाय काम 
करणे योग्य नाही. िवथाऊट लॅन टपररी हणून आताचा ॉ लेम सॉ ह करण्याचा हा कार होईल. हणून याबाबत िवशेष लक्ष 
घालण्याची गरज आहे असे सिमतीने सूिचत केले असता, िवभागीय सिचवांनी त्यास होकाराथीर् उ र दशर्िवले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२.३ - SLBs साठी कायर्िसध्दी डेटा उपल ध नसणे  
२.३    या मु याच्या अनुषंगाने िवभागाने अिधकाऱ्याचंी के हापासून नेमणूक केली आहे व त्यांनी के हापासून या िवषयावर 

काम  सुरू केलेले आहे अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, नो हबर, २०१८ मध्ये नेमणूक केली आहे असे िवभागीय 
ितिनधींनी िविदत केले. हणजे िनयुक्तीनंतर आतापयर्त काहीच केले नसेल असे सिमतीने मत यक्त केले असता, 
आयुक्तांबरोबर या कक्षाची चचार् झालेली आहे असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

 औरंगाबाद महानगरपािलकेने आता याबाबतच्या बैठका सुरुवात करा यात, तसेच समन्वय साधून लॅन ॲ ू ह करावा. ही 
सवर् कामे पुढील जानेवारीपयर्त संपवावीत असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, िवभागीय ितिनधींनी त्यास होकाराथीर् उ र 
दशर्िवले. 
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पिरच्छेद कर्मांक ५.१.३ अंमलबजावणी 
पिरच्छेद कर्मांक ५.१.३.१ – पाणीपरुवठा  
२.4   उपरोक्त पिरच्छेदानुषंगाने पाणीपुरवठा जोडणींची या ती व मीटरबाबत सांगण्यात यावे व सध्या िकती नळ कनेक्शन 

आहेत ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सध्या ४६ टक्के घरांना नळ कनेक्शन आहेत असे िवभागीय ितिनधींनी 
सिमतीस अवगत केले. 

 तसेच मीटर िकती टक्के घरांना आहेत ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अजून आमच्याकडे मीटर नाहीत. पूवीर् 
२००० घरांना मीटर बसिवले होते पण ते बंद झाले आहेत. याचे कारण असे आहे की, आता हे काम युआयडीएसएसएमटी मध्ये 
तािवत आहे असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.  

 हणजे सवार्ंना पाण्याचा डायरेक्ट पुरवठा आहे. राज्यातील काही "ब" वगर् नगरपािलकांना मीटर बसिवले आहेत व 
औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या पाणीपुरव ास मीटर नाहीत, हे काय  सुरू आहे अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, याचे 
महत्वाचे कारण असे आहे की, २००८ मध्ये युआयडीएसएसएमटी अंतगर्त पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली होती असे िवभागीय 
ितिनधींनी िविदत केले.  

 ते सवर् रेकॉडर्वर आहे. काही झाले तरी नगरपािलका व महानगरपािलकेच्या उत्प ाच्या दृ टीकोनातून, पाणीचोरीच्या 
दृ टीकोनातून, पाण्याच्या िनयोजनाच्या दृ टीकोनातूनही हे आव यक आहे. वॉटर ऑडीटसाठीसु ा हे आव यक आहे, तसेच 
पाण्याची होणारी गळती तपासण्यासाठीही हे आव यक आहे. मीटर का लावण्यात आलेले नाहीत ? अशी िवचारणा सिमतीने केली 
असता, नवीन पाणीपुरवठा योजना राबिवण्याची मंजूरी घेत आहोत असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस सांिगतले.  

 औरंगाबाद महानगरपािलका आता नवीन वाढीव पाणीपुरवठा योजना राबिवणार आहे. अिधकृतपणे ४६ टक्के लोकांना 
पाणी देता. हा पाणीपुरवठा ३-४ िदवसाआड केला जातो ही व तुि थती सिमतीच्या रेकॉडर्वर आलेली आहे. पाणीपुरवठा करताना 
मीटर माणे कर आकारणी न करण्याचे कारण काय आहे. मीटर लावले नसताना पाण्याचे पंपींग िकती केले, िकती पाणी वापरले, 
िलकेज िकती झाले, गैरवापर िकती झाला याचा िवचार कसा करता येईल. याबाबत सिमतीस मािहती देण्याचे िनदेश िदले असता, 
नवीन योजनेमध्ये मीटरही अंतभूर्त आहेत. जुन्या योजनेत मीटर न हते औरंगाबाद महानगरपािलका वािर्षक दर आकारणी करतो, 
४०५० रुपये अधार् इंच कनेक्शनकरीता वािर्षक आकारणी केली जाते.  

स :ि थतीत असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

 एखादी न्युिक्लअर फॅिमली असते, १-२ लोक असतात. त्याला १००० रुपयांचे पाणी लागत असेल तर ४०५० रुपये ावे 
लागतात. एखादी जॉईंट फॅिमली २५ जणांची अस यास त्याला २५ हजार ऐवजी ४०५० रुपये ावे लागतात. मनपाकडे घरगुती व 
यावसाियक पाणी वापरास वेगवेगळी दर आकारणी केली जाते की नाही ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, यावसाियक 
िंकवा यापारी तत्वावरील पाणी वापराचे दर ८००० रुपये आहेत असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस सांिगतले.  

 औरंगाबाद महानगरपािलकेकडे कमिर्शयल कनेक्शनब ल मािहती आहे का ? ४६ टक्के कनेक्शनपैकी िकती कनेक्शन 
कमिर्शयल आहेत व त्यांना काय दराने आकारणी केली जाते अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, नवीन वाढीव पाणीपुरवठा 
योजनेचा िवषय कोटार्त असून त्याची स :ि थती काय आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सध्या हे काम बंदच आहे, 
त्यांनी १२९० िकमी पैकी फक्त ७० िकमी िड टर्ी युशनचे काम केले होते. मेन रायजींगचे धरणापासून शहरापयर्त काम करावयाचे 
होते पण फक्त ५ िकमी काम झाले होते असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

 सन २००६ पासून या ोजेक्टचे काम  सुरू आहे, ४६ टक्के लोकांना पाणी िमळत आहे. ते देखील ३-४ िदवसाआड िमळत 
आहे. २५० कोटीची योजना १००० ते १२०० कोटीवर गेली आहे, यास कोण जबाबदार आहे ? औरंगाबाद महानगरपािलकेचे 
पेशल ऑडीट केले पािहजे. औरंगाबाद महानगरपािलकेचा डीपी २०१० पासून सु ीम कोटार्त आहे, अशी काय कारणे आहे की, 
२०१८ मध्येही तो मागीर् लागत नाही असा मु ा सिमतीने उपि थत केला असता, सु ीम कोटार्त हा िवषय अिलकडे गेला आहे. 
नवीन डीपी तयार करण्याचे काम करून टाऊन लॅनींग अिधकाऱ्यांनी जनरल बॉडीकडे सबमीट केला, जनरल बॉडीने कलम २६ 
खाली पि लश करण्याच्या आधी त्यात मो ा माणावर बदल केले. हे बदल के यानंतर कलम २६ खाली पि लश केला. त्यांनी 
मो ा माणावर बदल के यामुळे त्यािवरुध्द लोक हायकोटार्त गेले ही तीन वषार्पूवीर्ची घटना आहे. हायकोटार्ने सांिगतले की 
त्याची अंमलबजावणी करता येईल, आधी तर पूणर् टर्ाईक डाऊन केला होता. त्याला अपील करण्यासाठी मुदत मािगत यावर 
त्यांनी अपील केले. कोटार्ने सांिगतले की, केले या बदलाची अंमलबजावणी करु नये. यानंतर हे मॅटर सु ीम कोटार्त गेले असून 
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लंिबत आहे, कदािचत लवकर िनणर्य याबाबत होईल. यामध्ये असा वाद आहे की, टाऊन लॅनींग ऑफीसरने तयार करून 
सबमीट केले व कलम २६ खाली पि लश केले, त्यामध्ये केले या चजेसवर मो ा माणावर आके्षप घेण्यात आलेले आहेत असे 
िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

 फायनान्शीयल क्लोजर न करता त्यांना काम िदले आहे. फायनान्शीयल क्लोजरची अट थम टाकली, नंतर फायनान्शीयल 
क्लोजरची वाट न बघता काम अलॉट करून टाकले. त्यामुळे ही सवर् भानगड झाली आहे. िवभागाने वेळेवर पैसेही िदले नाहीत. 
फायनान्शीयल क्लोजरिशवाय ोसीजर करण्याची परवानगी महानगरपािलकेच्या अकाउंट ऑफीसरने त्यास कशी िदली. त्यांची 
काही जबाबदारी आहे की नाही. औरंगाबाद महानगरपािलकेला अकाउंट ऑफीसर आहेत की नाही ? अशी िवचारणा सिमतीने 
केली असता, औरंगाबाद महानगरपािलकेला अकाउंट ऑफीसर आहेत असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले.  

 ही योजना आता अमृतमध्ये घेतली आहे का. फंडींग कोणाकडून होते अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अ ाप 
त्याबाबत िनणर्य झालेला नाही. युआयडीएसएसएमटीचे १५ कोटी रुपये औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या खात्यात िश लक आहेत 
असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

  हणजे पि लक ाय हेट पाटर्नरशीपमध्ये हे काम करीत आहेत. हे युआयडीएसएसएमटीच्या अंतगर्त येत नाही. मनपाला 
युआयडीएसएसएमटी मध्ये योजना िमळाली पण मनपा पीपीपी योजना करीत आहे. त्यामुळे ही भानगड आहे. त्यामुळे ५० टक्के 
पेक्षा जा त लोक पाण्यापासून वंिचत आहेत. १३५ लीटर ती यक्ती िनकष सांगत असताना मनपा ८०-८५ लीटर पाणी ती 
यक्ती देत आहात असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, त्यास िवभागीय ितिनधींनी होकाराथीर् उ र दशर्िवले.  

औरंगाबाद महानगरपािलका दररोज िनकषा माणे ती यक्ती पाणी देते का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, 
दररोज िनकषा माणे पाणी देत नसून ३-४ िदवसाआड पाणी देण्यात येते असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले.  

  हणजे मनपा २० लीटर ती िदन पाणी देत आहे. औरंगाबाद महानगरपािलकेकडे अंडरगर्ाऊंड डर्ेनेज आहे का, त्यास 
िकती लीटर पाण्याचा िनकष आहे? औरंगाबाद महानगरपािलकेकडे अंडरगर्ाऊंड डर्ेनेज असून याकरीता १३५ लीटरचा िनकष 
आहे. असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले.  

  औरंगाबाद महानगरपािलकेकडे पाणीपुरवठा इतका होत नसेल तर ती योजना कशी चालेल. औरंगाबाद 
महानगरपािलकेकडे ४६ टक्के लोकांना फक्त दररोज २० लीटर पाणी देत आहात. कनेक्शन १०० टक्के झाले असतील असे मत 
सिमतीने यक्त केले असता, कनेक्शन जवळजवळ झाले आहेत असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

ही योजना कशी चालणार, िस टीम कोलॅ स होऊन जाईल. सिमतीची अशी भूिमका आहे की, पाण्याची उपल धता व पुरवठा 
अगोदर झाला पािहजे. नंतर अंडरगर्ाऊंड डर्ेनेज झाले पािहजे. ग िदयामध्ये तसेच केले आहे. औरंगाबाद महानगरपािलकेने 
अडंरगर्ाऊंड डर्नेेज थम व वॉटर स लाय नंतर करता, हणजे उलटे काम केले आहे. याबाबत शासनाचा िनणर्य आहे की, 
पाणीपुरवठा योजना पूणर् झा यािशवाय अंडरगर्ाउंडला मान्यताच िदली जात नाही. औरंगाबादसाठी नगरिवकास िवभागाची िवशेष 
तरतूद होती का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली व वेळेअभावी पुढील साक्षीत यािवषयी चचार् करण्यात येईल असे सिमतीने िनदेश 
िदले. त्याअनुषंगाने िदनाकं २४ जानेवारी, २०१९ रोजी सिमतीने यामु ाबाबत पु न:च साक्ष आयोिजत केली.  

उक्त साक्षीदर यान पाणीपुरवठा, टॉमर् वॉटर, सांडपाणी व कचरा यव थापन हे चार महत्त्वाचे िवषय आहेत, असे सिमतीने 
िनदशर्नास आणले असता, पिहला िवषय पाणी पुरव ाचा आहे. औरंगाबाद शहरासाठी दोन मुख्य पाईपलाईन्स आहेत. िसडको व 
शहर असे औरंगाबादचे दोन भाग आहेत. १०० + ५६ अशी एकूण १५६ एम.एल.डी. ची जुनी योजना ५ लाख लोकसंख्येसाठी 
तयार करण्यात आली होती. आज शहराची लोकसंख्या १५ लाखांपेक्षा जा त झाली असूनही जुन्याच योजनेमाफर् त आजही 
पाणीपुरवठा केला जात आहे. जर त्येकाला १३५ एल.पी.सी.डी. या माणे पाणी ायचे हटले तर शहराची पाण्याची गरज २०३ 
एम.एल.डी. एवढी आहे. परंतु जायकवाडी धरणामधून औरंगाबाद महानगरपािलकेला १२५ एम.एल.डी. एवढे पाणी ा त होते. 
त्यामुळे त्येक तीन िदवसाआड पाणी ावे लागते. पायाभूत सुिवधाचंी अपूणर्त: असून तसे लेखापिरक्षणामध्ये देखील आले आहे. 
औरंगाबाद महानगरपािलकेने समांतर योजनेचे पूणर् िनयोजन केले होते. त्यामध्ये ६१ िकमीची मुख्य टर्ान्सिमशन लाईन, ४३ नवीन 
टाक्या व सुमारे १६०० िकमीची अंतगर्त िवतरण यव था तयार करण्यात येणार होती. या पायाभूत सुिवधांची आज रोजी शहरात 
तूट आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

याबाबतचा तोडगा सांगण्यात यावा असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, अगोदर समांतर पाणी पुरव ाची सुमारे ३६०  
कोटी रुपयाचंी योजना औरंगाबाद महानगरपािलकेमाफर् त करण्यात येणार होती. नंतर पी.पी.पी. मध्ये ती सुमारे ८०० कोटी 
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रुपयांपयत गेली. आज रोजी त्या योजनेची िंकमत सुमारे १२०० कोटी रुपयांपयत गेली असेल. सन २०१४ रोजी या योजनेचे काम  
सुरू झाले होते. परंतु काम समाधानकारक नस यामुळे सन २०१६ मध्ये योजना बंद करण्यात आली. ही योजना बंद केली ते योग् य 
होते ते माननीय उच्च न्यायालयाने देखील सांिगतले. त्यािवरुध्द कन्सेशनअर सव च्च न्यायालयामध्ये गेला व तेथे िदनांक ४ जुलै, 
२०१८ रोजी सांिगतले की, “सदर योजना पुनिर्जिवत करण्याबाबतचा ताव महापािलकेला देतो. ितच योजना िर हाइ ह करता 
येईल का, हे पाहतो.” सव च्च न्यायालयाने सांिगतले की, हे पाहून घ्यावे. त्यानुसार औरंगाबाद महानगरपािलकेने योजना मेिरटवर 
तपासली. महापािलकेच्या सवर्साधारण सभेमध्ये शासनाने आपले मत ठेवले. सवर्साधारण सभेने िदनांक ४ स टबर, २०१८ रोजी 
योजनेच्या पुनिर्जिवताचा ताव मंजूर केला परंतु त्यामध्ये काही अटी होत्या. कन्सेशिनअरने ठेवले या अटींवर कायदेशीर स ला 
घेण्याचे ठरले. ग हनर्मट ि लडरकडून महानगरपािलकेने त्याबाबत अहवाल मािगतला असून तो ा त झाला आहे. अशी सदर 
योजनेची स :ि थती आहे. सदर करण माननीय सव च्च न्यायालयामध्ये लंिबत आहे. त्याला महापािलकेने परवानगी िदलेली 
असली तरीही कंपनीने यामध्ये घातले या अटी मान्य करता येवू शकतात की नाही याबाबत कायदेशीर स ला घेऊन कंपनीला 
कळिवणार आहोत, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

सध्या औरंगाबाद महानगरपािलका तीन, चार, आठ िदवसांनी लोकांना पाणी देत आहे. शहरातील ५० टक्के भागामध्ये नळ 
जोडण्याचं नाहीत. Concessionaire is dictating the entire contract, अशी ही पिरि थती आहे. पाण्याची अत्यंत िबकट 
पिरि थती आहे, चार-चार िदवसांनी पाणी िदले जाते ही महानगरपािलकेची बाजू माननीय सव च्च न्यायालयासमोर मांडायला हवी 
होती. सव च्च न्यायालयाने सांिगतले की, त्यालाच देऊन टाका, पुनिर्जिवत करा. संबंिधत कंपनीने वेगवेग या अटी टाकायच्या व 
महानगरपािलकेने त्या पाहायच्या ही आ चयार्ची गो ट आहे. तसेच यामुळे िंकमत देखील वाढत आहे, असे मत सिमतीने यक्त 
केले असता, उच्च न्यायालय व सव च्च न्यायालय अशा दोन्ही िठकाणी तत्कालीन आयुक्तांनी अितशय ठाम भूिमका मांडली 
होती. याबाबत कदािचत महापािलकेची भूिमका थोडी वेगळी असेल, असे िवभागीय सिचवानंी िविदत केले. 

उच्च न्यायालयामध्ये नगरपािलकेच्या बाजूने िनकाल लागूनही एवढा उशीर होत आहे. सन २०१४ मध्ये ही योजना  सुरू 
झाली होती. परंतु काम जा त गतीपथावर न हते, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, रायिंझग मेनचे काम सुमारे ५० टक्के 
पूणर् झालेले आहे, असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

िवतरण वािहन्यांचे केवळ ७० िकमीचे काम झालेले असून ते खूपच कमी आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, हे 
मु े मान्य आहेत व त्यामुळेच िवभाग टिर्मनेशनकडे गेला. टिर्मनेशनच्या पिह या पायरीला िवभागाला यश िमळाले परंतु सव च्च 
न्यायालयामध्ये करण गे यामुळे पुन्हा अडकले आहे. शासनाच्या तरावर झाले या बैठकांमध्ये कायदेशीर स ला घेण्याबाबत 
ठरले. ग हनर्मट ि लडरकडून ते कायदेशीर स ला घेत आहेत. तसे जर झाले तर पुढे जाता येईल िंकवा माननीय सव च्च 
न्यायालयाला सांगून पुन्हा महानगरपािलका वत: हे काम करील असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

याची नवीन िनिवदा काढावी, असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, नवीन िनिवदा काढायचे की महानगरपािलकेने वत: 
काम करायचे, हे ठरवावे लागेल, असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

आताचे काम पी.पी.पी. मॉडेलमध्ये केलेले आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, पुन्हा पी.पी.पी. मध्ये पुढे जायचे 
िंकवा काय करायचे हा िनणर्य घ्यावा लागेल. परंतु अगोदर माननीय सव च्च न्यायालयामधून सुटावे लागेल. िवभाग आप या 
बाजूने व महापािलका त्यांच्या बाजूने यासाठी यत्न करीत आहे. दर यानच्या काळामध्ये पाण्याचा न काही माणात सुटावा 
हणून महानगरपािलकेने एम.जे.पी. चे माजी सद य-सिचव यांना तांितर्क स लागार हणून िनयुक्त केले. िव मान योजनेतील 
पाणी गळती थांबवून, िवजेच्या खंडामुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत काय करता याचा तांितर्क अ यास करण्यात येत आहे. मागील 
दोन-तीन मिहन्यांपासून त्याबाबत काम  सुरू आहे. जायकवाडीपासून संपूणर् मेन टर्ान्सिमशनचा त्यांनी अ यास केला असून ४६ 
मो ा दरुु त्या करण्यात आ या आहेत. त्यामुळे ४ एम.एल.डी. पाणी वाढले आहे. सवर्च िठकाणी गळतीवर काम करण्यापेक्षा 
मीटसर् लाऊन तपासणी केली व ज्या िठकाणी काम के यामुळे जा तीत जा त पाण्याची बचत होईल याचा शास्तर्ीय पध्दतीने 
अ यास करण्यात आला आहे. यामधून सुमारे ४० एम.एल.डी. पाणी वाढिवण्याचे महानगरपािलकेचे उि ट आहे. 
पाईपलाईनमधून येणाऱ्या एकूण १५६ एम.एल.डी. पाण्यापैकी बरेच पाणी वाया जात आहे. त्यामधून आणखी ४० एम.एल.डी. 
पाणी िमळेल, असे ते िनयोजन करीत आहेत, which is very commendable, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

पाणी गळती खूप मोठी आहे. १६० एम.एल.डी. पाण्यापैकी केवळ १२५ पाणी पोहचत आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास 
आणले असता, सुमारे ५० टक्के बेिहशेबी पाणी असण्याची शक्यता आहे. हणजेच १५६ एम.एल.डी. पैकी सुमारे ८० एम.एल.डी. 
बेिहशेबी पाणी असू शकते व पिह या ट यामध्ये त्यापैकी ४० एम.एल.डी. पाण्याचे िनयोजन महापािलकेने केले आहे, िवजेचे 
ेकडाऊन होत अस यामुळे महानगरपािलकेने एम.एस.ई.डी.सी.एल. कडून Ring Main Unit ची मागणी केली आहे. ते 



62  

फे ुवारीपयत िमळेल. लाईटची िटर्प झा यानंतर पंप बंद पडतात व ते पुन्हा  सुरू करण्यासाठी त्येकी १५ िमिनटांचा वेळ या माणे 
सुमारे दोन-तीन तासांचा िवलंब होतो व त्यामुळे पुढील पाणी िवतरणाचे संपूणर् वेळापतर्क िबघडते. Ring Main Unit हे 
इन् हटर्र माणे काम करते व त्यामुळे िटर्प होणार नाही व या कारणामुळे होणारे नुकसान टळेल. औरंगाबाद शहरामध्ये पाण्याचे 
िवतरण खूप असमान आहे. काही भागामध्ये दोनशे ते अडीचशे एल.पी.सी.डी. पयत पाणी जाते तर हनुमान टेकडी व इतर 
भागामध्ये पाणी जात नाही. पाणी कमी अस यामुळे काही िठकाणी टाक्यां ारे पाणी िदले जात आहे. यासाठी काही िठकाणी 
ई.एस.आर. केला पािहजे, काही िठकाणी छोटी पाईपलाईन केली पािहजे. त्यासाठी आठ कोटी रुपयांचे सहा ताव तयार केले 
असून त्याला परवाच्या सवर्साधारण सभेमध्ये मंजुरीही िमळाली आहे. तसेच माटर् िसटीमध्ये देखील एक ताव संकि पत 
करण्यात येत आहे. हे सवर् के यानंतर सुमारे ४० एम.एल.डी. पयत पाणी उपल ध होऊ शकेल, असे िवभागीय ितिनधींनी 
सिमतीस अवगत केले. 

जुन्या योजनेवर कनेक्शन खूपच कमी आहेत, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, कनेक्शन्स कमी नसून िलगल 
कनेक्शन्स कमी आहेत. ददुवाने अनिधकृत जोडण्यांचे माण जा त आहे. त्यासाठी वेळोवळी अभय योजना राबिवत आहोत, असे 
िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

संपूणर् के्षतर्ामध्ये पाईपलाईन टाकलेली आहे का ? कारण अनिधकृत जोडण्या ते हाच घेत या जातील जे हा तेथे पायाभूत 
सुिवधा उभारले या असेल. जर पाईपलाईनच टाकलेली नसेल तर कनेक्शन कसे घेणार ? असा न सिमतीने उपि थत केला 
असता, शहराच्या दोन्ही भागातील लोकसंख्या त्येकी पाच लाखांच्या आसपास आहे. सदर दोन्ही भागात पाईपलाईनचे जाळे 
आहे. परंतु नंतर समािव ट झाले या बाहेरच्या खेडयांना महानगरपािलका टँकर ारे पाणी देते. त्याला नो नेटवकर्  एिरया असे 
हणतो, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

शहराच्या िकती टक्के भागामध्ये पाईपलाईन आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, सुमारे ६० टक्के भागामध्ये 
पाईपलाईन आहे, सन २०११ च्या जनगणनेनुसार औरंगाबाद शहराची लोकसंख्या सुमारे १२ लाख एवढी आहे. आता त्यामध्ये थोडी 
वाढ झाली असेल. १२ लाख लोकसंख्येपैकी १० लाख लोकसंख्येला पाईप वॉटर स लाय आहे. तसेच शहराचा भौगोिलकदृ ा 
िवचार करता ६० टक्के भाग, ज्यामध्ये ८० टक्के लोकसंख्या राहते तेथे पाईपलाईन आहे. तसेच ४० टक्के भाग, ज्यामध्ये २० 
टक्के लोकसंख्या राहते तेथे पाईपलाईन नसून तेथे स ि थतीत टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. महापािलकेने त्यांना डर् स िदले 
असून त्यामध्ये पाणी िदले जाते. अथार्त ही खूप चांगली गो ट नाही, असे असताही कामा नये परंतु व तुि थती अशी आहे. खरे तर 
पाईपलाईन वाढिवण्याबाबत महानगरपािलकेवर खूप दबाव असतो. परंतु पाईपलाईन वाढिवली तर आताची िवतरण यव था 
िव किळत होते. त्यामुळे आता असले या भागामध्ये दर तीन िदवसांनी समान पाणी वाटप होईल हे पाहून नंतर पाईपलाईन 
िव ताराचे पािहले पािहजे. हा थोडा अडचणीचा मु ा आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

पाणीपुरवठा जोडणीच्या या तीची ४५.६५ टक्केवारी महानगरपािलकेने िदली आहे. सदर या ती वाढिवण्यासाठी 
महानगरपािलकेचे काय यत्न  सुरू आहेत ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, यासाठी अभय योजना आहे. परंतु याचा एक 
चांगला स ह झाला पािहजे. कारण त्याबाबत वेगवेगळी आकडेवारी आहे. एका आकडेवारीनुसार ५० हजार तर दसुऱ्या 
आकडेवारीनुसार १ लाखांपेक्षा अनिधकृत जोडण्या अस याची मािहती आहे. जे लोक टर्ान्सिमशन लाईनवरुन िंकवा मुख्य 
जलवािहनीवरुन पाणी घेत असतील त्यांना िनयिमत करता येणार नाही. परंतु इतर जोडण्या िनयिमत केले पािहजेत जेणेकरून ते 
महानगरपािलकेच्या टॅक्सनेटमध्ये येतील व महानगरपािलकेला ते अिधकृतिरत्या ावे लागेल, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत 
केले. 

अनिधकृतिरत्या पाणी घेणाऱ्यांवर कारवाई िंकवा त्यांच्या जोडण्या तोडण्याबाबत महापािलका काही कारवाई करते की  
नाही ? मंुबई महानगरपािलका मंुबई शहरामध्ये यावर कारवाई करीत असते. औरंगाबाद शहरामध्ये मो ा माणात अनिधकृत 
जोडण्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी महानगरपािलकेने काही िनयोजन केले आहे िंकवा कसे ? गुर्प कनेक्शनची 
देखील योजना आहे. त्या माणे गुर्प कनेक्शन िदले पािहजेत, असे सिमतीने सूिचत केले असता, महानगरपािलकेने याबाबत 
वेळोवेळी कॅ प आयोिजत केले आहेत. महानगरपािलकेचे पिहले धोरण असे आहे की, तांितर्कदृ ा योग्य असले  या अनिधकृत 
जोडण्या अिधकृत करून घेणे. तसेच अभय योजनचा लाभ देणे. ज्या िठकाणाहून कनेक्शन्स घेतलेच नाही पािहजेत व घेतले गेले 
असतील तर त्याबाबत पोिलसांना सांगून कारवाईदेखील करण्यात येत आहे. काही िदवसांपूवीर् अनिधकृत जोडण्या तोडताना 
महानगरपािलकेच्या किन ठ अिभयंत्यावंर ह ला होण्याचे कार झाले. पाणी हा िज हा याचा व संवेदनशील िवषय आहे. खरे तर 
अनिधकृत कनेक्शन्सवर कारवाई केली पािहजे. परंतु मंुबईसारख्या शहरांमध्ये अनिधकृत जोडण्यांचे माण सुमारे ५ ते १० टक्के 
असते. त्यामुळे कारवाई करता येते. ददुवाने औरंगाबाद येथे सुमारे ८० ते ८५ टक्के लोकसंख्येला नळा ारे पाणी िमळते, परंतु 
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त्यापैकी केवळ ४० ते ४५ टक्के घरांना अिधकृत नळजोडण्या आहेत. उवर्िरत सुमारे ४० टक्के घरांना अनिधकृत नळजोडण्या 
आहेत. हा मोठा महसुली तोटादेखील आहेत. तसेच पाण्याचे लेखापिरक्षण होत नाही व ॉपटीर् टॅक्सेशनमध्ये देखील ती घरे आहेत 
की नाहीत हेही समजत नाही. याबाबत त्येक घराचा व तेथे पाण्याचे कनेक्शन आहे की नाही याचा स ह केला पािहजे. स ह करून 
४० टक्के अनिधकृत जोडण्या तोडणे शक्य होणार नाही परंतु अभय योजनेच्या माध्यमातून त्यापैकी िकती िनयिमत करता येतील 
त्या अगोदर करण्यात येईल त्यानंतर उवर्िरत जे िनढार्वलेले लोक राहतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे िवभागीय 
सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

५ वषार्ंमध्ये केवळ ५ हजार नवीन नळजोडण्या घेत या गे या आहेत. तेथे पाणी मािफयादेखील असतील. अनिधकृतपणे 
घेतलेले पाणी पुन्हा िवकत असतील, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, कायर्वाही करून झा यानंतर उवर्िरत पाच-दहा टक्के 
लोकांवर महापािलकेने कारवाई करावी. जेणेकरून हे सवर् करणे शक्य होईल. महानगरपािलकेने स हला सुरुवात केलेली आहे. 
महानगरपािलकेच्या रेकॉडर्वर एकूण २.२० लाख ॉपटीर्ज आहेत. ॉपटीर् टॅक्स वाढावा व सवर्च पॅरािमटसर्ची मािहती िमळावी 
यासाठी डोअर-टू-डोअर स ह  सुरू केला आहे. १ लाख ॉपटीर्जचा स ह पूणर् झाला असून आणखी तीन मिहन्यांमध्ये उवर्िरत स ह 
पूणर् करण्यात येईल. आतापयतच्या स हमध्ये सुमारे २० हजार नवीन ॉपटीर्ज सापड या आहेत ज्या महानगरपािलकेच्या रेकॉडर्वर 
न हत्या. तसेच िकती नळजोडण्या आहेत याचीदेखील मािहती महानगरपािलका स हमध्ये घेत आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी 
सिमतीस अवगत केले. 

महानगरपािलका २८ हजार ४३० घरांना टँकरने पाणीपुरवठा करीत आहे व उवर्िरत लोकांना नळाने पाणीपुरवठा करीत 
आहे. साधारणत: नळाने दरडोई ९२.५ लीटर पाणी िदले जात आहे. टँकरने दरडोई िकती पाणीपुरवठा केला जात आहे ? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता, नळा ारे ९० ते ९२ एल.पी.सी.डी. व टँकरने ८० एल.पी.सी.डी. पाणीपुरवठा केला जात आहे. 
शहरामध्ये दरडोई १३० एल.पी.सी.डी. पाणीपुरवठा करण्याबाबत िनयम आहेत परंतु औरंगाबाद शहराचा पाण्याचा न गंभीर 
आहे. त्यांच्या साधारण मागणीच्या केवळ ६० ते ६५ टक्के पाणी िमळत आहे. त्यातून पाणी गळती व नंतर लोकांना िदले जाणारे 
पाणी हा िवषय पुढचा आहे. मुळात शहराला आव यक असले या पाण्याच्या ६० ते ६५ टक्केच पाणी स :ि थतीत उपल ध आहे, 
असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

अनेकवेळा वतर्मानपतर्ांमध्ये फोटो तसेच बात या येत असतात की, कमी पाणी पुरव ामुळे भांडणतंटे होत असतात. 
टँकरची संख्या वाढवून तो फरक भरुन काढता येत नाही का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, टँकरने घरामध्ये पाणी िदले 
जाते. घराबाहेर डर्म ठेवलेले असतात. ते डर्म भरीत जातात टँकरचे दर ठरलेले असून बाहेरील िवभाग हा महानगरपािलकेच्या 
टँकरवर अवलंबून राहत नाही. काही लोकांकडे वत:चे बोअर कनेक्शन आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत 
केले. 

पाण्याची िस टीम कोलमडली अस याचे िदसून येत आहे. महानगरपािलका या बाबतीत हतबल झालेली आहे. तसेच जेवढे 
पाणी उपल ध होते त्याचे वाटप करण्याची कायर्वाही  सुरू आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, त्यािशवाय दसुरा 
कोणताही पयार्य नाही, असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या शुन्य िनयोजनामुळे हे सवर् घडत अस याचे िदसून येत आहे. आता महानगरपािलकेच्या 
नवीन पाईपलाईनची ५ टक्के कामे झालेली आहेत. महानगरपािलका पाण्याची गळती कमी करीत आहे. परंतु एसएलपीसंबंधी 
चचार् करीत असताना औरंगाबादमध्ये पाणीपुरव ाची अशा कारे पिरि थती िनमार्ण झाली आहे. या संदभार्त महानगरपािलका 
उच्च न्यायालय व सव च्च न्यायालयामध्ये ोिसड झाले पािहजे. एकंदर िवचार करता औरंगाबाद महानगरपािलकेची खूप अवघड 
पिरि थती आहे. सांडपाण्याच्या संदभार्त जोपयत १३५ एलपीसीडी पाणी िमळत नाही तोपयत एसटीपी चांग या कारे काम करीत 
असेल असे सिमतीला वाटत नाही. औरंगाबादमधील कचरा करण संपूणर् देशात गाजले होते, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले 
असता, औरंगाबाद महानगरपािलकेकडे पायाभूत सुिवधांची अनेक वषार्ंपासून अडचण आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत 
केले. 

महानगरपािलका ज्या िठकाणाहून कायर्वाही करु शकते त्याचे सक्षमीकरण करून लॉसेस कमी करण्याबाबत सकारात्मक 
कायर्वाही करण्यात यावी. वषार्नुवष अनिधकृतपणे गळती होत आहे. त्यात पाणी मािफया पाणी िवकत असतील. मूळ मु ा असा 
आहे की, ज्यांनी अनिधकृतपणे नळजोडण्या घेतले या आहेत. महानगरपािलका त्यांना अिधकृत नळजोडण्या देत असताना सु ा 
ते याकिरता का तयार होत नाहीत ? याबाबत सखोल िवचार केला पािहजे. महानगरपािलकेकडे टँड पो ट लावलेले आहेत का ? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता िवभागीय ितिनधींनी त्यास नकारात्मक उ र िदले. 
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महानगरपािलकेने त्यासंबंधी कायर्वाही करु नये. अन्यथा ते कोणी बंद करु देत नाही. जोपयत टँड पो ट राहतील तोपयत 
२४x७ पाणीपुरवठा होऊ शकणार नाही. महानगरपािलकेने जा तीत जा त नळजोडण्या अिधकृत करा यात. तसेच त्यांची अट 
मान्य नस यास त्याकिरता सव च्च न्यायालयात जाऊन या केसकिरता पेशल कौिन्सल िनयुक्त करून ती केस लवकरात लवकर 
िनकाली काढण्यात यावी. तसेच एखा ा योजनेखाली िंकवा शासनाकडून अनुदान घेऊन औरंगाबादला िकमान दररोज २ तास 
पाणीपुरवठा होऊ शकेल याबाबत कायर्वाही करणे अत्याव यक आहे. अन्यथा एसएलपी करून काही उपयोग होणार नाही. 
महानगरपािलकेला ३०० कोटी रुपयांपैकी कदर् िंकवा राज्य शासनाकडून एखादा ह ता िमळाला आहे का ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, सदर योजनेमध्ये ३०० ते ३५० कोटी रुपयांचे शासन अनुदान होते व ३०० कोटी रुपये खाजगी लोकांचा 
िह सा होता, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

त्या योजनेकिरता उवर्िरत िनधी कोण देणार आहे ? तसेच युआयडीएसएसएमटी िंकवा जेएनएनयुआरएममध्ये सदर योजना 
घेत यास ती पुन्हा िर हाईज होऊ शकत नाही. महानगरपािलकेला सदर योजना कॅर्प करून नवीन योजना करणे गरजेचे आहे. 
औरंगाबादचा माटर् िसटी तसेच अमृत योजनेमध्ये समावेश आहे. त्यात महानगरपािलकेला २५ टक्के िनधी ावयाचा असतो. 
उवर्िरत ७५ टक्के िनधी कदर् व राज्य सरकारकडून िमळू शकतो, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, तशा कारचे 
साधारणत: िनयोजन आहे. सव च्च न्यायालयातून हा न सुट यानंतर िवभाग त्या पध्दतीने िनयोजन करणार आहे. या संदभार्त 
पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून कायर्वाही करावयाची िंकवा नाही हा मूळ न आहे, असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून पुढे कायर्वाही करणे योग्य होणार नाही, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, कोटार्तून हा 
न िनकाली लाग यानंतर त्यावर िनणर्य घेता येईल, असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

५ वषार्ंपासून लोकांना पाणीपुरवठा यवि थतपणे होत नस यामुळे त्यांना मोठा तर्ास होत आहे. या संदभार्त असले या अटी 
िवभागाला मान्य आहेत िंकवा नाही याबाबत एक मिहन्यात कायर्वाही करावी व त्यानुसार सव च्च न्यायालयात सवर् मािहती सादर 
करून त्यावर तातडीने तोडगा काढावा. या संदभार्त महानगरपािलकेने टिर्मनेशनची कारवाई के यामुळे त्या िवरोधात संबंिधत 
सव च्च न्यायालयात गेलेले आहेत. यावर सव च्च न्यायालयाने पुनिर्वचार करावा असे सांिगतले होते. त्यावर त्यांनी आणखी काही 
नवीन अटी टाक या. सदर अटी अवा तव अस यास त्या महानगरपािलका मान्य करु शकत नाही. त्यामुळे या संदभार्त शासनाने 
ह तके्षप करणे आव यक आहे. तसेच फे ुवारी, २०१९ च्या अखेरपयत यासंबंधी तोडगा काढून नेमक्या िदशेने पुढील कायर्वाही 
करावी, असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, त्यास िवभागीय ितिनधींनी सहमती दशर्िवली. 

औरंगाबादमध्ये ३ िदवसानंतर पाणीपुरवठा होत अस यामुळे लोकांकडे दसुरी पयार्यी यव था आहे का ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, पयार्यी यव थेमध्ये पाणी साठा केला जातो. मध्यंतरीच्या काळात पाणीपुरवठा ३ ते ६ िदवसानंतर केला 
जात होता. काही िठकाणी २ िदवसांनंतर तसेच काही िठकाणी ६-७ िदवसानंतर पाणीपुरवठा होत आहे. त्या अडचणी सोडिवत 
असताना काही उपाययोजना के या जात आहेत. ३ िदवसानंतर पाणीपुरवठा होणे ही बाब भूषणावह नाही. आता उन्हाळा  सुरू 
होणार आहे. औरंगबादमध्ये जायकवाडी िशवाय हरसूलचा ७ एमएलडीचा पयार्य आहे. परंतु १-२ वषार्ंमध्ये पुरेसा पाऊस न 
पड यामुळे तो पयार्यसु ा अपुरा पडत आहे. माटर् िसटी िंकवा इतर योजनांमधून िशरपूर पॅटनर् माणे जलसंवधर्न करण्याची कामे 
करण्याचा महानगरपािलकेचा मानस आहे. त्याकिरता जुन्या बारवाचंी दरुु ती करणे िंकवा छतावर साचले या पावसाचे पाणी 
संकलन करणे. महानगरपािलकेमाफर् त सातारा देवराई येथे नवीन बंधारे बांधण्यात येणार आहे. मूळ मु ा असा आहे की, पाणी 
यव थापणामध्ये चूक झाली आहे. तसेच उपल ध असलेले पाणी साठवून त्यातून पाणीपुरवठा के यास लोकांचा िकमान न सुटू 
शकेल, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

पाणी पुरव ाच्या वसुलीची स ि थती काय आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, पाणी पुरवठयासंबंधी 
साधारणत: ४० कोटी रुपयांची वसुली आहे. सध्याच्या पिरि थतीत ५२.३४ कोटी रुपयांची मागणी आहे. तसेच अनिधकृत 
नळजोडण्या अिधकृत के यास मागणीमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते. त्यात दंड सु ा जा त होऊ शकतो. महानगरपािलकेला 
दंडाची कारवाई पुढे ढकलता येऊ शकेल. या संदभार्त अनिधकृत नळजोडण्यांनी अिधकृत नळजोडण्या करून घेण्यासाठी मूळ 
ाधान्य राहणार आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

यात खचर् ११८ कोटी रुपये इतका आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, त्या खचार्मध्ये ि लिंचग पावडर, िवजेचा 
खचर् यांचा समावेश आहे. सध्या सांडपाण्याची पिरि थती बऱ्यापैकी आहे. युआयडीएसएसएमटीमधील क प जवळपास ८८ 
टक्के झाला आहे. सध्या कांचनवाडीला १६५ एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी आहे. देशातील एसटीपीपैकी हा क प अितशय 
चांगला आहे. ४ िठकाणी केले या एसटीपीपैकी काचंनवाडी येथील एसटीपी क प सवार्त मोठा आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी 
सिमतीस अवगत केले. 
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िरसायकिंलग केले या पाण्याचा नंतर कसा उपयोग केला जातो ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, िरसायकिंलग 
केले या पाण्याकिरता समृध्दी महामागार्चा एक चांगला पयार्य आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

महानगरपािलका सदर पाणी इंड टर्ीजकिरता देत नाही का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, समृ ी महामागार्किरता 
िरसायकिंलग केले या पाण्याची मागणी के यामुळे तो सध्याचा पयार्य आहे. सदर पाणी इंड टर्ीजला देण्याकिरता 
एमआयडीसीसमवेत चचार्  सुरू आहे. िस हेज िरयुजकिरता शास्तर्ीय प तीने डीपीआर तयार करून पुढील कायर्वाही करावी 
लागणार आहे. माटर् िसटी अंतगर्त जुने क प िर टर्क्चर करून माटर् िस हेज अंतगर्त हा उपकर्म हाती घेतलेला आहे. याकिरता 
महानगरपािलकेने ५० ते १०० कोटी रुपयाचंी तरतूद केलेली आहे. कांचनवाडी, झा टा व पडेगाव येथील ३ एसटीपी क पांची 
कामे पूणर् झाली आहेत. ४ पंिपग टेशन्स आहेत. मुख्य वािहन्यांची कामे पूणर् झाली असून इंटनर्ल िड टर्ी युशनची थोडी कामे 
िश लक रािहली आहेत. साधारणत: ८८ टक्के कामे पूणर् झाली असून रे वे कर्ॉिंसग वगैरे ५ ते ६ पॉटवरील कामे िश लक 
आहेत. सदरहू कामे पूणर् करून सदर कीम फोर क्लोज करीत आहोत. ही कामे ३ मिहन्यांमध्ये पूणर् करण्याचे महानगरपािलकेचे 
उि ट आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

या संदभार्त महानगरपािलकेकडे ४ योजना असताना त्यापैकी २ योजना  सुरू के या व २ योजना अ ाप बंद आहेत, असे 
सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, बंद पडले या योजनांच्या िठकाणी पंिंपग टेशनची आव यकता न हती. त्यामुळे पंिंपग 
टेशनची जेथे आव यकता आहे तेथे त्याचा वापर करून क्षमता वाढिवण्यात आली आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

डीपीआरनुसार काही िठकाणी जागा िमळाली नाही, िसडकोकडून हरकत घेण्यात आली होती व काही िठकाणी लोकांकडून 
िवरोध होत अस यामुळे त्यात बदल केला. पूवीर् २ योजना साडेअकरा दशलक्ष घनमीटरच्या  सुरू होत्या. पूवीर्चे सलीम अली व 
झा टा असे दोन क प होते, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सिमतीने दोन जुन्या क पासंबंधी मािहती िवचारली आहे 
त्यापैकी एक क प एअरपोटर्जवळ होता तो क प जुन्या िसडकोने केला होता. नंतर तो क प महानगरपािलकेने टेक ओ हर 
केला. तसेच एअरपोटर्चे एक्सपांशन ोसेसमध्ये अस यामुळे त्यांनी सदर क प बंद करावा अशी हरकत घेतली होती. 
युआयडीएसएसएमटीमध्ये झा टा येथील १५ एमएलडीचा क प तािवत होता. त्या क पाची क्षमता ३५ एमएलडीपयत 
वाढवून तो कायार्िन्वत केला. सध्या दररोज १० एमएलडी टर्ीट करीत आहोत. तसेच याच योजनेमध्ये िस ाथर् उ ानजवळ साडेचार 
एमएलडीचा क प तािवत केला होता. त्याचा मूळ उ ेश असा होता की, उ ानाला पाणी िमळावे व त्याच बाजूला असले या 
एसटी वकर् शॉपर्ला बसेस धुण्यासाठी त्या पाण्याचा पुनवार्पर करता येऊ शकेल. तसेच उ ानालगत ाणी संगर्हालय अस यामुळे झु 
ॲथॉिरटी ऑफ इंिडयाने यासंबंधी आके्षप घेतला. त्यामुळे महानगरपािलकेने कांचनवाडी येथील एसटीपीची क्षमता १३५ 
एमएलडीवरुन १६१ एमएलडीपयत वाढवून तो एसटीपी कायार्िन्वत झालेला आहे. तेथे दररोज ६५ ते ७० एमएलडी टर्ीट केले जाते, 
असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.४ सांडपाणी यव थापन- 
पिरच्छेद कर्मांक ५.१.४.१ सांडपाणी यव थापनासंबंधातील सेवा तर िनदशांकाच्या िवरु  कायर्िसध्दी 
२.5  सदर पिरच्छेदाबाबत मािहती देताना िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले की, शहरामध्ये साधारणत: १०३ एमएलडी 

सांडपाणी िनमार्ण होत आहे. त्यापैकी ४ एसटीपीमध्ये जेवढे पाणी येते त्यावर िकर्या केली जाते. काही िठकाणी ७५ टक्के िस हेज 
िटर्टमट केली जात आहे. ही टक्केवारी चांगली आहे. उवर्िरत ना यालगत िंकवा झोपडप ीजवळ असले या सांडपाण्याकिरता 
वतंतर् पाईपलाईन टाकण्याचे काम रािहलेले आहे. सातारा देवराई येथील भाग रािहलेला आहे. तसेच काही गुंठेवारीतील काही 
एिरयाचंा यात समावेश केला न हता. सदर भाग अ ाप क हर झाला न हता. आता सातारा देवराईकिरता नवीन डीपीआर तयार 
केलेला आहे. तो एक आठवडयामध्ये शासनाकडे पुढील कायर्वाहीसाठी सादर केला जाईल. जेणेकरून त्या भागांमधील 
सांडपाण्याचा न सुटण्यास मदत होईल, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

१५० िक.मी. पैकी ६७ िक.मी. डीड युसी वािहन्या पूणर् के याचा उ लेख करण्यात आला आहे. सदर कामे मो ा माणात 
लंिबत आहे. जोपयत ही कायर्वाही पूणर् होत नाही तोपयत औरंगाबाद महानगरपािलका ७५ टक्के कामे पूणर् के याचे कसे सांगू 
शकते ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अंतगर्त िवतरण पाईपलाईन असून महानगरपािलकेने त्याचा आढावा घेतला आहे. 
त्यानुसार अंतगर्त िवतरणामध्ये काही पाईपलाईनचे टारगेट पूणर् करायचे रािहलेले आहे. तेथे पाईपलाईन झालेली नाही असे नाही. 
मूळ मु ा असा आहे की, तेथे कामांच्या पाटर्ची संख्या मो ा माणात वाढ यामुळे कंतर्ाटदार ते काम करू इच्छीत नाही. तसेच 
कंतर्ाटदाराच्या मागणीनुसार उच्च दराने कंतर्ाटदाराला कामे देणे योग्य नाही. तसेच त्या पाटर्मधील कामे करण्याऐवजी नो नेटवकर्  
एिरयामध्ये कामे करणे योग्य अस यामुळे औरंगाबाद महानगरपािलका फोर क्लोझरचा िनणर्य घेत आहे, असे िवभागीय 

BSÉ¤ÉÒ 331---10 
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ितिनधींनी िविदत केले. 

महानगरपािलकेचा मूळ करार १५० िक.मी. चा आहे. त्यामुळे महानगरपािलका क्लोझरचा िनणर्य कशासाठी घेत आहे ? 
अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, मुख्य वािहन्यांमध्ये ६० िक.मी. ऐवजी ६६ िक.मी. पयत झाली आहे. मागणीनुसार मुख्य 
वािहन्या झाले या आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

जेथे मुख्य वािहन्या आहेत तेथे त्या करण्याची गरज नाही, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, अशा कारे कायर्वाही 
के यास त्यांचा उपयोग होणार नाही. तसेच नवीन भागामंध्ये यासंबंधी कायर्वाही करण्यासाठी क हर न झालेले नवीन अनक हडर् 
एिरया माकर्  केलेले आहेत. त्यात शहर आिण नवीन सातारा देवराई असे दोन भाग आहेत. तारा देवराई हा नवीन एिरया असून 
त्याचा न याने डीपीआर तयार केला आहे. उवर्िरत शहरातील अनक हडर् असले या एिरयासाठी पाईप वगैरे टाकून समयोिजत 
िनयोजन करावे लागेल. त्यानुसार महानगरपािलकेमाफर् त िनयोजन करण्यात येणार आहे. 

त्याकिरता वतंतर् िनिवदा काढणार आहात का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अ ाप त्यासंबंधी िनयोजन केलेले 
नाही, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या खचार्च्या वसुलीची रक्कम व भार शून्य दशर्िवण्यात आ याचा महालेखापालांचा पिरच्छेद 
आहे याबाबत सिमतीला मािहती ावी, असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, २६ िठकाणी इमारती पाड यािशवाय पाईपलाईन 
टाकणे शक्य न हते. तसेच अवघड िठकाणी इमारती न पाडता कामे केलेली आहेत. खचार्च्या वसुलीच्या माणासंबंधी 
महानगरपािलकेने पुन्हा आढावा घेतला. या संदभार्त एकूण वािर्षक खचर् साधारणत: १५ कोटी रुपयापंयत येणार आहे. तसेच या 
योजनेच्या वािर्षक देखभाल दरुु तीचा खचर् साधारणत: १० कोटी रुपयांपयत येणार आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस 
अवगत केले. 

िवभागाने लेखी उ रात १६ कोटी रुपये नमूद केले अस याचे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सेिलमली व जुना 
एसटीपी होता त्याचा व िवजेचा एकूण खचर् अशा कारे सवर् खचर् १५ कोटी रुपये आहे. साडंपाणी व ापटीर् टॅक्सची वािर्षक मागणी 
१६ कोटी रुपये आहे. यातून अंदाजे १० कोटी रुपये वसुली होत असते. यामध्ये थोडी तूट आहे, एकूण खचार्च्या ७० टक्के रक्कम 
महानगरपािलका वसूल करते. ही वसुली वाढिवली पािहजे. ॉपटीर् टॅक्समध्ये वाढ केलेली आहे. शहरात ३ लाख ॉपटीर् आहेत 
त्यापैकी फक्त २ लाख २० हजार ॉपटीर् रेकॉडर्वर आहेत. याबाबत स ह  सुरू केला असून तो तीन मिहन्यात संप यानंतर या 
रकमेत थोडी वाढ होईल व ॲटोमॅिटकली िस हरेज टॅक्स यातून क हर करता येईल, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

औरंगाबाद महानगरपािलका सांडपाणी टॅक्सची वसुली ॉपटीर् टॅक्स सोबत करीत आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले 
असता, त्याचा भाग हणून सांडपाणी चाजस वसुली केले जातात, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.४.२ सांडपाण्यावर िकर्या न के यामळेु होणारे पाणी दषुण-  
२.6  सांडपाण्यावर िकर्या न के यामुळे होणाऱ्या दषूणाबाबत काय कायर्वाही करण्यात आली आहे याची मािहती 

देण्याबाबत सिमतीने िनदेिशत केले असता, जे नाले होते त्यापैकी ८० टक्के ना यांबाबत कायर्वाही झालेली आहे, १०३ पैकी ७५ 
एमएलडी पाणी एसटीपीकडे जाऊ लागले आहे. ८० टक्के नाले आता कोरडे झाले आहेत. खूप िठकाणी िस हरेजची पाईप लाईन 
ना यामध्ये टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे दषूण थोडे कमी झाले आहे. लम एिरयात इंटरनल िड टर्ी यूशन पाईप लाईन 
टाकायच्या रािह या आहेत. ते थेट पाणी ना यात सोडतात अशा िठकाणची थोडी कामे रािहली आहेत. नॉट क हर एिरयासाठी 
कोणता ोजेक्ट करता येईल त्यासंदभार्त िनयोजन करायचे आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

सीईपीएलचे ७४ टक्यांचे आकडे आले आहेत. औरंगाबाद शहरात मो ा माणात दषूण आहे. हा िवषय खूप गंभीर आहे, 
असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, तो एमपीसीबीचा िरपोटर् होता. त्यावेळी ोजेक्ट पूणर्त्वास आलेला न हता. त्यामुळे ते 
आकडे जा त होते. अ ापही ोजेक्टमध्ये ा लेम होऊ शकतो, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

अंडरगर्ाऊंड डर्नेेज कीमचे िनयोजन ७५ टक्के झाले आहे. सांडपाण्यावर िकर्या  सुरू आहे. या दृ टीने सीईपीआयची 
गुणसंख्या ७४ पासून खाली गेली िंकवा नाही. एमपीसीबीने महानगरपािलकेवर कारवाई करावी अशी नोटीस िदली आहे, असे 
सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, कचरा व सांडपाण्यामुळे होणारे दषूण कमी करण्यासाठी क पात बरीच कामे झाली 
आहेत. कचऱ्याबाबत एमपीसीबीसोबत काम करण्यात येत आहे. ते िनयंतर्ण सिमतीमध्ये आहेत. एसटीपीच्या नॉ सनुसार ायमरी, 
सेकंडरी व टसर्री अशा ितन्ही टर्ीटमट होतात. पाणी दषूणाबाबत आज काय पिरि थती आहे ती बाब तपासण्यात येईल, असे 
िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 
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सीईपीआय िकती टक्के आहे याची अ यावत मािहती औरंगाबाद महानगरपािलकेकडे नाही का ? असे सिमतीने िवचारले 
असता, यासंदभार्त एक वािर्षक अहवाल आला होता तो तपासून घेण्यात येईल, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

This is very serious issue in respect of citizens of Aurangabad. कारण त्यांनी सांिगतले की, औरंगाबाद शहराला 
गंभीर दिूषत के्षतर् हणून घोिषत केले होते, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, यासंदभार्त आता लेटे ट िरपोटर् आलेला 
आहे त्यामध्ये औरंगाबाद कोठे आहे ते महानगरपािलकेमाफर् त तपासून घेण्यात येईल. महानगरपािलकेतफ पयार्वरण अहवाल 
जाहीर केला जातो. त्यामध्ये याबाबत काय आकडेवारी ते पाहण्यात येईल. याबाबत योग्य ती उपाययोजना करण्यात येईल, असे 
िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

दषूणासंदभार्तील आव यक त्या उपाययोजना करून घेत या पािहजेत, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, त्येक 
शहरातील दषूण पातळी काय आहे यासंदभार्त अहवाल तयार करावा लागतो तो काय ानुसार बंधनकारक आहे. तो िरपोटर् 
जनरल बॉडीसमोर मांडावा लागतो. ही कायर्वाही ते करीत असतील. हा एका तर्य थ सं थेचा िरपोटर् होता, त्यामध्ये हे फाईंिंडग होते, 
त्या सं थेचा िरपोटर् दरवषीर् येत असेल. नवीन िरपोटर् पाहून काय पिरि थती आहे ती समोर आली पािहजे. औरंगाबाद येथे पाण्याचा 
न सुटलेला नाही. पाण्याचा न सोडला तर कचरा व सांडपाण्याच्या पिरि थतीमध्ये सुधारणा झालेली आहे, असे िवभागीय 

सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

यासंदभार्तील स ह तर्य थ सं थेकडून महानगरपािलकेने करून घेतला तर महानगरपािलकेला ते सोईचे होईल व आणखी 
काय उपाययोजना करायला पािहजे याची मािहती त्यातून िमळू शकेल. टेिक्नकली काय करता येईल ते पाहून घेण्यात यावे, असे 
सिमतीने सूिचत केले असता, तर्य थ सं थेने केले या स हचा िवचार करण्यात येईल, असे िवभागीय सिचवानंी िविदत केले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.४.३ UIDSSMT च्या माध्यमातून िव मान सांडपाणी यव थेचे नतूनीकरण 
(Refurbishment) 

२.7  उक्त पिरच्छेदाच्या अनुषंगाने िव मान सांडपाणी यव थेचे नूतनीकरण करीत असताना ७८.६० लक्ष रुपये 
अितिरक्त खचर् करण्यात आले असे महालेखापालांचे हणणे होते. िवभागाने लेखी प टीकरणात असे नमूद केले आहे की, 
अितिरक्त खचर् झालेला नाही. जेथे डीपीआर होता तेथे पाईपलाईन बसिवली असे झालेले आहे काय ? िव मान जी सांडपाणी 
यव था होती ितला िवचारात घेऊन ही नवीन सांडपाण्याची यव था करण्यात आली आहे काय ? असे न सिमतीने उपि थत 
केले असता, िवभागीय ितिनधींनी त्यास होकाराथीर् उ र दशर्वून सुरुवातीला जेथे पाईपलाईनचा एिरया होता ते काम  सुरू केले. 
जुन्या योजनेची पाईपलाईन िकती होती व नवीन योजनेमध्ये िकती पाईप लाईन टाकण्यात आली त्यासंदभार्तील सवर् आकडेवारी 
औरंगाबाद महानगरपािलकेकडे आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

७८ लक्ष अितिरक्त खचार्चा काय िहशोब आहे तो सिमतीला सांगण्यात यावा. पाईप लाईन तेथेच टाकण्यात आली असेल 
तर जादाचा खचर् झालेला नाही असे औरंगाबाद महानगरपािलकेचे मत अस याचे सिमतीने नमूद केले असता, लेखापिरक्षणाचा 
मु ा असा आहे की, पाईपलाईन ज्या िठकाणावरून घेऊन जायला पािहजे होती त्या िठकाणी अितकर्मण आहे, हणून ती पाईपलाईन 
थोडीशी िश ट करून टाकावी लागली. त्यामुळे खचार्त वाढ झालेली आहे, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

महानगरपािलकेने त्यांच्या प टीकरणात असे नमूद केले आहे की, शहरातील नाला कर्. ‘सी’ आिण ‘डी’ अंतगर्त टाकण्यात 
आलेली मुख्य जलिन:सारण वािहनी मंजूर डीपीआर नुसार टाकण्यात आली आहे. कोणत्याही कारे ७८.६० लक्ष अितिरक्त खचर् 
करण्यात आलेला नाही, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, यामध्ये इतकाच न आहे की, डीपीआर तयार करताना 
औरंगाबाद महानगरपािलकेने त्याच िठकाणी पाईपलाईन टाकावी लागेल तसे गृिहत धरले होते. ऑडीटचे ऑनसाईट असे हणणे 
आहे की, ही बाब आणखी कमी खचार्त होऊ शकली असती. तेथे अितकर्मण आहे ही व तुि थती आहे, असे िवभागीय सिचवांनी 
िविदत केले. 

डीपीआर तयार करताना त्या जागेवर अितकर्मण आहे याचा िवचार करून पाईपलाईन टाकण्याचा िनणर्य करण्यात आला 
होता, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, तेथील फोटो पाहून व तेथे गे यावर लक्षात येते की, नाला सोडून घर बांधले असते 
तरी चालले असते. ना यात घर बांधण्यात आले आहे. घराचा लॅब ना यात आलेला आहे. तो नाला वच्छ कसा करावा असा 
न िनमार्ण होतो. त्यामुळे ऑडीटचा मु ा मान्य आहे. ा त पिरि थतीनुसार डीपीआर केला आिण त्यानुसार खचर् करण्यात 

आलेला आहे, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

ओिरजनल इ टीमेट ४६४ कोटी रुपयाचें होते. आता ४१८ कोटी रुपयामंध्ये हे काम पूणर् करण्यात आले आहे काय ? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता, आता थोडा कोप कमी करून औरंगाबाद महानगरपािलकेचा असा अंदाज आहे की हे काम 

BSÉ¤ÉÒ 331---10+ 
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३९० कोटी रुपयांपयर्त पूणर् होईल. ३६५ कोटी रुपयांचा हा क प होता, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

महानगरपािलकेने पाईप लाईन कमी केलेली आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, ज्याची गरज नाही ते कमी केले 
नसते तर क प रखडला असता. त्यामुळे खचर् कमी होणार आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

िडसबर, २०१६ पयत चार सांडपाणी पंिंपग टेशनची भौितक गती ४५ ते ८५ टक्क्यांदर यान होती, असे सिमतीने 
िनदशर्नास आणले असता, आता हे चारही सांडपाणी क प पूणर् झाले आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

िसडको येथील तीन SPS ची कामे िडसबर, २०१६ पयत घेण्यात आली न हती, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, 
पंिंपग टेशन व SPS ची सवर् कामे पूणर् झाली आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.५ - घन कचरा यव थापन 
पिरच्छेद कर्मांक ५.१.५.१ - SLBs च्या अनषंुगाने घन कचरा यव थापनेची कायर्िस ी.  
2.8   घन करचा यव थापनाच्या मु ाबाबत मािहती देण्याचे सिमतीने िनदेिशत केले असता, या मु ांबाबत जो न िनमार्ण 

झाला त्याची मािहती सवार्ंना आहे. फे ुवारी, २०१८ मध्ये औरंगाबाद शहराचा कचरा नारेगाव येथे जात होता. कचरा असाच ड प 
करता येत नाही. घन कचरा यव थापन अिधिनयम २००० नुसार कचऱ्यावर ोसेिंसग न करता तो ड प करता येत नाही. त्यामुळे 
हायकोटार्ने कचरा टाकण्यास ितबंध केले होते. कदर् शासनाकडून मािहती मागिवण्यात आली होती ते हा अनेक शहरांमध्ये, 
around ७०% of cities across India may still have unprocessed garbage dumping. कारण यासाठी जागा व ोसेिंसग  
सुरू करण्यामध्ये वेळ लागतो, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

या िवषयाबाबत सवार्ंना मािहती आहे, यामध्ये सवर् सिव तर मािहती देण्यात आली आहे. लोकांनी अडिवले, लोकांनी तर्ास 
िदला. संप झाला ही सवर् मािहती आहे. औरंगाबाद महानगरपािलकेने याबाबत काय िनयोजन केले आहे. यातून काही तोडगा 
काढण्यात आला आहे काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, Sir, the crisis is under control. औरंगाबाद 
शहराकडील ोसेिंसग लँट  सुरू झाले आहेत. दोन मु ांवर याबाबत काम  सुरू केले आहे. पिहला मु ा लोकांच्या वतर्नात बदल 
करणे. रोडवर कचरा फेकण्याची सवय लोकांची बदलली पािहजे. कचऱ्याबाबत ते जोपयत संवेदनशील होत नाही तोपयत 
महानगरपािलकेची सेवा सुधारून काही उपयोग होणार नाही. या पूणर् ट याचे काम लोकांची वतर्णूक सुधारण्यासाठी करण्यात 
आले. दसुरा ट पा महानगरपािलकेची सेवा ोफेशनलाईज करण्यासाठी कचरा महानगरपािलकेमाफर् त संकिलत करण्यात येतो. 
सेवेबाबत SLBs चे मापदंड आहेत, कचऱ्याचे िवलगीकरण िकती होते, िकती कचरा ोसेिंसग करतो. ोसेिंसग व कलेक्शन 
टर्ान्सपोटर्टेशन िकती करतो. लोकांच्या वतर्णूकीत बदल करण्याचे काम तीन तज्ज्ञ सं थांना िदले होते. पूणर् शहराचे तीन भाग 
करून तीन झोन त्यांना वाटून िदले. पिह या झोनपासून कायर्शाळा घेऊन त्यांनी काम  सुरू केले. त्या कायर्शाळेत िवलगीकरण 
केलेला कचरा लोकासंमोर ठेवला. महानगरपािलकेच्या कचरा उचलणाऱ्या कामगाराला तो वेगळा करावा लागतो हे काम िकती 
अवघड आहे, त्या कायर्शाळेत लोकांना मळमळ येण्यापासून ससेटी हीटी िनमार्ण झाली. तेथून हे लोक क युिनटीजमध्ये गेले. 
लोकांच्या वतर्नात बदल करतांना लोकांकडून त्यांच्या पिरि थतीचे िव लेषण करून कचरा तुमच्या भागात असेल तर नुकसान 
कोणाचे होते. कोणी काय केले पािहजे व तु ही काय करू शकता. हागणदारी मुक्त व कचऱ्याचे िवलगीकरण करणे या दोन 
मु ांवर बैठका झा या. मिहलांचा सहभाग यामध्ये मो ा माणात घेण्यात आला. शाळांतील मुलांचा यामध्ये समावेश करण्यात 
आला. कचरा वेचकांचा यामध्ये समावेश करण्याचा यत्न करण्यात आला. हे मूळ शहर आपले आहे असा िवचार मांडण्यात 
आला. युथ गृप वच्छता सिमती, युवा मंच यांच्या माध्यमातून आप या एिरयात ही कामे आपण वत: करू शकतो. तेथील 
लोकांमध्ये जागृती िनमार्ण करून तेथील कचरा घंटागाडी िंकवा योग्य िठकाणी ते लोक देऊ लागले. ही बाब त्यांनी खेळण्यात 
बसवून कायर्वाही केली. अशा कारे ही िबफोर व आ टरची काही िचतेर् आहेत. लोकांचा यामध्ये सहभाग होता. त्यांनी कामे 
के यामुळे त्यांच्या गौरव यातर्ा काढण्यात आ या होत्या. त्यांचा सन्मान करण्यात आला आहे. छो ा प तीने व िवकदर्ीत काम 
हावे, यासाठी मटक्यामध्ये ओ या कचऱ्याचे क प ट होऊ शकते. ओला व सुका कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी ड टबीन ठेवलीच 
पािहजे याची जरुरी नाही. जलाल कॉलनीमध्ये गरीब लोक राहतात त्यांना हा िवषय पट यामुळे त्यांनी मटक्यात कचरा वेगळा 
ठेवण्यास सुरुवात केली. मुलांचे गृप तयार करण्यात आले त्यांनी आपाप या गृपला नावे िदली. कोणी ना यामध्ये थंुकतो, कोणी 
खाऊन ना यामध्ये पािकट फेकतो. त्यांना थांबिवण्यासाठी मुलांचे गृप तयार करण्यात आले. िवशेषत: सवर् िठकाणी असे गृप 
करण्यात आले. बौ  िवहार व तीमध्ये कचरा राहत होता तेथील युथ पुढे आले. महानगरपािलकेने नोटीस लावण्यापेक्षा लोकांनी 
कचराकंुडी हटवून येथे कोणीही कचरा टाकू नये. अशा कारे तेथील वयंसेवक काम करू लागले. पूणर् शहरात वातावरण िनिर्मती 
करण्यासाठी पिह या ट याचे काम पाच मिहने करण्यात आले. 
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 दसुरी बाब अशी आहे की, महानगरपािलकेला सेवा सुधारावयाची आहे. या शहरात दररोज ४५० मे.टन कचरा िनमार्ण 
होतो. यासाठी तीन ोसेिंसग लँट तयार केले आहेत. हा िवषय हायकोटार्त गे यावर कोटार्ने असे आदेश िदले की, यामध्ये शासनाने 
सिमती थापन करावी. कचऱ्यावर कोठे कोठे ोसेिंसग होऊ शकते यासाठी राज्य शासनाने डीपीआर तयार केला. िवभागीय 
आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली, िज हािधकारी, महानगरपािलका आयुक्त, एमपीसीबीचे ितिनधी यांची सिमती थापन करण्यात 
आली. अनेक िठकाणी शहरात ोसेिंसग लँट बसिवणे शक्य होत न हते. कोणालाही कचरा त्यांच्या जवळ नको असतो. त्यासाठी 
सदर किमटीने शहराच्या चारही भागात ोसेिंसग लँट बसिवण्याचा िवचार केला. पूवर् भागात िचकलठाणा, उ र भागात हसूर्ल, 
पि चम भागात पडेगांव व दिक्षण भागात कांचनवाडी अशा चार जागा िनि चत करून िद या. शासनाने ोसेिंसग लँटसाठी 
डीपीआर तयार करून िदला आहे. ज्यांनी इंदोरमध्ये काम केले ती पीएमसी शासनामाफर् त िनयुक्त करण्यात आली. पीएमसी यांचा 
तांितर्क स ला घेऊन तीन िठकाणी १५० मे.टन कचऱ्यासाठी ोसेिंसग लँट तयार करण्याचे िनयोजन केले. या तीन िठकाणी एकूण 
४५० मे. टन ओ या व सुक्या कचऱ्यावर ोसेिंसग होणार आहे. कांचनवाडी येथे ३० मे. टन कचऱ्यावर बायोमॅथेिनशन करीत 
आहे, माकटमधून जो ओला कचरा येईल त्यावर येथे ोसेस होणार आहे. यासंदभार्तील सवर् िनिवदा झा या असून िचकलठाणा 
येथील लँट शेवटच्या टेजमध्ये असून पुढील तीन मिहन्यांत पूणर् होईल. ोसेिंसगसाठी वेगळे टडर काढण्यात आले. यामध्ये मुख्य 
िस हील वकर्  आहे ते महानगरपािलकेने वत: केले. ती मक्ता महानगरपािलकेची होईल. त्यांनी तेथे ाथिमक मशीन्स आणून 
ठेव या आहेत. हसूर्लसाठी वेगळे टडर काढण्यात आले होते. कं पो ट ऐवजी ओपन टेक्नॉलॉजीचा यत्न केला पािहजे. 
यािठकाणी कं पो ट करण्याचेच टडर आले आहे. हे आता फायनल टेजला आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत 
केले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.५.२ घन कचऱ्याची अशा तर्ोक्त पध्दतीने िव हेवाट लावणे 
2.9   आता महानगरपािलका कचरा कोठे टाकत आहे. ४ भाग केले, मशीन लावण्यात येत आहे. परंतु आता स :ि थतीत 

कचरा कोठे टाकण्यात येत आहे. या कामाची पुढील गती काय आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, चारही िठकाणी 
कचरा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. पावसा याचे िदवस होते. कचरा शहरात साठून तेथे अक्षरश: साथीचे रोग होण्याची 
दाट शक्यता होती. एका िदवसाचा ४५० मे. टन कचरा शहरातून बाहेर नेला नाही तर मोठा न िनमार्ण होईल. याबाबत कोटार्त 
अनेक पीआयएल दाखल झा या आहेत. या िवषयाकडे कोटार्चे बारीक लक्ष होते. चार िठकाणच्या िनयोिजत थळी कचरा जमा 
करण्यात येत आहे. एमजीएम कॉलेजमध्ये मायकर्ो बॉयलॉिज ट आहेत, एमजीएम कॉलेजमध्ये बायोक चर े करून तेथील 
कचऱ्यावर काम करीत होते. त्यांच्या कॉलेजातील कोणताही कचरा बाहेर जात नाही. त्यांच्यासोबत महानगरपािलकेने एमओयू 
केला आहे. जोपयत महानगरपािलकेचे चारही ोसेिंसग लँट  सुरू होत नाही. िचखलठाणा येथील लँट काही िदवसात  सुरू होणार 
आहे. उवर्िरत तीन िठकाणी लँट  सुरू होण्यास वेळ आहे. त्यामुळे या सवर् िठकाणी बायोक चर े करावा असा एमओयू करून 
त्यांच्या माध्यमातून चारही िठकाणी बायोक चर े करण्यात येत आहे. तेथे वास येऊ नये व माशा जमा होऊ नये तेथे राहणाऱ्या 
लोकांना तर्ास होऊ नये हा उ ेश आहे. कांचनवाडी येथे जवळच लोक राहत आहेत. हसूर्ल कचरा डेपो हा व तीपासून थोडा लांब 
अंतरावर आहे. पडेगाव येथे बायोक चर े करण्यात येत आहे. पडेगाव येथे कंपो ट तयार करण्यात आले होते. त्याची 
चाचणीदेखील करून घेण्यात आली होती. सध्या ि िलमनरी ोसेिंसग करण्यात येत आहे. कांचनवाडी येथील क पाचा 
आराखडा मंजूर झालेला आहे. त्यासाठी िनिवदा िकर्या देखील करण्यात आलेली आहे. सध्या थायी सिमतीने मंजुरी िदली असून 
कालच त्या क पाचे कायार्देश देण्यात आलेले आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

हे सवर् क प कधीपयत पूणर् होतील ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, हे सवर् क प मोठे आहेत. साधारणपणे 
त्यासाठी एक वषार्चा कालावधी लागेल. िचखलठाणा येथील क पाचे काम  सुरू आहे. पुढील तीन मिहन्यांमध्ये त्या क पाचे 
काम पूणर् होईल. या ितनही क पामधून कं पो ट खत तयार करण्यात येते आिण सुखा कचऱ्याला सेिगर्केट करण्यात येतो, असे 
िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

सुखा कचरा गोण्यामध्ये ठेवण्यात येत असतो, तो कचरा िवकण्याचा यत्न करण्यात येत आहे, अशा कारची मािहती 
सिमतीला देण्यात आलेली आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, मध्यंतरी अशा कारची काही यव था न हती. हे सवर् 
क प  सुरू होईपयत काही कचरा जसे की, िसमट कारखान्यांकडे पाठिवण्यात येत असे. काही थािनक लोक सुखा कचरा घेत 
आहेत. अशा कारे रमा नगर आिण सटर्ल नाका या दोन िठकाणी िवकिदर्त क प  सुरू आहेत. औरंगाबाद महानगरपािलका 
कचरा गोळा करणाऱ्या लोकांसोबत टाय-अप करून जो कचरा िवकण्यासारखा आहे तो कचरा भंगारवा यांना िवकत आहे. 
त्याच माणे िडसटर्लाईज प तीने छो ा िठकाणी त्येक झोनमध्ये एक छोटा क प उभा करण्यात येत आहे. शहरात या नऊ 
िठकाणांसाठी एक िनिवदा िकर्या मंजूर केली आहे. जेणेकरून सवर् कचरा मो ा क पाच्या िठकाणी नेण्याची आव यकता 
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राहणार नाही, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

हा क प शहरामध्ये उभारण्यात आ यास शहरातील दषुणात आणखी वाढ होईल, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, 
तो कचरा जर कोणत्याही कारची िकर्या न करता तेथे ठेवला तर त्यामुळे दषूण होते. परंतु तो जर शास्तर्ीय प तीने साठिवला 
तर कोणत्याही कारचे दषुण होणार नाही. िडसटर्लाईज कचाऱ्यासाठी तीन कायार्देश िदलेले आहेत. त्या क पाची एक मिशन 
सध्या उपल ध झालेली आहे. त्या मिशनसाठी एक एकरपेक्षा कमी जागा लागत असते, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस 
अवगत केले. 

असे क प कायार्न्वीत करण्यासाठी ९ िठकाणी जागा उपल ध आहे काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, तीन 
िठकाणचे कायार्देश देण्यात आलेले आहेत. तीन िठकाणांपैकीच्या दोन मिशन ा िचखलठाणा येथे ठेवण्यात आले या आहेत. 
कारण हा मोठा क प अ ाप  सुरू झालेला नाही. त्यामुळे या छो ा मिशनची ितिदन १६ मेटर्ीक टन एवढी क्षमता आहे. सध्या 
दोन मिशन ारे कचरा िवकिदर्त प तीने गोळा करणे  सुरू झालेले आहे. ज्यावेळी मोठे क प  सुरू होतील त्यावेळी छो ा मिशन 
शहरात ठेवण्यात येतील. त्यासाठी जागेचे िनयोजन करण्यात आलेले आहे. परंतु त्या क पांसाठी वीज िंकवा इतर ज्या काही 
सुिवधा लागणार आहेत त्या सवार्ंची पूतर्ता करूनच ते क प  सुरू करण्यात येणार आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

मंुबईमध्ये सध्या काही िठकाणी छोटे-छोटे क प  सुरू केले आहेत. त्या िठकाणी औषध फवारणी के यानंतर त्या 
कचऱ्याचा वास येत नाही. वेट अधािरत कचरा गोळा करण्यासाठी लोकांनी ितसाद िदलेला नाही, असे सिमतीने िनदशर्नास 
आणले असता, सध्या नवीन कलेक्शन टर्ान्सपोटशनची िनिवदा काढण्यात आलेली आहे. सॉिलड वे ट मॅनेजमट, २०१६ च्या 
नवीन िनयमानुसार एक हजार घरासाठी एक कचऱ्याची गाडी हवी आहे. तीन लाख घरांसाठी ३०० गा ांची आव यकता आहे. 
त्या गा ा औरंगाबाद महानगरपािलकेला िमळाले या आहेत. या गा ांमध्ये दोन वेगवेगळे भाग आहेत. एक भाग ओला कचरा 
आिण दसुरा भाग हा सुखा कचऱ्यासाठी आहे. त्यामध्ये वेट बे ड पेमट करण्यात येत असते, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत 
केले. हे क प लवकरात लवकर  सुरू करण्यात यावेत, असे सिमतीने िनदेश िदले. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.६ पजर्न्य जल िनकास - 
पिरच्छेद कर्मांक ५.१.६.१ – र त्याच्या बाजचेू जल िनकास- 
2.10  या पिरच्छेदाबाबत सिमतीला मािहती देण्यात यावी, असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, पजर्न्य जल िनकाससंदभार्त 

िनिवदा अंितम करण्यात आलेली आहे. औरंगाबाद शहरातील ५१ वाडर् कचरामुक्त झालेले आहेत. यामध्ये र त्याच्या बाजूचे 
जलिनकास हा एक मु ा होता. वीस िक.मी. र त्यांच्या बाजूला डर्ेनेज आहेत, असे िवभगीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

सिमतीला िदले या मािहतीमध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, पक्क्या आवरणासह जल िनकास मागार्ची एकूण लांबी ही 
४८ िक.मी. आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, औरंगाबाद शहरामध्ये कोणत्याही कारचे पजर्न्यजल िनकास ( टर्ॉम 
वॉटर डर्ेनेज) िकर्या नाही. सध्या नवीन पी.एम.सी. िनयुक्त करण्यात येत आहे. त्यासाठी डी.पी.आर. तयार करावा लागेल. 
िस हरेज ोजेक्ट झा यामुळे यासाठी थोडा फायदा झालेला आहे. पूवीर् सवर् िस हरेज ना यामध्ये येत होते. िस हरेजचे बरेच क प 
झा यामुळे अनेक नाले कोरडे झालेले आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

परंतु िस हरेज लँटमध्ये पजर्न्यमानाचे पाणी येत असते, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, िस हरेजचे एक नेटवकर्  तयार 
करण्यात आलेले आहे. शासनाकडून औरंगाबाद शहर महानगरपािलकेला र त्यांसाठी िनधी िमळालेला आहे. त्या र त्यांच्या 
कामामधून बचत झाले या िनधीमधून साईड डर्ेनेजची कामे करण्यात येणार आहेत. मागील वेळेस शासनाकडून त्यासाठी २५ 
कोटी रुपये आिण यावषीर् पुन्हा १०० कोटी रुपयांचा िनधी िदला आहे. तो िनधी टर्ॉम वॉटरसाठी िदलेला आहे. औरंगाबाद 
शहरामध्ये पजर्न्य जल िनकासचा मोठा न उद्भवत नाही. कारण त्या िठकाणच्या ना याचें नेटवकर्  मोठे आहे. पूवीर् ते नाले तंुबले 
होते, त्यामध्ये कचरा टाकण्यात येत होता. त्यामुळे पाणी तंुबत होते. त्यासाठी आता महानगरपािलकेने काम  सुरू केले आहे. 
त्यामुळे यासाठी जेवढा यत्न केला जाईल तेवढे कमीच आहेत. त्यासाठी अिधक िनधीदेखील उपल ध होणार नाही. त्यामुळे पजर्न्य 
जल िनकासचे ( टर्ॉम वॉटर डर्ेनेजचे) काम मयार्िदत आिण ज्या िठकाणी आव यक आहे त्याच िठकाणी करण्याची काळजी 
घेण्याची आव यकता आहे. इतर िठकाणचे नाले खुले करून त्यामधील पाणी बाहेर काढावे. त्या िठकाणी पाऊस अित माणात 
पडत नाही. त्यामुळे हा न िनमार्ण होत नाही. तसेच औरंगाबादमधील अनेक र ते िसमट काँकर्ीटचे केलेले अस यामुळे सध्या तो 
न िनमार्ण होत नाही, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 
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पिरच्छेद कर्मांक ५.१.६.२ – पाणी तुंबणाऱ्या जागा (Water Logging Spots) 
2.11   सदरहू पिरच्छेदाबाबत मािहती देण्याचे सिमतीने िनदेिशत केले असता, औरंगाबाद शहरातील काही िठकाणी नेहमी 

पाणी तंुबत असे. त्यामध्ये जय भवानी नगरमधील नाला दरवषीर् तंुबत असे. त्यामुळे त्या िठकाणचे काही अितकर्मण यावषीर् 
तोडण्यात आलेले आहेत. ज्या ज्या िठकाणी पाणी तंुबत आहेत त्या िठकाणचे अितकर्मण तोडून नाले मोठे करून पाणी सुरळीत 
करण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

िवभागाने आिण औरंगाबाद महानगरपािलकेने वॉटर स लाय कीमचा न लक्ष देऊन सोडवावा. दसुरे असे की 
अंडरगर्ाऊंड डर्नेेजचे काम अितशय चांग या माणे करण्यात आलेले आहे. त्याच माणे घनकचरा यव थापनाब ल औरंगाबाद 
महानगरपािलकेने केलेले यत्न िनि चतपणे शंसनीय आहेत. यापुढील काळातही अशाच कारचे कायर् करावे, अशा कारची 
सिमतीची अपेक्षा आहे. अंडरगर्ाऊंड िस टीमचे काम चांगले केले आहे. परंतु इतर कामामध्ये महानगरपािलका मागे आहे. टर्ॉम 
वॉटरबाबतही फारशी चांगली ि थती नाही. त्यामुळे या सवर् िवषयावंर औरंगाबाद शहर चागं या कारे पुढे आले पािहजे. यादृ टीने 
काम करावे. औरंगाबाद महानगरपािलकेने शंसनीय अशा कारचे काम केलेले आहे, असे मत सिमतीने यक्त केले. 
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पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ मयार्िदत 
पिरच्छेद कर्मांक ५.२ - िडझेलच्या खरेदीवर झालेला टाळता येण्याजोगा खचर्- 
2.12   या पिरच्छेदासंदभार्त मािहती देण्यात यावी असे सिमतीने िनदेश िदले असता, महालेखापालांनी जो आके्षप काढलेला 

आहे तो योग्य असून िवभागाला मान्य आहे. त्यावेळेस ते करणे आव यक होते. काही सं थांनी केले आिण काही सं थांनी केले 
नाही. त्यामध्ये दोन महत्वाचे िवषय झाले. कदर् शासनाचा आिण ऑईल कंपन्यांचा िनणर्य आला. तो िनणर्य आ यानंतर खाजगी 
िडझेल पेटर्ोल पंपधारक याचेंशी पुणे महानगर पिरवहन मंडळ मयार्िदतने (PMPML) संपकर्  केला. त्यांनी काही अटी लाव या. त्या 
अटी अशा होत्या की, त्यांनी ॲड हॉन्स पेमट मािगतले आिण वेळेची मयार्दा घालून िदली. या दोन अटी पुणे महानगर पिरवहन 
महामंडळ मयार्िदतला (PMPML) शक्य न हत्या. त्यामुळे त्यांना तो िनणर्य लगेच घेता आला नाही. त्यांनी त्यांच्या बोडार्समोरही 
ठेवला. बोडर् ऑफ डायरेक्टसर्मध्ये दोन्ही शहराचें महापौर, दोन्ही शहराचे टॅण्डींग किमटीचे चेअरमन असे सवर् लोक होते. 
त्यांचेसोबतही चचार् झाली. ते हा िरट पीटीशन करण्याबाबत चचार् झाली आिण कदर् शासनाचा जो िनणर्य आहे त्याला चॅलज 
करावा. त्या माणे मान्यता होऊन चॅलजही झाले, परंतु पुढे िरट पीटीशन िटकले नाही. यामध्ये साधारणपणे चार, साडेचार मिहने 
गेले. त्यानंतर त्यांनी त्यांची एक प त  सुरू केली. त्यानुसार िडझेल पुरवठा त्यांच्या बसेससाठी चालू ठेवला. सुरुवातीच्या 
काळामध्ये आठ, नऊ रुपये आिण नंतरच्या काळात दोन रुपये अशा फरकाने त्यांना जा त पैसे ायला लागलेत ही व तुि थती 
आहे. परंतु त्यांच्या त्यावेळच्या ज्या अडचणी होत्या त्यामुळे हे नुकसान झालेले आहे, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत 
केले. 

यामध्ये रीट दाखल करण्याचा िनणर्य कोणाचा होता ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, बोडार्चा िनणर्य होता. िरट 
पीटीशन दाखल केले त्यानंतर ते िरजेक्ट झाले.चे ई हायकोटार्मध्ये या सारखीच केस झाली होती. त्याचा फायदा घेऊन त्यानंी येथे 
करायचा िनणर्य झाला होता. चे ईच्या केसमध्ये त्यांना सुरुवातीला काही िरलीफ िमळाला होता, असे िवभागीय सिचवांनी अवगत 
केले.  

त्या कारणांमुळे ९ कोटी रुपयापेंक्षा जा त नुकसान झालेले आहे, असे सिमतीने मत यक्त केले असता, ते नुकसान नऊ 
कोटी रुपये होत नाही. सुरुवातीला आठ रुपये आिण नंतर दोन रुपये असा फरक होता. But that does not matter, शेवटी एक 
रुपया नुकसान हे नुकसानच आहे, हे िवभागाला मान्य आहे. परंतु जे झालेले आहे त्यावेळच्या िविश ट पिरि थतीनुसार न 
िनमार्ण झालेला आहे, असे िवभागीय सिचवांनी िविदत सांिगतले. 

Ultimately it is negligence on the part of the Board. त्या िवषयावर ताबडतोब ॲक्शन घ्यायला पािहजे होती. िडझेल 
जेथे व त िमळते तेथून घ्यायला पािहजे होते. ब कमध्ये जर िडझेल महाग िमळत असेल आिण येथे व त िमळत असेल तर 
त्यांनी तसा िनणर्य घ्यायला पािहजे होता. बोडर् िनणर्य घेत नसेल तर सीएमडीने तत्काळ शासनाला सांगायला पािहजे होते, असे 
सिमतीने मत यक्त केले. 

या करणामध्ये what dept can do is that असे जे अंडरटेकींग्ज आहेत, त्यांना िवभाग या केसच्या िनिम ाने सूचना देतो 
की, त्यांनी आिर्थक बाबतीत they should be alert and take quick decisions. तेव ासाठी िवभाग अंडरटेकींग करतो. 
शासनाचा िवभाग न ठेवता त्याला अंडरटेकींगचा दजार् िंकवा कंपनीचा दजार् एव ासाठीच देतो की, त्यांनी आिर्थक बाबतीतील 
िनणर्य ताबडतोब घ्यावेत. अशा सूचना िवभागामाफर् त देण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

बोडर् जर िनणर्य घेत नसेल तर त्येक सीएमडीनी शासनाच्या िनदशर्नास आणून मागर्दशर्न घेऊन िनणर्य घ्यायला पािहजे. 
रोजचे नऊ, दहा लाख रुपयांचे नुकसान होत होते. ते बोडार्च्या िनणर्याच्या अभावी थांबले. शेवटी पैसे तर ावेच लागणार आहे. 
िडझेल ब क मध्ये घेत होते आिण त्यांना ॲड हॉन्स पेमट करीत होते. ब कमधे कंपनीला ॲड हॉन्स पेमट करतात, असे सिमतीने 
िनदशर्नास आणले असता, ब कमध्ये ॲड हॉन्स पेमट न हते िवभागाचे कंपनीशी टायअप होते. बोडार्कडे गे यामुळे िवलंब होत 
असेल तर तेथे जे अिधकारी आहेत त्यांनी तत्काळ शासनाला रेफरन्स करावा, अशी सूचना िवभागाकडून करण्यात येईल असे 
िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ व त केले. 

अशी पिरि थती भिव यात येऊ शकते. त्यादृ टीने िवभाग हणालात की सवार्ंना सांगू, हे आव यक आहे. यािशवाय काही 
अडचणी आ यातर they should immediately get in touch with the Government. तेही आव यक आहे. बे टने लगेच 
एक मिहन्यात खाजगी िडलसर्कडून खरेदी करणे  सुरू केले, असे महालेखाकारांनी सिमतीच्या माध्यमातून िनदशर्नास आणले 
तसेच िवभागाने जर ब कने िडझेल खरेदी केले तर एक रुपयापयत िवभागाला कंपनी िड काऊंट देते. ते सन २०१३-२०१४ ला 
जा तीचे होते असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सन २०१३-२०१४ ची ही गो ट आहे. त्यानंतर हा न आला नाही. 
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त्यानंतर ब कचे रेटही कमी झाले. दोन्ही बरोबर झाले. िवभागाला सवार्ंकडून घेण्याची मुभा देण्यात आली, असे िवभागीय 
सिचवांनी अवगत सांिगतले. 

सुरुवातीला आठ, नऊ रुपये होते. नंतर दोन रुपये, अडीच रुपये झाले. दसुरा मु ा असा आहे की, यांनी पाच मिहन्यापयत 
ब कमध्ये घेणे  सुरू ठेवले. जेणेकरून नऊ कोटी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. आता तर िनयमानुसारच आहे, असे सिमतीने 
िनदशर्नास आणले असता त्यानंतर हा न उदभवला नाही असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.  

आता िवभागाने िडझेल ब कमध्ये खरेदी करतो का ? Care should be taken that in future this should not be 
repeated, अशी सिमतीने सूिचत केले असता, िवभागाकडून दोन्ही सूचना देण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस 
आ व त केले.  
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बहृन्मुंबई महानगरपािलका, अंबरनाथ नगरपिरषद, कुळगाव-बदलापरू नगरपिरषद आिण पनवेल नगरपिरषद 
पिरच्छेद कर्मांक ५.३ - िवकास शु काची कमी आकारणी 
2.13   उक्त पिरच्छेदाबाबत मािहती देताना िवभागीय सिचवांनी नमूद केले की, यातील जो मु ा आहे तो िवभागाला मान्य 

आहे. शासनाच्या सूचना होत्या, त्यांनी त्यानुसार त्या त्या नगरपािलकेने ही कारवाई करणे अपेिक्षत होते. त्यातील आता एक 
महानगरपािलका झाली आहे. त्यांनी त्या त्यावेळेस ही कायर्वाही करणे अपेिक्षत होते. िर हाईज रेटने लावणे आव यक होते. 
दर यानच्या काळात लेखापिरक्षणामध्ये जी करणे आलीत. यािशवाय लेखापिरक्षणामध्ये जी करणे आली नाहीत अशा सवर् 
करणांचा िवभागाने आढावा घेतला आहे. त्या सवर् केसेसमध्ये वसुलीच्या नोटीसेस िदले या आहेत. त्यातील जवळ जवळ ७० 
टक्के रकमेपेक्षा जा त वसुली झालेली आहे. बाकीची रक्कम िवभागाकडून वसूल करण्यात येईल यावर अंबरनाथची िकती 
वसुली झाली, याची सिव तर मािहती देण्याबाबत तसेच पनवेल नगरपािलकेने आके्षिपत २ कोटी ६४ लाख रुपयांपैकी १ कोटी ४८ 
लाख रुपये वसूल केले आहेत असे हटले आहे. ही रक्कम के हा वसूल केली ? अशी सिमतीने िवचारणा केली असता, 
पनवेलमध्ये एकूण २ कोटी ६४ लाख रुपये होते, जी रक्कम लेखापिरक्षणात आली आहे. त्याच्यापैकी २ कोटी ५ लाख रुपये 
वसूल झाली आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

 िवभागाच्या लेखी उ रात १ कोटी ४८ लाख रुपये हटलेले आहे असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, िवभागाकडून 
अपडेटेड मािहती देण्यात येईल असे िवभागीय ितिनधींनी िवदीत केले. २ कोटी ५ लाख रुपये वसूल झाले आहेत, यासंदभार्त 
मािहती ावी अशी सिमतीने सूचना केली असता, जी करणे लेखापिरक्षणात आली नाहीत, परंतु ज्याचा िवभागाने वतंतर् आढावा 
घेतला अशी ७४ करणे आहेत. ज्याच्यामध्ये १ कोटी ९२ लाख रुपये आहेत असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले.  

७४ of which Muncipal Corporation अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, िवभागाकडून पनवेल महानगरपािलकेची 
मािहती सांगण्यात येत आहे. यादीमध्ये िवभागाकडून यादीमध्ये कुळगाव आहे, परंतु त्यांनी आधी पनवेल महानगरपािलकेचा िवषय 
घेत यामुळे पनवेलची मािहती आधी देण्यात येत आहे. बाकीची ज्या केसेस होत्या त्यामध्ये १ कोटी ९२ लाख रुपये होते. त्यापैकी 
१० लाख रुपये वसूल केले आहेत आिण १ कोटी ८२ लाख रुपये वसूल करायचे रािहले आहेत. एकूण २ कोटी ४१ लाख रुपये 
वसूल करायचे आहेत, असे िवभागीय सिचवानंी सिमतीस अवगत केले.  

रेडी रेकनर माणे रक्कम घेण्याचा िनयम आला. येथे फक्त तीन महानगरपािलकेचे लेखापिरक्षण महालेखापालांनी केलेले 
आहे. याब लची पूणर् चौकशी राज्यातील सवर् नगरपािलकांमध्ये केलेली आहे का ? तेथे वसूली िनघाली आहे का ? अशी िवचारणा 
सिमतीने केली असता, िवभागाने चौकशी केलेली नाही, परंतु या मु ाच्या अनुषंगाने फाईलवर हा िनणर्य घेतला की, Dept will 
inform all the Corporations हा िनयम बदल झाला. त्यानंतरच्या काळामध्ये त्यांनी त्यांच्या केसेसचा आढावा घ्यावा. हे जर 
केले नसेलतर त्यांनी ती वसूली करावी अशा सूचना देण्यात आ याचे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

अंबरनाथ नगरपािलकेची काय पिरि थती आहे? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, अंबरनाथ नगरपािलकेत सन 
२०११-२०१२ ते २०१५-२०१६ मध्ये ३९१ करणे होती. ३ कोटी २५ लाख रुपये आके्षिपत रक्कम होती, पैकी ३ कोटी ४ लाख 
रुपये वसूल झालेले आहेत आिण २१ लाख रुपये वसूल करणे िश लक आहेत. याबाबत त्यांनी वसुलीच्या नोिटसा िदले या 
आहेत, असे िवभागीय सिचवानंी िविदत केले. 

बदलापूर कुळगाव मध्ये काय पिरि थती आहे? असा न सिमतीने केला असता, कुळगाव-बदलापूर मध्ये ९७ करण होते. 
ज्यामध्ये ६८ लाख रुपये रक्कम होती, असे नमूद आहे, परंतु त्यक्षात ती रक्कम ७० लाख ५२ हजार होती. पैकी ६५ लाख रुपये 
वसूल झालेले आहेत आिण ४ लाख ८२ हजार रुपये लंिबत आहेत की ज्याची वसूली  सुरू आहे, असे िवभागीय सिचवांनी 
सिमतीस अवगत केले. 

एकूण िकती करण लंिबत आहेत? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, ९७ एकूण करणे लंिबत आहेत, असे 
िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.  

परंतु िवभागाच्या लेखी उ रात १२१ करण सांिगतले आहेत, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सुरुवातीला जे 
आकडे महालेखाकार कायार्लयाने कळिवले होते त्यानुसार उ र िदले होते, परंतु त्यक्षात जे हा आढावा घेतला असता काही 
करणांचे िु लकेशन आहे. सेम केस दोन तीन वेळा आले या आहेत. एकूण ९७ करणे आहेत. यामध्ये ७.५२ लाख 
रुपयांपैकी ६५.६९ लाख रुपये वसूली झालेली आहे. मी हणालो होतो की, ४ लाख ८२ हजार रुपये लंिबत रािहलेत त्यातील ६० 
हजार रुपये वसूल झाले आहेत. आता फक्त ४ लाख २२ हजार रुपये लंिबत आहेत This is update information असे 
िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केल.  
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तीनही िठकाणची जी थकबाकी आहे, त्यांची वसुलीची कारवाई  सुरू आहे का ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, 
ितनही िठकाणची वसूली  सुरू आहे तसेच राज्यातील इतर सवर् महानगरपािलका, नगरपािलकांना तशा सूचना देण्यात येत आहे 
असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.  

िवभाग इतक्या वषार्ंनी जर सूचना देत असेल तर एखादा िवकासक ती रक्कम भरणारच नाही, असे मत सिमतीने यक्त केले 
असता, ती रक्कम भरायला तर लागेलच. बहुतेक िठकाणी वसूली झाली असावी. िवभागाने आढावा घेतलेला नाही ही व तुि थती 
आहे, परंतु सूचना देण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले.  

मंुबई मध्ये १ कोटी रुपये वसूल झालेले आहेत. त्यांनी सॅ पल स ह केला असेल. सॅ पल लेखापिरक्षणामध्ये या चार 
महानगरपािलका सापड यात. अंतगर्त लेखापिरक्षणाच्या माध्यमातून ही सवर् करणे बघण्याचा यत्न केला आिण त्यांनी रेडी 
रेकनर माणे लागू केलेला आहे का? पूवीर् एिरया माणे पर क्वे.िमटर होता. त्यादृ टीने आणखी काही लॅ सेस झाले असतील तर 
ती वसुली करता येईल, असे मत सिमतीने यक्त करून वेळेअभावी पुढील साक्षीस चचार् करण्यात येईल असे िनदेिशत केले. 

  

BSÉ¤ÉÒ 331---11+ 
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नागपरू सधुार न्यास 
पिरच्छेद कर्मांक ५.५ : बकँ हमी राखण्यातील उणीवा :  
2.14 या पिरच्छेदामध्ये कदर्ीय सतकतार् आयोगाच्या मागर्दशर्क सूचनांची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा 

महालेखाकारांचा आके्षप आहे. कदर्ीय सतकतार् आयोगाच्या मागर्दशर्क सूचनांची अंमलबजावणी का झाली नाही, त्याला जबाबदार 
कोण आहे, त्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली ? या संदभार्त सिमतीने मािहती देण्याबाबत िनदेिशत केले असता, हा मु ा 
योग्य असून तो िवभागास मान्य आहे. नागपूर सुधार मागर्दशर्क सूचना आिण िनयमांचे तंतोतंत पालन करणे आव यक होते. परंतु 
त्यांनी मागर्दशर्क न्यासने सूचनाचें पालन केलेले नाही, ही व तुि थती आहे. ही बाब िनदशर्नास आ यानंतर यामुळे आिर्थक 
नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. एका िठकाणी वसुली करणे आव यक होते व सदरहू वसुली 
करण्यात आलेली आहे. तसेच एक काम पूणर् झालेले आहे आिण ितसरे काम गतीपथावर आहे. त्यावेळी मागर्दशर्क सूचनाचंी 
अंमलबजावणी झालेली नाही, हे िवभागाने मान्य केलेले आहे. त्यानंतर जी काळजी घेणे आव यक होते, ती िवभागाने घेतलेली 
आहे. त्यामुळे आिर्थक नुकसान झालेले नाही. झाले या या लॅ सकिरता कोण जबाबदार आहे, या संदभार्त चौकशी करण्याचे िनदश 
देण्यात येतील व संबंिधतांवर जबाबदारी िनि चत करण्यात येईल, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीला आ व त केले. 

या करणाचा चौकशीसह दोषींवर कारवाई के याचा अहवाल सिमतीला िकती िदवसांत सादर करण्यात येईल ? अशी 
िवचारणा सिमतीने केली असता, याबाबत संबंिधतांवर जबाबदारी िनि चत करावी लागेल व त्यानंतर िवभागीय चौकशी करावी 
लागणार आहे. त्याला वेळ लागू शकतो. परंतु संबंिधतांवर जबाबदारी िनि चत करण्याची कायर्वाही दोन मिहन्यांत पूणर् करण्यात 
येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ व त केले.  

िवभागाने सांिगतले की, कोणतेही आिर्थक नुकसान झालेले नाही. यातील १ काम पूणर् झालेले आहे आिण १ काम गती 
पथावर आहे. परंतु बाबा नानक सासर् इन् ा टर्क्चरच िल. यांच्या केसमध्ये यािठकाणी असे िदलेले आहे की, िवकासकाचे सुरक्षा 
ठेव हणून १० लाख रूपये आिण याजाचे ८० लाख रूपये जमा आहेत व त्यामुळे कोणतेही आिर्थक नुकसान होत नाही. दसुरीकडे 
िवभाग असे हटले आहे की, यासंदभार्त एि ल, २०१८ रोजी िनणर्य झाला की, २८ लाख ९६ हजार रूपये वसूल करायचे आहे. 
याचाच अथर् हे पैसे त्यांच्याकडे बाकी आहेत असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, हे २८ लाख ९६ हजार रूपये वसूल झालेले 
आहेत असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले.  

ही रक्कम वसूल झालेली आहे, अशी मािहती िवभागाच्या लेखी उ रात िदलेली नाही. असे सिमतीने िनदशर्नास आणले 
असता, न्यायालयाच्या आदेशानुसार बँक ऑफ बडोदा शाखा, सदर बाजार यांनी ५० लाख रूपये बँक गॅरटीची रक्कम याजासह 
जमा केलेली आहे असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.  

हा िनधी योगायोगाने वसूल झाला. तरीदेखील बँक गॅरटी संप यानंतर हा िनधी वसूल करण्याबाबत २ वष बँकेला नोटीस 
िदलेली नाही. बँक गॅरटी कॅश करणे आव यक होते. परंतु तसे केलेले नाही असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, िव  
िवभागाने बँक गॅरटीब ल अितशय सिव तर सूचना िदले या आहेत. िवभागाने काही िदवसांपूवीर् २ मो ा केसेसची चौकशी 
केली. त्यानुषंगाने िव  िवभागाच्या सूचनांचे सवर् िवभागांनी पालन करणे आव यक आहे. तसे झालेले िदसत नाही. ते िवभागाने 
मान्य केलेले आहे. याबाबत जबाबदारी िनि चत करण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ व त केले.  

िवभागाने सांिगतले की, ितसरे काम २०१३ पासून सुरू आहे. सदरहू कामाची बँक गॅरटी िदनांक २४ मे, २०२४ पयत 
आहे. ही बँक गॅरटी ीमती शालीनी कािशकर या केसमध्ये िमळालेली आहे. “The Present status of the work be stated to 
P.A.C.” असा अे.जी. यांचा िरमाकर्  आहे अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, यामध्ये २ ट पे आहेत. यातील पिहले र त्याचे 
काम पूणर् झालेले आहे. दसुरा ट पा लवकरात लवकर पूणर् करण्याच्या सूचना िदले या आहेत. बँक गॅरटीच्या आधी िंकवा या 
कालावधीपूवीर् हे काम पूणर् करण्याची दक्षता नागपूर सुधार न्यासकडून घेण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले.  

िवभागाला बँक गॅरटी वाढवून िमळालेली आहे. हे ठीक आहे. परंतु बँकेला पैसे मािगत यावर बँक पैसे देत नाही, असे 
िवभागाच्या लेखी उ रातून प ट होते. यासंदभार्त बँकेवर कारवाई तािवत केलेली आहे काय ?Have you taken any action 
against the bank? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, यासंदभार्त न्यायालयीन कारवाई  सुरू अस याचे िवभागीय सिचवांनी 
िविदत केले. 

ितसरे करण अजून कोटार्त गेलेले नाही काय? असा न सिमतीने केला असता, ितसऱ्या करणात मुदत वाढवून िदली 
होती, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले.  
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एका वषार्नंतर मुदत वाढवून िदली होती. बँक गॅरटी संप यावर बँकेला पैसे देण्याबाबत पतर् िदले तरी बँक िवभागाला एकएक 
वषर् पैसे देत नाही. त्यानंतर योगायोगाने कंतर्ाटदाराने बँक गॅरटी बदलून िदली व वाढवून िदली हे ठीक आहे. परंतु बँक पैसे न 
देण्याचे काम करू शकते काय ? त्याबाबत िवभागाने बँकेवर कारवाई केली की, नाही ? नसेल तर बँकेवर कायर्वाही का करण्यात 
आली नाही ? बँक कॅश करीत नाही, असे होतच नाही. बँक गॅरटी कॅश करायला गे यावर बँकेने कॅश करून िदली नाही, हे खरे 
आहे काय ? असा न सिमतीने उपि थत केला असता, यावरून तरी तसे िदसून येत आहे असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले. 

२०१५ मध्ये मागणी के यावर २०१६ मध्ये मुदत वाढवून देण्यात आली. परंतु जवळपास १ वष पैसे िमळणार की, नाही 
यामध्ये साशंकता होती. बँक गॅरटीमध्ये बँकेने वेळेवर कॅश करू िदली नाही तर त्याबाबत आरबीआयकडे तकर्ार के यास संबंिधत 
बँकेचे लायसन्स र  होऊ शकते. हा िवषय फार गंभीर आहे असे मत सिमतीने यक्त केले असता, नागपूर सुधार न्यासने 
(एनआयटी) लीड बँकेला कळिवलेले आहे की, कदर्ीय सतकर् ता आयोगाच्या पिरपतर्कानुसार संबंिधत बँकेवर कारवाई करण्यात 
यावी. परंतु त्यानंी कारवाई केलेली नाही रा टर्ीयकृत बँकेमध्ये असे अनेकवेळा होते असे िवभागीय सिचवांनी िविदत केले, असे 
िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

 Then what is the use of Bank Guarantee? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, नॅशनलाईज बँकेमध्ये तर्ास होत 
अस यामुळे िवभागाला त्येक वेळेस असे करावे लागते असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. 

असे असेल तर सिमतीचे मत आहे की, बँक गॅरटी घेताना िवभागाकडून कुठेतरी चुका होत असेल. िंहदु थान पेटर्ोिलअम 
िंकवा कॉप रेशनला बँक गॅरटी देतो. कधी उिशर झाला तरी ते दसुऱ्या िदवशी कॅश करून देतात. They are charging 
commission on this. असे नाही की, ते फुकटमध्ये बँक गॅरटी देतात. त्या बद यात िफक्स िडपॉझीट ठेवतात, ॉपटीर् गहाण 
ठेवतात, किमशन लावतात. या केसमध्ये असे आहे की, यासंदभार्तील मुदत २०१४ मध्ये संपली. मुदतवाढीची मागणी २०१५ मध्ये 
करण्यात आली व २०१६ मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सिमतीने हे सवर् होण्यापूवीर् 
बँकेवर कारवाई करण्यात यावी, असे कळिवण्यात आले होते. दर यानच्या काळात कदािचत त्यामुळेच बँकेने कंतर्ाटदाराला 
सांिगतले असेल की, आता बँकेवर कारवाई होणार आहे, त्यामुळे कंतर्ाटदारानेच मुदतवाढ ावी...इत्यादी.. आिण त्यामुळे बँकेने 
बँक गॅरटी वाढवून िदली असेल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले.  

 बँक गॅरटी ३१ माचर्ला ु आहे. िवभागाने सबिमशनसाठी ु नंतर सादर केली की वेळेवर सादर केली? ु च्या एका 
वषार्नंतर सादर केलेली आहे, असे िदसते. त्यामुळेच बँक गॅरटी कॅश झाली नाही. यामध्ये बँकेची काहीच चूक नाही. बँक गॅरटीची 
मुदत असते. मुदतीनंतर गॅरटी न हती आिण त्यामुळेच बँक गॅरटी कॅश झाली नाही असे मत सिमतीने यक्त केले असता, ही बाब 
तपासून घेण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ व त केले. 

 It is also a flaw on your part that you did not get the bank guarantee enchashed in time. हा मु ादेखील 
पिह या केस सारखाच आहे. यामध्ये देखील वेळेवर बँक गॅरटी इन कॅश करण्याची कारवाई झालीच नाही. सिमतीचे प ट मत 
आहे की, यामध्ये संबंिधत अिधकारीच जबाबदार आहेत. नगरिवकास िवभागाच्या आतापयतच्या गाईड लाईन असतीलच. 
िवभागाने त्या यितिरक्त पिरपतर्क काढावे की, बँक गॅरटी कॅश करण्याची जबाबदारी राज्यामध्ये ज्या अिधकाऱ्यांची असेल व 
त्यानी बँक गॅरटी कॅश करून न घेत यास त्याचे वेतन थांबिवण्यात येईल. डॉक्युमट कॅश करायचे असेल आिण कॅश केली जाणार 
नसेल तर हा िवषय अितशय गंभीर आहे. हे संगनमतािशवाय होत नाही, कदर्ीय सतकतार् आयोगाच्या (िस हीसीच्या) ५ वरील 
मागर्दशर्क सूचनांमध्ये प टपणे असे हटलेले आहे की, “In the organization, one officer should be specifically 
designated with responsibility for verification, timely renewal, timely enchashment of bank guarantees.” या 
कारची पो टींग एनआयटीमध्ये त्यावेळी होती काय आिण स :ि थती काय आहे? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, 
यासंदभार्तील बाब चौकशीमध्ये प ट होऊ शकणार आहे. असा अिधकारी नेमण्यात आला होता काय, तसेच त्याला ही जबाबदारी 
िदली होती काय व त्यानी जबाबदारी पार पाडली काय, याचे कारण असे की, मागर्दशर्क सूचना आहेत. ते होते की, नाही िंकवा 
त्यात काय आहे इत्यादीसंदभार्त दोन मिहन्यातं सादर करीत असले या अहवालात सिव तर मािहती नमूद करण्यात येईल असे 
िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ व त केले.  

दोन मिहने जा त कालावधी होतो. सिमतीला सभागृहापुढे अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळे यासंदभार्त िदनांक ३१ 
जानेवारी, २०१९ पूवीर् अहवाल सादर करण्यात यावा असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, िदनांक ३१ जानेवारी, २०१९ पूवीर् 
अहवाल सादर करण्यात येईल असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ व त केले. (िवभागाकडून ा त झालेली मािहती िववरण 
कर्. २) 



78  

 ठाणे महानगरपािलका : 
पिरच्छेद कर्मांक ५.६ आरोग्यिवषयक सिुवधा िवनावापर पडून राहणे : 
2.15   उक्त पिरच्छेदासंदभार्त मािहती देण्याबाबत सिमतीने िनदेिशत केले असता, ठाणे महानगरपािलकतगर्त असले या 

छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय, कळवा येथे ४० खाटांचे आयसीयु मंजूर झालेले होते आिण त्याचे काम करण्यात आलेले 
होते. त्याच िठकाणी २०१३ मध्ये २० खाटांचे आयसीयु सुरू करण्यात आले. तसेच िदनांक ३ माचर्, २०१४ रोजीच्या शासन 
िनणर्यान्वये छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालयाकिरता इन्टेिस ही टच्या ४ पदांना मान्यता देण्यात आली होती, असे िवभागीय 
ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

ठाणे महानगरपािलकेने छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालयाकिरता १६ पदांना मान्यता मािगतली होती. त्यानंतर केवळ ४ 
पदांची मागणी करण्याची कारणे काय होती ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, त्यावेळी धान सिचव तरावर एक बैठक 
झाली होती. सदरहू बैठकीला रूग्णालयाचे डीन आिण आरोग्य  अिधकारीदेखील उपि थत होते. १६पदांऐवजी ४ पदे योग्य रहातील, 
असे या बैठकीत ठरले होते. त्यानंतर ४ पदांकिरता सुधािरत ताव सादर करण्यात आला होता व या तावानुसार शासनाने या 
४ पदांना मान्यता िदली अस याचे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

या ४ उमेदवारांपैकी केवळ एकच उमेदवार िनयुक्त झालेला आहे. याची कारणे काय आहेत ? असा न सिमतीने उपि थत 
केला असता, ठाणे महानगरपािलकेने छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय, कळवाकिरता सन २०१५, २०१६ आिण २०१७ या 
काळात जाहीरात िदली होती. परंतु २०१४ मध्ये २ पदे भरण्यात आली होती. त्याच्या तीन-चार मिहन्यानंी १ उमेदवार सोडून 
गे यामुळे सध्या एकच पद कायर्रत आहे. वारंवार जािहरात काढूनदेखील या पदाकिरता सुयोग्य उमेदवार िमळत नाहीत, असे 
िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

िवभागाकडून ा त झाले या लेखी उ रामध्ये असे नमूद केले आहे की, िस टसर्, इनचाजर् आिण वॉडर्बॉय ही पदे भरण्यात 
आलेली आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, सहायक कमर्चाऱ्यांची (सपोिटग टाफ) पदे भरण्यात आलेली आहे, 
असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले.  

िवभागाने िदले या लेखी उ रामध्ये नमूद केले आहे की, नससची सवर् मंजूर पदे हंगामी प तीने भरण्यात आलेली आहे. 
वॉडर्बॉयची सवर् पदे भरण्यात आलेली आहेत आिण न याने बांधण्यात आलेली ऑक्ट बर २०१५ रोजी कायर्रत नसलेले शासकीय 
ऑपरेशन िथएटर मागील एक वषार्ंपासून कायर्रत आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, या रूग्णालयामध्ये एकूण ४० 
बेड आहेत व त्यांपैकी २० बेड कायार्िन्वत केले होते. तसेच तीन मिहन्यांपूवीर् २० बेडच्या एनआयसीयुचे नूतनीकरणाचे काम सुरू 
झा यामुळे आता २० िश ट केलेले आहेत. त्यामुळे सध्य:ि थतीत ४० बेड कायार्िन्वत आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत 
केले. 

२०१३ मध्ये पूणर् बांधकाम झाले आिण आता २०१९ मध्ये िवभाग सांगत आहे की, सवर् कायर्रत केलेले आहेत. हणजेच ५ 
वष हे बेड्स अकायर्रत न हते, ही व तुि थती आहे, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, या काळात २० बेड्स कायर्रत होते व 
२० बेड्स अकायर्रत होते, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

त्या वेळी ४० बेड्स कायार्िन्वत करण्याची आव यकता होती, असे मत सिमतीने यक्त केले असता, यासंदभार्त जेवढा िनधी 
खचर् करून ज्या सुिवधा तेथे िनमार्ण झा या, त्या माणात त्या सुिवधांचा वापर झालेला नाही ही व तुि थती आहे व ही बाब शासन- 
तरावरूनही मान्य करण्यात आलेली आहे. त्यांना आव यक पदांसाठी मंजुरी िद यानंतरही ही पदे वेगवेग या कारणामंुळे भरता 
आलेली नाहीत. ज्या प तीने िनयोजन करण्याची आव यकता होती, तसे झालेले नाही. साधारणत: १३.५० कोटी रूपयांच्या 
सुिवधापैंकी आज ६.५० कोटी रूपयांच्या सुिवधा आज त्यक्ष वापरात आहे, असे सकृतदशर्नी िदसत आहे. त्यामुळे शासन- 
तरावरून िदनांक २५ मे, २०१८ रोजी आयुक्त, ठाणे महानगरपािलका यांना कळिवण्यात आलेले आहे की, ाथिमक तरावर 
िनयोजनाचा अभाव आहे आिण कतर् यात कसूर के याचे िदसून येते, त्यामुळे या करणी चौकशी करून संबंिधतांवर जबाबदारी 
िनि चत करून शासनास अहवाल सादर करण्यात यावा. त्यांना मरणपतर्देखील देण्यात आलेले आहे, त्यांच्या तरावर कायर्वाही 
चालू आहे. त्याचंा अहवाल आला की, यापुढील कायर्वाही करण्यात येईल, असे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस अवगत केले. 

बांधकाम पूणर् होऊन ५ वष झालेले आहेत. धान महालेखाकार यांनी पिरच्छेदामध्ये नमूद के यामुळे ही बाब शासनाच्या 
लक्षात आलेली आहे. त्यानंतर त्यांनी ठाणे महानगरपािलकेअंतगर्त असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय, कळवा यांना 
चौकशी करण्याची सूचना िदले या आहे. चौकशी करण्यात यावी, अशी सूचना देऊन ८ मिहने झालेले आहे. यासंदभार्त ठाणे 



79  

महानगरपािलके अंतगर्त असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय, कळवा यांचेकडून कोणती कायर्वाही केलेली आहे, याची 
मािहती देण्यात यावी, असे सिमतीने िनदेिशत केले असता, यासंदभार्त चौकशीची कायर्वाही सूरू आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी 
िविदत केले. 

कोणती चौकशी करण्यात आली ? चौकशी कोणत्या तरावर सुरू आहे ? चौकशी करण्याचे आदेश देऊन ८ मिहने झालेले 
आहेत. परंतु यासंदभार्त ठाणे महानगरपािलकेअंतगर्त असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय, कळवा यांची भूिमका 
ॲक्टी ह व प ट िदसून येत नाही, असे मत सिमतीने नाराजीने यक्त केले असता, यासंदभार्त येत्या एका मिहन्यामध्ये चौकशी 
करून अहवाल सादर करण्यात येईल, असे सिमतीला आ व त करून सध्या ४० बेड्स कायार्िन्वत आहेत. तसेच २० बेड्स 
िनयिमत करायचे असून ते बेड्स कायार्िन्वत करण्याचा यत्न या कालावधीत केला जाणार आहे. आता ४ मिहने नूतनीकरण 
चालणार आहे. त्यामुळे या काळात एनआयसीयुसाठी त्याचा वापर राहील. त्यानंतर िरक्त असले या पदांची पुन्हा जाहीरात देण्यात 
येईल, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

१३.५० कोटी रूपयांच्या सुिवधांपैकी केवळ ६.५० कोटी रूपयाचंा वापर सध्या होत आहे, असे िवभागाकडून सांगण्यात 
आलेले आहे व त्याची चौकशीदेखील लावलेली आहे. स :ि थतीत पूणर्त: वापर होत आहे, असे ठाणे महानगरपािलकेअंतगर्त 
असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय, कळवा याचें हणणे आहे काय ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, मागील 
३ मिहन्यांपासून खालील मा यावरील नुतनीकरणाचे काम सुरू अस यामुळे तेथील एनआयसीयुची २० बेड्स वरील माळयावर 
िश ट केलेले आहेत. त्यामुळे सध्या ४० बेड्सचा वापर होत आहे, असे िवभागीय ितिनधींनी सिमतीस अवगत केले. 

खालील २० बेड्स काढले हणजे नेमके काय केले ? असा न सिमतीने उपि थत केला असता, खाली मॅटेिर्नटीसाठी 
एनआयसीयु हणून २० बेड्स होते. परंतु तेथील नुतनीकरण चालू अस यामुळे ते २० बेड्स वरील मा यावर िश ट केलेले आहेत. 
त्यामुळे स :ि थतीत ४० बेड्स कायार्िन्वत आहेत, असे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

याचाच अथर् केवळ २० बेड्स तेथे टर्ान्सफर केलेले आहेत. अ टीमेटली ४० लस २० असे एकूण ६० बेड्सची आव यकता 
आहे. परंतु नुतनीकरणामुळे एनआयसीयुचे २० बेड्स वर ठेवलेले आहेत. त्यामुळे ही संख्या ४० होत आहे. परंतु अजूनही २० 
बेड्स कमी आहेत. खालील नुतनीकरणाचे काम पूणर् झा यावर ते २० बेड्स तेथे िश ट करावे लागतील. हणजेच अजूनही ठाणे 
महानगरपािलका अंतगर्त असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा येथे ४० बेड्सची मॅन पॉवर नाही, असे सिमतीने 
मत यक्त केले असता, ही व तुि थती अस याचे िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

याबाबत कोणती उपाययोजना केलेली आहे ? अशी िवचारणा सिमतीने केली असता, ठाणे महानगरपािलके अंतगर्त 
असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा येथील नुतनीकरणामुळे ४ मिहन्याचंा कालावधी िमळत आहे, असे 
िवभागीय ितिनधींनी िविदत केले. 

त्येक उमेदवाराला सवर् सुिवधांनी युक्त असले या ठाणे, मंुबई सारख्या शहरामध्ये नोकरी करावी, असे वाटते. परंतु ठाणे 
महानगरपािलके अंतगर्त असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय कळवा येथे उमेदवार िमळत नाही, हे ऐकून सिमतीला 
आ चयर् होत आहे. मागासले या भागामध्ये, नक्षलगर् त भागामध्ये उमेदवार नोकरी करण्यास इच्छुक नसतात, हे सिमती समजू 
शकते, तेथे थािनक सं था (लोकल बॉडी) आहे. त्यामुळे याबाबत ठाणे महानगरपािलका कधीही िवचार करू शकते ? करोडो 
रूपये खचर् करूनदेखील त्याचा उपयोग होत नसेल तर काय अथर् आहे ? त्यामुळे धान महालेखाकार यांनी हा िनधी खचर् करून 
काय उपयोग झाला, असा पिरच्छेद काढलेला आहे, असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, ठाणे महानगरपािलकेकडून एका 
मिहन्याच्या आत अहवाल येणार आहे. सदरहू अहवाल आ यावर त्याच्यावर िवचार करून शासन तरावर आव यक असलेली 
कायर्वाही करण्यात येईल व त्याबाबत सिमतीला अवगत करण्यात येईल. त्यामुळे ठाणे महानगरपािलकेला एका मिहन्याची मुदत 
व िवभागाला एका मिहन्याची मुदत देण्यात यावी, अशी िवनंती िवभागीय सिचवांनी सिमतीस केली. 

ठाणे, महानगरपािलकेमाफर् त सांगण्यात येते की, २० बेड्सकिरता आव यक असले या मनु यबळाकिरता वेतन कमी आहे, 
असे सिमतीने िनदशर्नास आणले असता, ते का झाले नाही, कोणी िनयोजन चुकिवले, कोणत्या िठकाणी िनयोजन चुकले, 
याबाबतची सवर् मािहती ठाणे महानगरपािलकेकडून एका मिहन्यात सादर होणाऱ्या अहवालात येईल. त्यानंतर शासन तरावर काही 
कायर्वाही करण्याची आव यकता असेल तर ती करण्यात येईल. तसेच आयसीयुचे पूणर् वापर करण्याचे िनयोजन नुतनीकरणामुळे 
४ मिहन्यांनंतर करण्यात येईल, असे ठाणे महानगरपािलकेअंतगर्त असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रूग्णालय, कळवा 
यांचेमाफर् त सागंण्यात आले आहे. त्यामुळे सिमतीने ही बाब िवचारात घ्यावी, अशी िवनंती िवभागीय सिचवांनी केली असता, 
सिमतीने त्यास सहमती दशर्वून यासंदभार्त केले या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीला सादर करण्यात यावा, असे िनदेिशत केले. 
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अिभ ाय व िशफारशी : 
औरंगाबाद महानगरपािलका 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२. िनयोजन 
पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२.१ : सेवा तर िनदशांकांच्या अंमलबजावणीसाठी िनयोजन 
अिभ ाय : 
3.1   राज्य शासनाने माहे फे ुवारी, २०१० मध्ये पाणीपुरवठा, घनकचरा यव थापन, सांडपाणी यव थापन आिण पजर्न्य 

जल िन:सरण प ती या चारही िनकषांसाठी रा टर्ीय तर िनदशांकाशी समांतर लक्ष िनि चत करून सेवा तर िनदशांकांच्या 
(SLBs) अंमलबजावणीचे पिरणामकारक िनयंतर्ण हावे यासाठी महानगरपािलका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली िवशेष कक्ष 
थािपत करावयाचे िनदश राज्याच्या थािनक सं थांना माहे एि ल, २०११ मध्ये जारी केले होते. महापािलका के्षतर्ात पुरिवण्यात 
येणाऱ्या मुलभूत सेवा संबंिधची सांिख्यकीय मािहती संकिलत करून ितची पडताळणी करणे आिण याबाबत अहवाल शासनास 
सादर करण्याची जबाबदारी या कक्षांवर होती. या कक्षांनी िविनदीर् ट सेवा तर िनदशांकाच्या साध्यतेसाठी एक कालब  कृती 
आराखडा तयार करावयाचे आिण त्येक कायर्िसध्दी िनदशर्कासाठी तैर्मािसक ल य िनि चत करण्याबाबत िनदश देण्यात आले 
होते.  

औरंगाबाद महानगरपािलकेने माहे मे, २०११ मध्ये उपरोक्त माणे एका िवशेष कक्षाची थापना केली. सदरहू कक्षाच्या 
सद यांनी अंमलबजावणी िकर्येतील िवकासाचा आढावा घेण्यासाठी आिण तैर्मािसक लक्ष ठरिवण्यासाठी मिहन्याच्या त्येक 
दसुऱ्या आिण चौथ्या सोमवारी बैठक घेणे आव यक होते. सदरहू िवशेष कक्षाची पिहली बैठक माहे िडसबर, २०११ मध्ये घेण्यात 
आली. उक्त बैठकीत महानगरपािलका आयुक्तांनी अिधकाऱ्यांच्या गैरहजेरीिवषयी तसेच सेवा तर िनदशांकाच्या 
अंमलबजावणीसंबंधी नाराजी यक्त करून िवभागीय मुखांना सेवा तर िनदशांकाच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा 
आखण्यािवषयी सूचना के या. लेखापिरक्षणात असे आढळून आले की त्यानंतर मातर् िवशेष कक्षाची एकही बैठक झाली नाही 
तसेच िविनदीर् ट सेवा तर िनदशांकाच्या साध्यतेसाठी आिण अंमलबजावणीसाठी कोणताही कृती आराखडा देखील तयार 
करण्यात आला न हता. 

साक्षी दर यान िवभागीय सिचवांनी कथन केले की, उपरोक्त पिरि थती िवभागास मान्य असून िवशेष कक्षाची एकच बैठक 
झालेली असून या िवषया संदभार्त महानगरपािलकेचे दलूर्क्ष झालेले आहे. सदरहू सिमतीची आता पून थार्पना करण्यात आलेली 
असून महानगरपािलकेच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील सिमतीत संबंिधत सवर् खाते मुख तसेच या के्षतर्ातील काही तज्ज्ञांचा 
देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.  

िशफारस : 
3.2   महालेखापरीक्षणात आके्षिपत करण्यात आलेला मु ा हा अितशय मलुभतू वरुपाचा आहे. राज्य शासनाने 

पाणी- परुवठा, घन कचरा यव थापन, सांडपाणी यव थापन आिण पजर्न्य जल िन: सारण प ती यांचे मु यांकन 
करण्यासाठी कदर् सरकारने िविनिर्द ट केले या रा टर्ीय तर िनदशांकांशी समांतर असे ल य माहे फे वुारी, २०१० मध्ये 
िनि चत करून उक्त सेवा तर िनदशांकांच्या (SLBs) अंमलबजावणीचे पिरणामकारक िनयंतर्ण होण्याच्या उ ेशाने 
महानगरपािलका आयकु्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘िवशेष कक्ष’ थापन करण्याचे िनदश राज्याच्या नागरी सं थांना माहे 
एि ल, २०११ मध्ये िनगर्िमत केले. महानगरपािलका के्षतर्ात परुिवण्यात येणाऱ्या मलुभतू सेवां संबंधी सांिख्यकीय 
मािहती संकिलत करून ितची पडताळणी करणे व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करणे ही जबाबदारी या िवशेष 
कक्षाची असते. त तच या कक्षांनी िविनिर्द ट सेवा तर िनदशांकांच्या साध्यतेसाठी एक कालब  कृती आराखडा तयार 
करून त्येक कायर्िस ी िनदशर्कासाठी तैर्मािसक ल य िनि चत करण्याबाबतही त्यांना िनदिशत करण्यात आले होते. 

महानगर के्षतर्ात सेवा तर िनदशांकांच्या अंमलबजावणीचे मु यांकन करण्यासाठी संक पनाधारीत 
लेखापरीक्षणाकिरता औरंगाबाद शहराची िनवड करण्यात आली होती. औरंगाबाद महानगरपािलकेने माहे मे, २०११ 
मध्ये उपरोक्त माणे िवशेष कक्षाची थापना करून सदरहू कक्षाची पिहली बैठक माहे िडसबर, २०११ मध्ये घेतली. 
उक्त बैठकीत आयकु्तांनी सेवा तर िनदशांकांच्या अंमलबजावणीच्या गतीसंदभार्त तसेच बैठकीला अिधकांश 
अिधकाऱ्यांच्या अनपुि थती ब ल नाराजी यक्त करून महानगरपािलकेच्या िवभागीय मखुांना सेवा तर 
िनदशांकांच्या अंमलबजावणीसाठी कृती आराखडा आखण्याबाबत िनदश िदले. मातर् त्यानंतर िवशेष कक्षाची एकही 
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बैठक झाली नाही. तसेच िनदशांक अंमलबजावणीसाठी कोणताही कृती आराखडा तयार करण्यात आला नाही. साक्षी 
दर यान, िवभागीय सिचवांनी देखील ही बाब मान्य केलेली आहे. 

वा तिवक, सेवा तर िनदशांकांसंदभार्त िविनिर्द ट करण्यात आले या िनकषां ारे सेवा पतूीर्च्या जबाबदारीची 
िनि चती करता येऊन यामध्ये सेवा परुिवण्याच्या कामकाजाचे प तशीर आिण सातत्याने मोजमापन व सिनयंतर्ण 
करणे अंतभूर्त व अपेिक्षत आहे. अिवरत िनदशांक मू यांकनामळेु कामातील उणीवा जाणनू घेऊन त्यात सधुारणा करणे 
शक्य होऊन अंितमत: या ारे उ मो म सेवा लोकांपयत पोहोचिवता येणे सकुर होत असते, असे असनूही औरंगाबाद 
महानगरपािलका मातर् सेवा तर िनदशांकांच्या अंमलबजावणीच्या कामी परेुशी संवेदनशील व गंभीर नस याचे 
सिमतीच्या िनदशर्नास आलेले आहे. ही बाब अितशय गंभीर असनू सिमती यासंदभार्त ती  नाराजी यक्त करते. 

साक्षी दर यान, उपरोक्त िवशेष कक्षाची पनु थार्पना करण्यात आली असनू आता यामध्ये महानगरपािलकेचे 
संबंिधत खाते मखु तसेच या के्षतर्ातील काही तज्ज्ञांचा देखील समावेश करण्यात आला अस याबाबत सिमतीस 
अवगत करण्यात आले आहे. त्यास अनसुरुन सदरहू महानगरपािलकेतील िवशेष कक्षाची उपरोक्त माणे पनुरर्चना 
करून या कक्षाच्या सद यांनी सेवा तर िनदशांक साध्यतेसाठी एक कालबध्द कृती आराखडा तातडीने तयार करावा व 
अंमलबजावणी िकर्येतील िवकासाचा आढावा घेण्यासाठी आिण तैर्मािसक ल य िनधार्रीत करण्यासाठी मिहन्याच्या 
त्येक दसुऱ्या आिण चौथ्या सोमवारी िनयिमतरीत्या बैठक घेण्याबाबत िवभागाने आप या तरावरुन संबंिधतांना 
योग्य त्या सचूना तातडीने िनगर्िमत करून याकामी योग्य संिनयंतर्ण ठेवावे अशी सिमतीची आगर्ही िशफारस आहे. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२.२ : नगर सफाई आराखडा आिण नगरिवकास आराखडा यांचा सेवा तर 
िनदशांकासोबत मेळ न घालणे. 

अिभ ाय : 
3.3   सेवा तर िनदशांकांच्या (SLBs) ह तपुि तकेतील िशफारसीनुसार स :ि थतीचे मु यांकन करण्याकिरता आिण या 

आराखडयांतगर्त ल य ठरिवण्यासाठी सेवा तर िनदशांक (SLBs) हे नगर सफाई आराखडा (CSP) आिण नगरिवकास 
आराखडा (CDP) याचा एक अिवभाज्य भाग आहे. तसेच संबंिधत के्षतर्ांच्या िव तृत क प अहवालांचा (DPR) सेवा तर 
िनदशांक (SLBs) एक भाग असावयास पािहजे आिण त्यात स :ि थती व क पा ारे साध्य केलेले बदल या दोन्ही बाबी िनदिर्शत 
करणे आव यक आहे. क पांच्या अमंलबजावणी आिण संिनयंतर्ण िकर्येत सेवा तर िनदशांकाचे (SLBs) चे सु ा मू यांकन 
हावयास पािहजे. 

  औरंगाबाद महानगरपािलकेने तयार केले या नगर सफाई आराखडा (CSP) (नो हबर, २०११) मध्ये पाणीपुरवठा, 
सांडपाणी यव थापन, घन कचरा यव थापन आिण पजर्न्य जल िन सारण प ती या चार के्षतर्ांचा वषर् २०४१ पयतची लोकसंख्या 
वाढ िवचारात घेऊन अंतभार्व करण्यात आला आहे. तथािप, नगर सफाई आराख ाच्या (CSP) मराठी आवृ ीस औरंगाबाद 
महानगरपािलकेच्या आमसभेची मंजुरी लंिबत होती. 

वषर् २०११-३१ दर यान नगरिवकासाच्या िनयोजनाचे ारुप (CDP) देखील तयार करण्यात आले होते. पाणीपुरवठा साठा, 
सांडपाणी िकर्या संयंतर्ाची जागा आिण िम  खत डेपो (Compost Depot) मध्ये घन कचऱ्याची िव हेवाट यांचा या आराखडयात 
समावेश होता. तथािप, पजर्न्य जल िन:सारण आिण लँडिफल (Land Fill) थळे यांच्यासाठी जागा राखीव करून िचन्हांिकत 
करण्यात आली न हती. राज्य शासना ारे शहर वच्छता आराखडा (CDP) माहे फे ुवारी, २०१७ पयत मंजूर झाला न हता. शहर 
वच्छता आराखडा (CSP) आिण शहर िवकास आराखडा (CDP) या दोह चाही सेवा तर िनदशांकांसोबत (SLBs) मेळ 
घातलेला न हता. 

िवभागाच्या प टीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, महानगरपािलकेमाफर् त स ि थतीचे मु यांकन करणे व 
आराख ातील लक्ष ठरिवण्यासाठी ‘नगर सफाई आराखडा’ आिण ‘नगरिवकास आराखडा’ यावर कायर्वाही करण्यात येत असून 
त्यामध्ये अ यावत मािहती तयार करण्यात येत आहे. तसेच नगर सफाई आराख ांतगर्त (CSP) पाणीपुरवठा, सांडपाणी 
यव थापन, घनकचरा यव थापन आिण पजर्न्य जलिन:सारण प ती यातील बाबींवर महानगरपािलकेने कायर्वाही केली असून 
शहरामध्ये औरंगाबाद शहर भुमीगत गटार योजनेच्या माध्यमातून ४ मलिन सारण िकर्या संयंतर् (STP) उभारले आहेत. त्यामधून 
सदयि थतीत सुमारे ८० ते ८५ द.ल.िल.पाण्यावर कर्ीया करण्यात येते. तसेच घनकचरा यव थापना अंतगर्त शहरामध्ये िवकदर्ीत 
पध्दतीने ४ कचरा कर्ीया कदर् उभारण्याचे काम हाती घेतले असून ते गतीपथावर आहे.  

BSÉ¤ÉÒ 331---12 
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िवभागीय सिचवांच्या साक्षी दर यान सिमतीने, शहर वच्छता आराख ास महानगरपािलकेच्या आमसभेची मान्यता आहे 
िंकवा कसे अशी पृच्छा केली असता सदरहू मान्यता अ ाप लंिबत अस याचे सिमतीस सांगण्यात आले. त्यावर वर उ लेिखत 
कामे तािवत शहर वच्छता आराख ाच्या आधारावर कशी काय करण्यात येत आहेत, अशी आणखी िवचारणा सिमतीने 
केली असता िवभागीय सिचवांनी कथन केले की, शहर वच्छता आराख ास जरी आमसभेची मान्यता लंिबत असली तरी 
महानगरपािलकेच्या िवकास आराख ामध्ये मल:िन सारण िकर्या संयंतर्ांसाठी (STP) तांितर्क सुसाध्यता तपासूनच जागा 
आरिक्षत केली जाते. शहर वच्छता आराख ाला आमसभेची मान्यता असणे आव यकच आहे ही बाब मान्य आहे. अनेक 
शहराकंिरता ‘शहर वच्छता आराखडा’ व ‘शहर िवकास आराखडा’ नाहीत असे िचतर् िकमान ५० ते ६० टक्के 
महानगरपािलकांमध्ये असेल अशी शंका सिमतीने यक्त करून यासंदभार्त िवशेष लक्ष घालून राज्यातील सग याच 
महानगरपािलकांमध्ये यासंदभार्तील नेमकी ि थती काय आहे ही बाब तपासून घ्यावी, असे िवभागास सुिचत केले.  

िशफारस : 
3.4   सेवा तर िनदशांकांच्या ह  तपिु तकेतील िविनिर्द ट िशफारशीनसुार स :ि थतीचे मू यांकन करण्याकिरता 

आिण या आराख ांतगर्त ल य ठरिवण्यासाठी नगर सफाई आराखडा (CSP) आिण नगरिवकास आराखडा (CDP) 
यांचा सेवा तर िनदशांक हा एक अिवभाज्य असनू संबंिधत के्षतर्ांच्या िव ततृ क प अहवालांचा (DPR) देखील सेवा 
तर िनदशांक एक भाग असणे आव यक असनू त्यामध्ये स :ि थती व क पा ारे साध्य केलेले बदल या दोन्ही बाबी 
िनदिर्शत होणे गरजेचे आहे. त्याच माणे क पाच्या अंमलबजावणी व संिनयंतर्ण िकर्येत सेवा तर िनदशांकाचे 
(SLBs) सु ा मू यांकन होणे अगत्याचे आहे. 

लेखापरीक्षणात िनदशर्नास आ या माणे औरंगाबाद महानगरपािलकेने माहे नो हबर, २०११ मध्ये तयार केले या 
शहर वच्छता आराख ामध्ये (i) पाणीपरुवठा, (ii) सांडपाणी यव थापन, (iii) घन कचरा यव थापन आिण (iv) 
पजर्न्य जल िन: सारण प ती या चार के्षतर्ांचा वषर् २०४१ पयतची लोकसंख्या वाढ िवचारात घेवनू अंतभार्व केला 
होता. मातर् शहर वच्छता आराख ास आमसभेची मंजरूी लंिबत होती.  

त्याच माणे वषर् २०११ ते २०३१ या कालावधीकिरता तयार करण्यात आले या नगरिवकास आराख ाच्या 
ारुपात (CDP) पजर्न्य जल िन: सारण आिण लनॅ्डिफल (Land fill) थळे यांच्यासाठी जागा राखीव करून 
िचन्हांिकत करण्यात आली न हती. तसेच उक्त आराख ास माहे फे वुारी, २०१७ पयत राज्य शासनाची मंजरूी ा त 
झालेली न हती. त्याच माणे ‘शहर वच्छता आराखडा’ व ‘शहर िवकास आराखडा’ या दोघांचा सेवा तर 
िनदशांकांसोबत मेळ घालण्यात आला न हता. लेखापरीक्षणातील उपरोक्त िनरीक्षणे ही अत्यंत मलुभतू आिण गंभीर 
देखील आहेत.  

शहर वच्छता आराख ांतगर्त औरंगाबाद शहरात भमूीगत गटार योजनेच्या माध्यमातून चार मल:िन सारण 
िकर्या सयंतर् उभारण्यात आले असनू त्यातून समुारे ८० ते ८५ द.ल.िल. पाण्यावर िकर्या करण्यात येते. त्याच माणे 
घनकचरा यव थापनांतगर्त शहरांमध्ये िवकिदर्त प तीने चार कचरा िकर्या कदर् उभारण्याचे काम हाती घेऊन 
गतीपथावर असताना शहराच्या वच्छता आराख ास (CSP) मातर् महापािलकेच्या सवर् साधारण सभेची मान्यताच 
घेण्यात आलेली नस याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. यासंदभार्त सिमती नाराजी यक्त करते.  

साक्षी दर यान सिमतीस आ व त करण्यात आले की, अलीकडील काळातील औरंगाबाद शहरामधील कचऱ्याची 
सम या आिण त्याअनषंुगाने करावी लागणारी कायर्वाही पाहता सन २०१३-१४ मध्ये महानगरपािलकेच्या आरोग्य 
खात्याने तयार केले या शहर वच्छता आराख ात सधुारणा करावी लागणार आहे. कचऱ्याच्या अनषंुगाने एक िव ततृ 
क प अहवाल न याने तयार करून काही क प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामळेु जनुा वच्छता आराखडा 
सवर्साधारण सभेपढेू ठेवणे योग्य ठरणारे नाही. वच्छतेच्या के्षतर्ात काम करणाऱ्या एका तज्ज्ञ सं थेची कोणताही 
अितिरक्त मोबदला न देता यासंदभार्त मदत घेण्यात येत आहे. योग्य िनयोजन करून तसेच लोकांसमवेत त्यक्ष चचार् 
करून नवीन शहर वच्छता आराखडा (CSP) तयार करून त्यास महानगरपािलकेच्या सवर् साधारण सभेची मान्यता 
घेण्यात येईल. तसेच जवाहरलाल नेहरु रा टर्ीय नगरोत्थान अिभयान यांच्या काळात तयार करण्यात आले या शहर 
िवकास आराख ातील सांडपाणी (Dranage) व इतर आराख ात सधुारणा करण्याची आव यकता िनमार्ण झालेली 
असनू महानगरपािलकेच्या िवभाग मखुांमाफर् त सदरहू आराखडे सधुारण्यात येतील. त्या त्या मलुभतू सेवा के्षतर्ातील 
सेवा तर िनदशांक िवचारात घेऊन त्याअनषंुगानेच ‘शहर वच्छता आराखडा’ आिण ‘शहर िवकास आराखडा’ हे 
दोन्ही आराखडे तीन मिहन्यांत सधुारीत करून त्यास सवर्साधारण सभेची मान्यता घेण्यात येईल.  
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सिमतीस उपरोक्त माणे आ वासन देऊन आता तीन मिहन्यांपेक्षा अिधकचा काळ उलटून गेलेला अस याने आता 
उपरोक्त दोन्ही आराखडे िनि चतच अंितम झाले अस याबाबत सिमतीस अपेिक्षत आहे. सबब, याबाबतची िव ततृ 
मािहती सिमतीस पंधरा िदवसांत उपल ध करून देण्यात यावी, अशी सिमतीची िशफारस आहे.  

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.२.३ : सेवा तर िनदशांकासाठी कायर्िसध्दी मािहती (डेटा) उपल ध नसणे.  
अिभ ाय : 
3.5  सेवा तर िनदशांकाच्या (SLBs) ह तपुि तकेतील िशफारशीनुरुप त्येक िनदशांकिनहाय वाडर्/ नागरी थािनक 

सं थांच्या तरावर कायर् िन पादनाचे मािसक/ितमाही/ वािर्षक मोजमापन करावयास पािहजे. ही मािहती सेवा तर िनदशांक 
(SLBs) ह तपुि तकेतील िदले या पतर्ानुसार न दवावयास पािहजे. नागरी थािनक सं थेने या मािहतीची पडताळणी करावयास 
पािहजे आिण िविनिर्द ट िनदशांकांिवरू  सेवा तर िनदशांकाच्या (SLB) साध्यतेची मािहती पुढे त्येक वषीर् शासनास 
कळिवण्यासाठी त्याची संगणना करावयास पािहजे. 

 लेखापरीके्षस असे िनदशर्नास आले की, औरंगाबाद महानगरपािलकेने तसेच वॉडर् कायार्लयाने ही मािहती त्येक 
िनदशर्कासाठी िविहत पतर्ांत आिण िविहत कालबध्दतेनुसार गोळा केलेली नाही. पिरणामी, औरंगाबाद महानगरपािलकेला वषर् 
२०१३-१४ वगळता वषर् २०११ ते २०१६ दर यान सेवा तर िनदशांकाच्या (SLBs) साध्यतेचे माण शासनास कळिवता आले 
नाही. वषर् २०१३-१४ मधील साध्यतेचे माण शासनास कळिवले अस याच्या पु टयथर् कोणतेही द तावेज औरंगाबाद 
महानगरपािलकेने लेखापरीके्षस उपल ध करून िदले नाहीत. 

 िवभागाने आप या प टीकरणात, महानगरपािलकेने याकामी िवशेष अिधकाऱ्याची माहे नो हबर, २०१८ मध्ये नेमणूक 
केली असून त्यांच्या माध्यमातून सेवा तर िनदशांकासाठीची (SLB) मािहती (डेटा) संकिलत करण्याची कायर्वाही करण्यात येत 
आहे, असे नमूद केले आहे. 

िशफारस : 
3.6  सेवा तर िनदशांकाच्या ह तपिु तकेतील िशफारशीनरुुप त्येक िनदशर्कािवरु  वाडर्/ नागरी थािनक 

सं थांच्या तरावर कायर् िन पादनाचे मािसक / ितमाही / वािर्षक मोजमापन करणे आव यक आहे. तूतची मािहती 
सेवा तर िनदशांकाच्या ह तपिु तकेत िदले या पतर्ानसुार न दवावयास पािहजे. नागरी थािनक सं थेने या मािहतीची 
पडताळणी करणे आिण िविनिर्द ट िनदशांकािवरु  सेवा तर िनदशांकाच्या साध्यतेची पढेु त्येक वषीर् राज्य / कदर् 
शासनास कळिवण्यासाठी त्याची संगणना करणे अपेिक्षत आहे. 

असे असनूही वाडर् कायार्लये तसेच महानगरपािलका या दोन्ही कायार्लयांनी सदरहू मािहती त्येक िनदशर्कासाठी 
िविहत पतर्ांत आिण िविहत कालब तेनसुार गोळा केली नस याचे लेखापरीक्षणात िदसनू आले. त्यामळेु औरंगाबाद 
महानगरपािलकेला सन २०१३-१४ वगळता सन २०११ ते २०१६ या कालावधीतील सेवा तर िनदशांकांच्या साध्यतेचे 
माण शासनास कळिवता येऊ शकले नाही. वषर् २०१३-१४ मधील साध्यतेचे माण शासनास कळिवले 
अस यासंदभार्त कोणतेही द तऐवज महानगरपािलका परुा यादाखल लेखापरीक्षणा दर यान उपल ध करून देऊ शकली 
नाही.  

महानगरपािलकेने उपरोक्त योजनाथर् एका िवशेष अिधकाऱ्याची माहे नो हबर, २०१८ मध्ये िनयकु्ती केली असनू 
सदरहू कामी मािहती संकिलत करण्याचे काम  सरुू करण्यात आले असनू माहे जानेवारी, २०१९ पयत ते पणूर्  
करण्यात येईल असे सिमतीस साक्षी दर यान आ व त करण्यात आले होते. सिमतीला उपरोक्त माणे आ वासन देऊन 
आता समुारे पाच मिहन्यांचा कालावधी पणूर् होत अस याने ततुची मािहती संकिलत करण्याचे काम िनि चतच 
पणूर्त्वास गेले असेल अशी सिमतीची अपेक्षा आहे. अत: या कामी महानगरपािलका तरावर करण्यात आले या 
कायर्वाहीची इत्यंभतू मािहती सिमतीस तातडीने उपल ध करून देण्यात यावी, अशी सिमती िशफारस करीत आहे.  

 
 
 
 

BSÉ¤ÉÒ 331---12+ 
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पिरच्छेद कर्मांक ५.१.३.१ : पाणीपरुवठा  
अिभ ाय : 
3.7   सेवा तर िनदशांकाच्या ह तपुि तकेत पाणीपुरवठा सेवा कामांचे मोजमापन करण्यासाठी (i) पाणीपुरवठा जोडणींची 

या ती, (ii) दरडोई पाणीपुरवठा, (iii) पाणी जोडणींना मीटर बसिवण्याचे पिरमाण, (iv) िबगर महसूल पाण्याचे पिरमाण, (v) 
सातत्याने पाणीपुरवठा, (vi) गर्ाहक तकर्ारींचे िनवारण करण्यातील कायर्क्षमता, (vii) पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याची गुणव ा, 
(viii) पाणीपुरवठा सेवांसाठी भार वसुली, (ix) पाणी पुरवठयासंबंधीच्या खचार्ची वसुली करण्यातील क्षमता हे नऊ िनदशांक 
िविनिर्द ट करण्यात आलेले आहेत. 

औरंगाबाद शहराची सध्याची पाण्याची मागणी १८० दशलक्ष लीटर ित िदन (MLD) आहे. औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या 
िव मान हसूर्ल, जायकवाडी जुनी, जायकवाडी नवीन या पाणीपुरवठा योजना जुन्या झा या अस यामुळे १६६ MLD उपल ध 
पाण्याच्या िवरु  फक्त १२२ ते १२४ MLD पाणी वापरासाठी पुरिवण्यात येऊ शकत होते. पाण्याच्या ९०० िक.मी. लांबीच्या 
िव मान पाईपलाईन्स जवळपास ३० वष जुन्या असून त्यातून गळती होत अस यामुळे पाणी िवतरणात ४२ MLD पाणी वाया 
जात होते. ११.६५ लाख लोकसंख्येसाठी १३५ लीटर दरडोई ित िदन (LPCD) राज्य तर िनदशांकाच्या ऐवजी औरंगाबाद 
महानगरपािलका केवळ १०३ ते ११६ लीटर दरडोई ित िदन पाणी पुरवू शकत होती. 

  औरंगाबाद महानगरपािलकेने िदले या मािहतीनुसार नऊ सेवा तर िनदशांकापैकी केवळ दोन सेवा तर िनदशांक जसे 
पाणीपुरवठा गुणव ा आिण गर्ाहक तकर्ारींचे िनवारण करण्यातील क्षमता साध्य केले आहे, असे दशर्िवले होते. तथािप, 
पडताळणीत असे आढळले की ा त झाले या २०,७२२ तकर्ारींपैकी (स टबर २०१४ ते माचर् २०१६) १७,५६१ (८५ टक्के) 
तकर्ारींचे िनवारण झाले होते. औरंगाबाद महानगरपािलका के्षतर्ातील २,९२,३५८ घरांपैकी १,२९,१६१ घरांमध्ये माचर्, २०१६ पयत 
नळ जोडणी पुरिवण्यात आली. थेट पाणीपुरवठा जोडणीची या ती ४४ टक्के होती. औरंगाबाद महानगरपािलकेने राज्य शासनाला 
पाणीपुरवठा जोडणीच्या त्यक्ष साध्य ४२ टक्क्यांच्या या तीच्या ऐवजी ८० टक्के अस याचे कळिवले (२०१३-१४). 

 गर्ाहकांकडे मीटर  सुरू करण्याचे माण अत्यंत कमी होते, हणजेच एकूण पाणीपुरवठा ज डणीच्या ०.०१ टक्के (२०११-
१४) ते २.०१ टक्के (२०१५-१६) दर यान होते. गर्ाहकांना देण्यात येणाऱ् या सेवमध्ये सुधारणा करण्यात औरंगाबाद महानगरपािलका 
िवफल ठर यामुळे वारंवार जन आकर्ोश होत होता आिण गर्ाहकांकडून मीटर बसिवण्यात ती  िवरोध झाला.   

 पाणी िवतरणातील तूट भरून काढण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलकेने छेा ा आिण मध्यम नगरांसाठी नगर पायाभूत 
सुिवधा िवकास योजना (UIDSSMT) अंतगर्त रु. ३५९.६७ कोटी अंदािजत िंकमतीवर “समांतर पाणीपुरवठा योजना” असे 
संबोधण्यात येणारी एक शहर पाणीपुरवठा आवधर्न योजना सन २००५-०६ मध्ये तािवत केली. कदर् शासनाने त्याच िंकमतीत 
माहे जून, २००९ मध्ये क प मंजूर केला, जे कदर् शासन : राज्य शासन : औरंगाबाद महानगरपािलका यांच्यामध्ये ८०:१०:१० या 
गुणो रानुसार िवभागावयाचे होते आिण कदर् शासनाने माहे ऑग ट, २००९ मध्ये रु. १४३.८६ कोटीचा पिहला ह ता (त्यांच्या 
िह यांचा ५० टक्के) िवतिरत केले. शासना ारे मंजुरी िमळण्यासाठी िवलंब झा यामुळे क प िंकमत रु.६३८.३८ कोटी वर 
वाढली. हे रु. २७८.७१ कोटीचे अंतर भरून काढण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलकेने ही योजना सावर्जिनक-खाजगी भािगदारी 
तत्वावर करण्याचा िनणर्य घेतला आिण िनिवदा िकर्या माहे ऑग ट,२००९ मध्ये  सुरू केली. िनिवदा रु.७९२.२० कोटींवर अंितम 
करण्यात आली आिण २० वषार्ंच्या कालावधीसाठी सवलत करार (Concession Agreement-CA) माहे स टबर, २०११ मध्ये 
करण्यात आला. राज्य शासनाने पिहला ह ता (त्यांच्या िह यांच्या ५० टक्के) हणून रु.१७.९४ कोटी माहे मे, २०११ मध्ये िवतिरत 
केले. 

कंतर्ाटदाराने (Concessionaire) हा क प करार करण्याच्या तारखेपासून सहा मिहन्यांच्या आत िवि य समापन  
(Final Closure) ा त करून  सुरू करावयाचा होता. परंतु कंतर्ाटदार िव ीय समापन ा त करू शकला नस यामुळे औरंगाबाद 
महानरगपािलकेने िद. ३१ ऑग ट, २०१४ पयत मुदतवाढ दान केली आिण अंितमत: मालम ा िव ीय समापन िमळाले 
नसतांनाही कंतर्ाटदाराला माहे स टबर, २०१४ मध्ये सूपूदर् केली. सन २०१४-१५ च्या दर अनुसूचीनुसार क प िंकमत रु. ७९२.२० 
कोटी वरून रु.१,०१८.५५ कोटी वर वाढिवण्यात आली. (कंतर्ाटदाराचा िह सा रु.६१९.०२ कोटी+राज्य शासनाचा िह सा 
रु.३९९.५३ कोटी). कामाच्या या तीत खालील बाबीं अंतभूर्त होत्या: 

 (i) जायकवाडी धरण ते नक्षतर्वाडी येथील मुख्य संतुलन सा ापयत ३९.१२ िक.मी नवीन समांतर पाणीपुरवठा 
पाईपलाईनचे बांधकाम आिण िनयत तारखेपासून तीन वषार्ंच्या आत (१ स टबर २०१४ ते ३१ ऑग ट २०१७), ज्यास बांधकाम 



85  

आिण पुनर्: थापना कालावधी असे संबोधण्यात येईल, औरंगाबाद शहराच्या १,०३६.३५ िक.मी. िव मान िवतिरका पाईपलाईनची 
पुनर्: थापना. 

 द ताऐवजांच्या पडताळणीत असे िनदर्शनास आले की, रु.१६१.८० कोटी (रु.१४३.८६ कोटी+रु.१७.९४ कोटी) 
 शासनाच्या िह यािवरु  औरंगाबाद महानगरपािलकेने कंतर्ाटदारास रु. २०.०९ कोटी िवतिरत केले. िव ीय समापन ा त न 
झा यामुळे माहे माचर्, २०१६ पयत कंतर्ाटदाराने आव यक असले या रु.६१९.०२ कोटीच्या ऐवजी फक्त रु.११ कोटीची गंुतवणूक 
केली. आव यक असले या एकूण १,०७५.४७ िक.मी. लांबीच्या ऐवजी कंतर्ाटदाराने केवळ ४० िक.मी.पाईपलाईनचे काम माहे 
एि ल, २०१६ पयत पूणर् केले. बसिवले या ४० िक.मी पाईपलाईन मधील ६.१ िक.मी. पाईपलाईन अनिधकृत ले-आऊट्स मधून 
औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या परवानगी िशवाय रु.५०.१९ लाख खचूर्न बसिवण्यात आली आिण २६.५ िक.मी. पाईपलाईन 
हायडर्ॉिलक टे ट (Hydraulic Tests) के यािशवाय बसिवण्यात आली.  

(ii) औरंगाबाद पाणीपुरवठा योजनेचे कायर्चालन आिण देखभाल सेवा तर आव यकतेनुसार करावयाचे होते आिण मीटर 
बसिवणे, िबल प ती सुधारणे आिण वसुलीची प ती यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलके ारे, पिह या वषार्त रु.६३ कोटी आिण 
पुढील वषार्ंत दर वषीर् सहा टक्के वाढीव वािर्षक दराने २० वषार्ंच्या कालावधीसाठी अिधक सवलत करारामधील (CA) िविहत 
दराने वापरकतार् पाणीप ीची धारण शक्ती अशी रक्कम कंतर्ाटदाराला ‘वािर्षक कायार्न्वयन सहायता िनधी’ (AOSG) हणून अदा 
करावयाची होती. 

 पाणीपुरवठा योजनेचे कंतर्ाटदारा ारे करण्यात येणारे काम आिण देखभाल अपुरे होते. तथािप, असे िनदर्शनास आले की 
त्याला वािर्षक कायार्न्वयन सहायता िनधी (AOSG) हणून रु.१२७.१६ कोटी अदा करण्यात आले होते. यािशवाय, रु.४३.७१ 
कोटी वसुली खात्यातून वापरकतार् पाणीप ी हणून अदा करण्यात आले होते. औरंगाबाद महानगरपािलकेने कंतर्ाटदारास सवलत 
करारानुसार कामाची गती न के याच्या कारणावरून माहे एि ल, २०१६ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. 

 अंितमत:, कंतर्ाटदाराने सवलत कराराच्या अटींचे पालन करण्यात गंभीरपणे कसूर के यामुळे औरंगाबाद महानरगपािलकेने 
सवलत कराराच्या खंड ३४ अंतगर्त कंतर्ाटदारासमवेतचे कंतर्ाट माहे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये समा त केले. औरंगाबाद 
महानगरपािलका कंतर्ाटदारा ारे देण्यात आलेली (ऑग ट, २०१४) रु.७९.२२ कोटीची कायर्िस ी सुरक्षा ठेव वटवून क प हाती 
घेऊ शकली नाही. कारण कंतर्ाटदाराने मंुबई उच्च न्यायालयात (औरंगाबाद खंडपीठ) माहे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये धाव घेतली, 
जेथे त्याचे अपील फेटाळण्यात आले. या िनणर्यामुळे यिथत झाले या कंतर्ाटदाराने सव च्च न्यायालयाकडे धाव घेतली, जेथे या 
करणांत िद. २८ ऑक्टोबर, २०१६ ला चालू ि थती (Status quo) ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला. सव च्च न्यायालयात िनणर्य 
लंिबत अस यामुळे योजनेचे काम थांबले आिण झालेला रु.१९०.९६ कोटीचा खचर् अडकून रािहला. अशा कारे, रु.१९०.९६ 
कोटी खचर् करूनही औरंगाबाद महानगरपािलका पाणीपुरवठा सेवा पुरिवण्यात आिण िविनिर्द ट सेवा तर िनदशांक साध्य 
करण्यात िवफल ठरली. 

िवभागाच्या खुलाशात नमूद के या माणे महानगरपािलका के्षतर्ातील २,९२,३५८ घरापैंकी १,२९,१६१ घरांमध्ये माहे माचर्, 
२०१६ पयत नळजोडणी पुरिवण्यात आली. माहे माचर्, २०१८ अखेर यामध्ये वाढ झाली असून ही संख्या १,३४,५५८ इतकी आहे. 
हे माण ४६% इतके आहे.  

महानगरपािलकेतफ वेळोवेळी नळजोडण्या घेणे/अनािधकृत नळजोडण्या िनयिमितकरण यासाठी अभय योजना राबिवण्यात 
येते. आजही सवर्साधारण सभेत अभय योजनेला मुदत वाढ िदलेली असून नागिरकांच्या सोयीसाठी माहे िडसबर, २०१८ पयत या 
योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली.  

यािशवाय शहरातील दोन मुख्य पाणीपुरवठा योजना अनुकर्मे १९७५ व १९८४/१९९१ साली कायार्िन्वत झा या असून 
िवतरण यव था शहराच्या या तीच्या तुलनेत तोकडी आहे. नवीन समांतर योजनेमध्ये १२८९ िमटर लांबीची संपूणर् िवतरण 
यव था, त्यानुषंगाने नळजोडण्या, त्येक नळजोडणीला मीटर अशा कारच्या सेवा तर गरजा अंतभूर्त होत्या. कन्सेशनर यांनी 
िद. ०१-०९-२०१४ ते ३०-०९-२०१६ पयत नवीन योजनेची कामे न के यामुळे त्यांना िद. ०१-१०-२०१६ रोजी करार समा तीची 
नोटीस बजावली. सध्या करण मा. सव च्च न्यायालय व लवादाकडे  सुरू आहे. या कारणामुळे महानगरपािलका पाणीपुरवठा 
नळजोडणीची या ती यापक वरूपात वाढिवण्यासाठी स :ि थतीत तांितर्क दृ ा असमथर् आहे.  

औरंगाबाद शहरासाठी दोन मुख्य पाणीपुरवठा योजना अनुकर्मे १९७५ व १९८४/१९९१ साली कायार्न्वीत झा या असून 
सध्या शहराचे दरडोई पाणी पिरमाण ित यक्ती ित िदन ७५ ते ८० िल. आहे. मानकानुसार हे माण १३५ िल. ित यक्ती/िदन 
असणे आव यक आहे. महानगरपािलकेकडे उपल ध असले या पाणीपुरवठा योजनां ारे िन वळ १२५ द.ल.िल. ितिदन पाणी 
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उपल ध होत आहे. आजची १४ लक्ष लोकसंख्या पाहता शहराची पाण्याची गरज १८९ दलली ितिदन इतकी आहे. सन २०१२ 
पासून शहराला २ िदवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. आज रोजी शहरातील काही भागाला ३ िदवसाआड तर काही 
भागांना ४ िदवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे.  

सावर्जिनक खाजगी भागीदारी तत्वावर औरंगाबाद शहर समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे आवधर्न करण्यात आले होते. 
कंतर्ाटदाराने (Concessionaire) िद. ०१-०९-२०१४ या िनयुक्तीच्या तारखेपासून िद. ३०-०९-२०१६ पयत नवीन योजनेची फक्त 
५.७७% इतकीच कामे केली. िनयुक्ती तारखेपासून पुढील ३ वषार्ंच्या कालावधीपयत जायकवाडी उद्भव ते शहरापयत िवतरण 
यव थेसह संपूणर् कामे िद. ३०-०९-२०१७ पयत पूणर् करणे आव यक होते. ही कामे न के यामुळे तसेच अनेक अिनयिमतता 
के यामुळे महानगरपिलकेच्या सवर्साधारण सभेने िद. ३०-०६-२०१६ रोजी करार संपु टात आणला. त्यानंतर शासनाने त्यांना  
िद. ०१-१०-२०१६ रोजी करार समा तीची नोटीस बजावली. ते हापासून अि तत्वातील योजनेचे संचलन व देखभाल दरुु ती 
महानगरपािलकेमाफर् त  सुरू आहे.  

१३५ लीटर दरडोई दर िदवशी (LPCD) च्या िनकषानुसार शहराची िन वळ मागणी (१८९ दलली) व त्यक्ष उपल धतता 
(१२५ दलली) यामध्ये मोठी तफावत असून तांितर्कदृ ा नवीन योजना सन २०४८ च्या मागणीनुसार जोपयत कायार्न्वीत होऊ 
शकत नाही तोपयत शहराला िनकषानुसार तांितर्कदृ ा पाणीपुरवठा करणे अशक्य ाय आहे.  

पाणी चोरी संदभार्त महानगरपािलकेमाफर् त वेळोवेळी अभय योजना राबवून अवैध नळजोडण्यांचे रुपांतर वैध 
नळजोडण्यांमध्ये करून महसुल वाढिवण्याचा यत्न करण्यात येतो. स ि थतीत देखील अभय योजनेची मुदत वाढिवण्यात आली 
आहे. या सदंभार्ने महानगरपािलकेच्या मंजूर उपिवधीनुसार दंडात्मक कायर्वाही अवैध नळजोडणी धारकांिवरु  करण्यात येते. 

औरंगाबाद शहरातील स ि थतील लोकसंख्या अंदाजे १४ लक्ष इतकी असून या लोकसंख्येकरीता िकमान १८९ दलली 
तीिदन पाण्याची आव यकता आहे. जायकवाडी उद्भवावरील अि तत्वातील योजना मह म क्षमतेने कायर्रत ठेवूनही शहरास 
१२० ते १२५ दलली इतकेच पाणी पिरमाण स ि थतीत उपल ध होत अस याने शहरास २४x७ पाणीपुरवठा करता येत नाही. 
अि तत्वातील िवतरण यव था देखील जुनी झालेली अस याने व पुरेसी साठवण क्षमता नस याने शहराच्या बहुतांश भागात ३ 
िदवसाआड व काही भागात ४ िदवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. वाढती मागणी व कमी उपल धतता यामुळे पुरेशा 
दाबाने देखील तांितर्कदृ ा पाणीपुरवठा करता येत नाही. शहर पाणीपुरव ाची ि थती सुधारावी व भिव यातील पाण्याचे 
िनयोजन करण्यासाठी महानगरपािलकेमाफर् त तांितर्क स लागाराची िनयुक्ती करण्यात आलेली असून काम गतीपथावर आहे. 
तांितर्क स लागार यांचेमाफर् त पाणी पुरव ाचे िनयोजन करून पुढील वषर्भरात िकमान ३० दलली पाणी पिरमाण अि तत्वातील 
योजनेतून वाढिवण्याचा महानगरपािलकेचा मानस आहे. सातत्याने पाणीपुरवठा - दाबपुणर् पाण्याचा ित िदन २४ तास पुरवठा 
करण्यासाठी जायकवाडी धरण उद्भवावरुन नवीन योजना झा यािशवाय याबाबीची पूतर्ता करता येणे तांितर्कदृ ा शक्य नाही. 

िवभागीय सिचवांनी साक्षी दर यान सिमतीस िवदीत केले की, शहरासाठीची समांतर पाणीपुरवठा योजनेची सुरुवातीची 
िंकमत सुमारे रु. ३६० कोटी इतकी होती. सदरहू योजना सुरुवातीला महानगरपािलकेमाफर् तच राबिवण्यात येणार होती. तथािप 
सावर्जिनक–खाजगी भािगदारी तत्वावर राबिवताना सदरहू योजनेची िंकमत रु. ८०० कोटी पयत गेली. स :ि थतीत सदरहू 
योजनेची िंकमत रु. १२०० कोटी पयर्न्त पोहोचली आहे. कंतर्ाटदाराने समाधानकारक काम न के यामुळे माहे ऑक्टोबर, २०१६ 
मध्ये सदरहू करार समा त करण्यात आला. त्यािवरु  कंन्सेशनर थम उच्च न्यायालयात व तद्नंतर सव च्च न्यायालयात गेला. 
सव च्च न्यायालयात िद. ४ जुलै २०१८ रोजी सुनावणी दर यान कंतर्ाटदाराने सदरहू योजना पुनर्जीवीत करण्याबाबतचा 
महानगरपािलकेला ताव देण्याबाबत मा. सव च्च न्यायालयाला केलेली िवनंती न्यायालयाने मान्य केली. त्यानुसार 
महानगरपािलकेला सादर करण्यात आलेला योजना पुनिर्जिवत करण्याचा ताव गुणव ेवर तपासुन त्यास िद. ४ स टबर, २०१८ 
रोजी महानगरपािलकेच्या सवर्साधारण सभेने मंजुरी िदली. तथािप, उक्त तावामध्ये ज्याकाही अटी नमुद करण्यात आले या 
आहेत त्या वीकारा यात िंकवा कसे याबाबत सरकारी अिभयोक्त्याचंा स ला घेण्यात येत आहे. त्यावर, औरंगाबाद 
शहरवािसयांना ५ वषार्ंपासून सुयोग्य पाणीपुरवठा होत नस याने फार मोठा तर्ास सहन करावा लागत आहे. सबब, यासंदभार्त 
शासनाने ह तके्षप करून एक मिहन्याच्या आत योग्य तो तोडगा काढून नेमक्या िदशेने पुढील कायर्वाही करावी, अशी सिमतीने 
साक्षी दर यान सुिचत केले.  

पाणीपुरवठा जोडण्यांची या ती वाढिवण्यासाठी काय यत्न करण्यात आले, अशी सिमतीने िवचारणा केली असता 
िवभागीय सिचवांनी िवदीत केले की, औरंगाबाद शहरामध्ये सुमारे ८० ते ८५ टक्के लोकसंख्येला नळा ारे पाणी िमळते. परंतु 
त्यापैकी केवळ ४० ते ४५ टक्के घरांना अिधकृत नळ जोडण्या आहेत व उवर्िरत ४० टक्के घरांना अनिधकृत नळ जोडण्या 
आहेत. यामुळे एकतर पाण्याचे योग्य ऑडीट होत नाही तसेच मालम ा करामध्ये देखील ती घरे समािव ट आहे की नाही हे देखील 
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कळत नाही. सबब, याकरीता त्येक घर व तेथील नळ जोडणी याचा एक स ह करण्याची आव यकता आहे. असा स ह 
के यानंतर ज्या जोडण्या अिधकृत करणे शक्य आहे त्या थम िनयिमत करण्यात येतील व तद्नंतर उवर्िरत अनिधकृत नळ 
जोडण्यांवर कारवाई करण्यात येईल.  

औरंगाबाद महानगरपािलका के्षतर्ांतगर्त िकती टक्के पाणी जोडण्यांना िमटर बसिवण्यात आला आहे, अशी पृच्छा सिमतीने 
केली असता, त्यावर जुन्या पाणीपुरवठा योजनेमध्ये िमटर बसिवण्यात आलेले नाहीत. यापूवीर् दोन हजार घरांना पाणी िमटर 
बसिवण्यात आले होते पण ते आता बंद झाले असून आता हे काम छो ा आिण मध्यम शहरासंाठी नागरी पायाभूत सुिवधांच्या 
िवकास योजनतगर्त (UIDSSMT) तािवत आहे, असे सिमतीस कथन करण्यात आले.  

िशफारस : 
3.8   औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या पाणीपरुव ा संबंधात लेखापरीक्षणात आके्षिपत करण्यात आले या बाबी 

अितशय मलुभतू व गंभीर वरुपाच्या आहेत. औरंगाबाद शहराची पाण्याची मागणी १८९ द.ल.िल. ती िदन आहे. 
औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या हसुर्ल, जायकवाडी जनुी व जायकवाडी नवीन या िव मान पाणीपरुवठा योजना जनु्या 
झा या अस यामळेु १६६ MLD उपल ध पाण्याच्या िवरु  फक्त १२२ ते १२४ MLD पाणी वापरासाठी परुिवण्यात 
येऊ शकत होते. पाण्याच्या ९०० िक.मी. लांबीच्या िव मान पाईप लाईन्स समुारे ३० वष जनु्या असनू त्यातनु होणाऱ्या 
गळतीमळेु पाणी िवतरणात ४२ MLD पाणी वाया जात होते. सेवा तर िनदशांका माणे (SLB) दरडोई तीिदन 
१३५ िल. पाणीपरुवठा होणे आव यक आहे. मातर् त्या तलुनेत औरंगाबाद महानगरपािलका केवळ १०३ ते ११६ िल. 
दरडोई तीिदन पाणी परुव ूशकत आहे. महानगरपािलका के्षतर्ातील २ लाख ९२ हजार ३५८ घरांपैकी फक्त एक लाख 
२९ हजार १६१ घरांमध्ये माहे माचर्, २०१६ पयत नळ जोडणी परुिवण्यात आली. आता १३४५५८ झाली आहे. सबब, 
थेट पाणीपरुवठा जोडणीची या ती फक्त ४६ टक्के इतकीच झाली आहे. मीटर  सरुू करण्याचे माण अत्यंत अ प 
हणजे एकूण पाणीपरुवठा जोडणीच्या फक्त ०.०१ टक्के ते २.०१ टक्के इतके होते. उपरोक्त बाबी अितशय गंभीर 
आहेत. 

पाणी िवतरणातील ही तूट भरुन काढण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलकेने छो ा व मध्यम नगरांसाठी नगर 
पायाभतू सिुवधा िवकास योजना (UIDSSMT) अंतगर्त रु. ३५९.६७ कोटी इतक्या अंदािजत िंकमतीवर सन २००५-
२००६ मध्ये 'समांतर पाणीपरुवठा योजना' असे संबोधण्यात येणारी एक शहर पाणीपरुवठा आवधर्न योजना  सरुू 
केली. कदर् शासनाने त्याच िंकमतीत माहे जनू, २००९ मध्ये क प मंजरू केला, जे कदर् शासन : राज्य शासन : 
औरंगाबाद महानगरपािलका यांच्यामध्ये ८०:१०:१० या गणुो रानसुार िवभागावयाचे होते आिण कदर् शासनाने माहे 
ऑग ट, २००९ मध्ये रु १४३.८६ कोटीचा पिहला ह ता (त्यांच्या िह यांचा ५० टक्के) िवतिरत केले. शासना ारे मंजरुी 
िमळण्यासाठी िवलंब झा यामळेु क प िंकमत रु.६३८.३८ कोटी वर वाढली. हे रु २७८.७१ कोटी चे अंतर भरुन 
काढण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलकेने ही योजना सावर्जिनक - खाजगी भािगदारी तत्वावर करिवण्याचा िनणर्य 
घेतला आिण िनिवदा िकर्या माहे ऑग ट,२००९ मध्ये  सरुू केली. िनिवदा रु.७९२.२० कोटींवर अंितम करण्यात 
आली आिण २० वषार्ंच्या कालावधीसाठी सवलत करार (Concession Agreement - CA) माहे स टबर, २०११ 
मध्ये करण्यात आला. राज्य शासनाने पिहला ह ता (त्यांच्या िह यांचा ५० टक्के) हणनू रु.१७.९४ कोटी माहे मे, 
२०११ मध्ये िवतिरत केले. 

कंतर्ाटदाराने (Concessionaire) हा क प करार करण्याच्या तारखेपासनू सहा मिहन्यांच्या आत िवि य 
समापन (Final Closure) ा त करून  सरुू करावयाचा होता. परंत ुकंतर्ाटदार िव ीय समापन ा त करु शकला 
नस यामळेु औरंगाबाद महानरगपािलकेने िद. ३१ ऑग ट, २०१४ पयत मदुतवाढ दान केली आिण अंितमत: मालम ा 
िव ीय समापन िमळाले नसतानाही कंतर्ाटदाराला माहे स टबर, २०१४ मध्ये योजना िकर्यान्वयनसाठी सपूदूर् केली. सन 
२०१४-१५ च्या दर अनसुचूी नसुार क प िंकमत रु ७९२.२० कोटी वरुन रु.१,०१८.५५ कोटी वर वाढिवण्यात 
आली. (कंतर्ाटदाराचा िह सा रु.६१९.०२ कोटी + राज्य शासनाचा िह सा रु.३९९.५३ कोटी). कामाच्या या तीत 
खालील बाबीं अंतभूर्त होत्या : 

 (i) जायकवाडी धरण ते नक्षतर्वाडी येथील मखु्य संतलुन सा ापयत ३९.१२ िक.मी नवीन समांतर 
पाणीपरुवठा पाईपलाईनचे बांधकाम आिण िनयम तारखेपासनू तीन वषार्च्या आत (०१ स टबर २०१४ ते ३१ 
ऑग ट २०१७), ज्यास बांधकाम आिण पनुर्: थापना कालावधी असे संबोधण्यात येईल, औरंगाबाद शहराच्या 
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१,०३६.३५ िक.मी. िव मान िवतिरका पाईपलाईनची पनुर्: थापना आिण जायकवाडी धरण ते नक्षतर्वाडी येथील 
मखु्य सा ापयत ३९,१२ िक.मी. िनधीत समांतर पाणीपरुवठा पाईपलाईनचे बांधकाम होते.  

 द ताऐवजांच्या पडताळणीत असे िनदर्शनास आले की, रु.१६१.८० कोटी (रु.१४३.८६ कोटी + रु.१७.९४ 
कोटी) शासनाच्या िह यािवरु  औरंगाबाद महानगरपािलकेने कंतर्ाटदारास रु. २०.०९ कोटी िवतिरत केले. िव ीय 
समापन ा त न झा यामळेु माहे माचर्, २०१६ पयत कंतर्ाटदाराने आव यक असले या रु.६१९.०२ कोटीच्या ऐवजी 
फक्त रु.११ कोटीची गुंतवणकू केली. आव यक असले या एकूण १,०७५.४७ िक.मी. लांबीच्या ऐवजी कंतर्ाटदाराने 
केवळ ४० िक.मी. पाईपलाईनचे काम माहे एि ल, २०१६ पयत पणूर् केले. बसिवले या ४० िक.मी पाईपलाईन मधील 
६.१ िक.मी. पाईपलाईन अनिधकृत ले-आऊट्स मधनू औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या परवानगी िशवाय रु.५०.१९ लाख 
खचूर्न बसिवण्यात आली आिण २६.५ िक.मी. पाईपलाईन हायडर्ॉिलक टे ट (Hydraulic Tests) के यािशवाय 
बसिवण्यात आली.  

(ii)   औरंगाबाद पाणीपरुवठा योजनेचे कायर्चालन आिण देखभाल सेवा तर आव यकतेनसुार करावयाचे होते 
आिण मीटर बसिवणे, िबल प ती सधुारणे आिण वसलुीची प ती यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलके ारे, पिह या 
वषार्त रु.६३ कोटी आिण पढुील वषार्त दर वषीर् सहा टक्के वाढीव वािर्षक दराने २० वषार्च्या कालावधीसाठी अिधक 
सवलत करारामधील (CA) िविहत दराने वापरकतार् पाणीप ीची धारण शक्ती अशी रक्कम कंतर्ाटदाराला वािर्षक 
कायार्न्वयन सहायता िनधी (AOSG) हणनू अदा करावयाची होती. 

 पाणीपरुवठा योजनेचे कंतर्ाटदारा ारे करण्यात येणारे काम आिण देखभाल अपरेु होते. तथािप, असे िनदर्शनास 
आले की त्याला वािर्षक कायार्न्वयन सहायता िनधी (AOSG) हणनू रु.१२७.१६ कोटी अदा करण्यात आले होते. 
यािशवाय, रु.४३.७१ कोटी वसलुी खात्यातून वापरकतार् पाणीप ी हणनू अदा करण्यात आले होते. औरंगाबाद 
महानगरपािलकेने कंतर्ाटदारास सवलत करारानसुार कामाची गती न के याच्या कारणावरून माहे एि ल, २०१६ मध्ये 
कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. 

 अंितमत:, कंतर्ाटदाराने सवलत कराराच्या अटींचे पालन करण्यात गंभीरपणे कसरू के यामळेु औरंगाबाद 
महानगरपािलकेने सवलत कराराच्या खंड ३४ अंतगर्त कंतर्ाटदारासमवेतचे कंतर्ाट माहे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये समा त 
केले. औरंगाबाद महानगरपािलका कंतर्ाटदारा ारे देण्यात आलेली (ऑग ट, २०१४) रु.७९.२२ कोटीची कायर्िस ी 
सरुक्षा ठेव वटवनू क प हाती घेऊ शकली नाही. कारण कंतर्ाटदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात (औरंगाबाद खंडपीठ) 
माहे ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये धाव घेतली, जेथे त्याचे अपील फेटाळण्यात आले. या िनणर्यामळेु कंतर्ाटदाराने सव च्च 
न्यायालयात धाव घेतली, जेथे या करणांत िदनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ ला चाल ूि थती (Status quo) ठेवण्याचा 
आदेश देण्यात आला. सव च्च न्यायालयात िनणर्य लंिबत अस यामळेु योजनेचे काम थांबले आिण झालेला 
रु.१९०.९६ कोटी चा खचर् अडकून रािहला. पण पढेु महानगरपािलकेने योजना राबिवण्याच्या दृ टीने कोणतीही न्याियक 
िकर्या ा िवषयी केली नाही.  

उपरोक्त व तिु थती पाहता, औरंगाबाद महानगरपािलकेची पाणीपरुव ाची यव था ही पणूर्त: कोलमडली 
अस याचे सिमतीचे मत झाले आहे. वा तिवक, रिहवाशांकिरता पयार् त माणात पाणीपरुवठा करणे हे नागरी सं थांचे 
वैधािनक कतर् य आहे. असे असताना औरंगाबाद महानगरपािलका मातर् याबाबत पणूर्त: अपयशी ठर याचे िदसते. 
शहराची झपा ाने वाढत जाणारी लोकसंख्या िवचारात घेऊन भिव यातील पाण्याची वाढत जाणारी गरज वेळीच 
ओळखनू याबाबत सयुोग्य िनयोजन होणे महानगरपािलकेकडून आव यक होते. मातर् पाणीपरुव ा सारख्या मलुभतू व 
महत्वाच्या बाबींसंदभार्त महानगरपािलकेचा कमालीचा िनयोजनशनू्य कारभार सिमतीसमोर आलेला असनू सिमती 
याबाबत अितव नाराजी यक्त करत आहे. 

साक्षी दर यान सिमतीस िविदत करण्यात आले की, आज औरंगाबाद शहराची संख्या १५ लाखांपेक्षा जा त असनू 
जर दरडोई दर िदवशी १३५ लीटर पाणी ावयाचे हटले (LPCD) तर शहराची पाण्याची गरज २०३ MLD ती 
िदवस एवढी आहे. परंत ुजायकवाडी धरणातून १२५ MLD इतकेच पाणी ा त होत आहे. त्याची पिरणीती हणनू 
शहराला त्येक तीन िदवसाआड पाणीपरुवठा करावा लागत आहे. पाण्याचा न काही माणात सटुावा हणनू 
महानगरपािलकेतफ िजवन ािधकरणाचे माजी सद य सिचव ी. राजदर् होलानी यांची तांितर्क स लागार हणनू 
िनयकु्ती करण्यात आली असनू तांितर्क अ यासाअंती मखु्य िवतिरकेतील ४६ मो ा दरुु त्या करण्यात येऊन त्यामळेु 
४ MLD पाणी वाढले आहे. तसेच अि तत्वात असले या योजनेतील पाणी गळतीचा शा तर्ीय अ यास करून यामधनू 
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४० MLD पाणी वाढिवण्याचे उिद ट आहे. यासंदभार्त सिमती काही अंशी समाधानी असली तरी या सवर् उपाययोजना 
तटुपुंज्या असनू औरंगाबाद शहरातील पाणी सम येचे खऱ्या अथार्ने जर पणूर्त: िनराकरण करावयाचे असेल तर हाती 
घेतलेली आिण न्यायालयीन िकर्येत अडकलेली ‘समांतर पाणीपरुवठा योजना’ आता अिधकचा कोणताही िवलंब न 
लावता तातडीने पणूर्त्वास नेऊन पणूर् क्षमतेने कायार्िन्वत करणे ही काळाची गरज अस याच्या ठाम िन कषार् त सिमती 
आलेली आहे. 

स :ि थतीत सदरहू योजनेचे करण मा. सव च्च न्यायालयात लंिबत आहेत. या करणी िदनांक ४ जलैु २०१८ 
रोजी सदरहू योजना पनुिर्जवीत करण्याबाबतचा ताव महानगरपािलकेला देण्याबाबतची कंतर्ाटदाराची िवनंती मा. 
न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यानरुुप कंतर्ाटदाराकडून देण्यात आलेला ताव गणुव ेवर तपासनु महापािलकेच्या 
सवर्साधारण सभेने तो मंजरू केलेला आहे. मातर् उक्त तावात कंतर्ाटदारामाफर् त नमदू करण्यात आले या काही अटींवर 
महानगरपािलकेने सरकारी अिभयोक्त्यांचा कायदेशीर स ला मािगतला असनू तो अ ा त अस याचे सिमतीस कथन 
करण्यात आले. त्यावर यासंदभार्त िवभागाने ह तके्षप करून माहे फे वुारी, २०१९ अखेरपयत याबाबत योग्य तो तोडगा 
काढून नेमक्या िदशेने पढुील कायर्वाही करण्याबाबत सिमतीने सिुचत केले होते. सबब, यासंदभार्त करण्यात आले या 
कायर्वाहीबाबत सिमतीस आठ िदवसांत अवगत करण्यात यावे. 

औरंगाबाद शहरातील पाणीपरुव ाच्या सम येचे भीषण वा तव पाहून बाब िवभागाने तातडीने पावले 
उचलािवत. या करणी आव यकता अस यास नामवंत िवशेष विकलाचीसु ा िनयकु्ती करण्याबाबत िवभागाने िवचार 
करावा. मातर् कोणत्याही पिरि थतीत सदरहू योजनेचे लंिबत न्यायालयीन करण सत्वर िनकाली काढून सदरहू 
योजनेचे रखडलेले काम योग्य त्या माध्यमातून हाती घेऊन ते तातडीने पणूर्त्वास नेऊन सदरहू योजना निजकच्या 
काळात वाजवी कालमयार्देत पणूर् क्षमतेने कायार्िन्वत होईल याबाबत िवभागाने यु पातळीवर कायर्वाही करावी, अशी 
सिमतीची आगर्ही िशफारस आहे. िशफारशीनरुुप करण्यात आलेली कायर्वाही सिमतीस एक मिहन्यात अवगत करण्यात 
यावी. 

औरंगाबाद शहरातील पाणीपरुवठा जोडण्यांची या ती वाढिवण्याची िनतांत आव यकता अस याचे सिमतीचे मत 
झाले आहे. सिमतीच्या िनदशर्नास आणनू िद या माणे औरंगाबाद शहरातील समुारे ८० ते ८५ टक्के लोकसंख्येला 
नळा ारे पाणीपरुवठा होतो. मातर् त्यापैकी ४६ टक्के घरांनाच अिधकृत नळ जोडण्या आहेत. उवर्िरत ४० टक्के घरांना 
अनिधकृत नळ जोडण्या आहेत. हा मोठा महसलुी तोटा असनू त्यामळेु पाण्याचे योग्य अंकेक्षण (Audit) होत नाही व 
मालम ा करांमध्ये देखील ती घरे आहेत िंकवा कसे हे समजनू येत नाही. त्यामळेु घरिनहाय नळ जोडणीची िनि चत 
आकडेवारी समोर येण्यासाठी महानगरपािलकेने स ह करण्याचे काम हाती घेतले आहे. सदरहू स ह तातडीने पणूर् करून 
तद्नंतर ज्या अनिधकृत नळ जोडण्या अिधकृत करणे तांितर्कदृ ा शक्य असेल त्या अभय योजनेच्या माध्यमातून 
थम िनयिमत करण्यात येतील व त्यानंतर उवर्िरत अनिधकृत नळ जोडण्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे 
सिमतीस आ व त करण्यात आले आहे. त्यानरुुप कायर्वाही सत्वर पणूर् करण्यात यावी व त्याबाबत केले या 
कायर्पतूीर्चा अहवाल सिमतीस एक मिहन्यांत उपल ध करून देण्यात यावा. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.४.१ : सांडपाणी यव थापनासंबंधातील सेवा तर िनदशांकांच्या िवरु  कायर्िस ी. 
अिभ ाय : 
3.9   सेवा तर िनदशांकाच्या ह तपुि तकेत सांडपाणी यव थापनेच्या कामांचे मु यांकन करण्यासाठी (i) शौचालयांची 

या ती, (ii) सांडपाणी नेटवकर्  सेवेची या ती, (iii) सांडपाणी नेटवकर् चे संकलन करण्याची क्षमता, (iv) सांडपाणी िकर्या 
क्षमतेची पयार् तता, (v) सांडपाणी िकर्येचा दजार्, (vi) िकर्या केले या पाण्याचा पुन:वापर आिण िरसायिंक्लग, (vii) खचार्च्या 
वसुलीचे पिरमाण, (viii) गर्ाहक  तकर्ारींचे िनवारण करण्याची क्षमता आिण (ix) सांडपाणी भार वसूल करण्याची क्षमता हे नऊ 
िनदशांक िविर्निद ट केले आहेत. 

 औरंगाबाद शहर मुख्यत: खाम आिण सुखाणा या दोन नदी खोऱ्यांत िवभागले आहे. िव मान मल:िन सारण णाली दोन 
लाख लोकसंख्या गृिहत धरून िवकिसत (१९७६) करण्यात आली, जी आ ाच्या लोकसंख्येच्या गरजा पुरिवण्यास अपयार् त होती. 
तेथे िसटी ॲड इंडि टर्यल डे हलपमन्ट काप रेशन (CIDCO) सलीम अली, झा टा (zalta) आिण कांचनवाडी या िठकाणी चार 
सांडपाणी िकर्या लांटस (Sewage Treatment Plants-STPs) आहेत. यापकी केवळ दोन (CIDCO येथील एक आिण सलीम 
अली तलावावरील एक) कायर्शील आहेत, ज्यांची एकूण संकिलत क्षमता ११.५० MLD आहे आिण उवर्िरत दोन लांट्स त्यांच्या 
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थापनेच्या वषार्ंपासून (१९७६) अजूनही कायर्रत नाहीत. शहरात िनिर्मत होणाऱ्या १०३ MLD मधील केवळ ११.५० MLD वर 
िकर्या होत होती, ज्यापैकी २.७५ MLD चा वापर २०११-१६ दर यान बागेत पाणी घालण्यासाठी होत होता. िकर्या न झालेले 
९१.५० MLD सांडपाणी खाम आिण सुखाणा न ांमध्ये सोडण्यात येत होते. 

औरंगाबाद महानगरपािलकेने रा टर्ीय/राज्य तरीय िनदशांकांच्या नऊ िनदशर्कांपैकी केवळ दोन िनदशर्क हणजेच िकर्या 
केले या पाण्याचा पुन:वापर आिण िरसाईिंक्लग (Recycling) आिण गर्ाहक तकर्ारींचे िनवारण करण्याची क्षमता, साध्य केले. 
उवर्िरत सात िनदशांक एकतर कमी माणात साध्य झाले अथवा साध्य झालेच नाहीत. सांडपाणी नेटवकर् च्या या तीत घसरता कल 
होता कारण सांडपाणी नेटवकर्  जोडणी बसिवण्याची संख्या मालम ेच्या वाढत्या संख्येच्या अनुरुप न हती. तसेच, सांडपाणी 
िकर्या क्षमतेची पयार् तता घसरत होती. कारण केवळ दोन सांडपाणी िकर्या लांटसमध्ये (STPS) काम होत होते आिण त्यांची 
संयुक्त क्षमता ११.५० MLD होती जे हा की २०११-१६ दर यान सांडपाणी िनिर्मतीचे माण सातत्याने वाढतच होते. सांडपाणी 
नेटवकर्  मधील संकलन क्षमता केवळ आठ टक्के होती. शहरातील ८.७५५ मालम ांना उघ ा गटारी यव थेस जोडण्यात आले 
होते, ज्यामुळे सावर्जिनक आरोग्यावर गंभीर पिरणाम होत होते. अशा कारे, सांडपाणी यव थापनाची जुनी व अकायर्क्षम प ती 
आिण संकलन नेटवकर् चे मुख्य मल:िनसारण वािहनींना जोडण्यातील कमतरता यामुळे िविर्निद ट सेवा तर िनदशांकांच्या (SLBs) 
साध्यतेत तूट होती.  

िवभागाने आप या प टीकरणात नमूद के या माणे औरंगाबाद शहरामध्ये स :ि थतीत एकूण १०३ द.ल.िल. सांडपाणी 
तयार होते. त्यापैकी पूवीर् सलीम अली सरोवर जवळ उभारण्यात आलेले ५.०० द.ल.िल. क्षमता तसेच िसडको िवमानतळ संरिक्षत 
िंभती जवळ उभारण्यात आलेले ६.५० द.ल.िल. क्षमता असे एकूण ११.५ द.ल.िल.क्षमतेचे मलजल िकर्या कदर् कायार्न्वीत होते. 
या अंतगर्त शहरातील ११.५ द.ल.िल. मलजल पाण्यावर कर्ीया होऊन कर्ीया युक्त पाणी शहरातील उ ाने व शेती कामासाठी 
वापरण्यात येत होते. तदनंतर कदर् शासन पुर कृत छो ा आिण मध्यम शहरांसाठी नागरी पायाभूत सुिवधांच्या िवकास योजनांतगर्त 
(UIDSSMT) मंजूर मलिन सारण क पातून शहराची भिव यातील गरज िवचारात घेऊन आज अखेर एकूण २०६ द.ल.िल. 
मल िकर्या यव था औरंगाबाद महानगरपािलकेमाफर् त िनमार्ण करण्यात आली आहे. औरंगाबाद मनपाकडून ा त अहवालानुसार 
सदर क पाचे एकूण ८८.४८ टक्के काम पूणर् झालेले आहे. त्यामधून स ि थतीत ८० ते ८५ द.ल.िल. सांडपाण्यावर िकर्या 
करण्यात येत आहे. औरंगाबाद शहराची भिव यातील पाण्याची िनकड तसेच शहराची भौगौिलक पाणी यव थापन पिरि थती 
तसेच पाण्याची भुजल पातळी पाहता शहर व पिरसरातील के्षतर्ांकिरता कर्ीया युक्त पाण्याचा (Non potable Uses) वापर करणे 
अिनवायर् ठरणार अस याने महानगरपािलकेच्या कांचनवाडी/ झा टा/ पडेगाव व सलीम सरोवर या भागातील मलजल कर्ीया 
कदर्ातून तयार करण्यात येत असले या कर्ीया युक्त पाण्याचा (Non potable Use) वापर उ ाने हरीत प े, शेती, औ ोिगक 
वापर, बांधकामे, अिग्नशमन कदर् करीता टोअरेज पाणी, शहर पिरसरातील न याने िवकिसत िद ली-मंुबई इंड टर्ीयल कॉरीडोर, 
फळबाग, संशोधन कदर्, शहरातील नसर्री, वॉिंसग सटर, िविवध इमारती अंतगर्त Flushing करीता करण्यात येणार आहे. तसेच 
कर्ीया युक्त पाण्याचा वापर ामुख्याने समृध्दी महामागर् करणे करीता करण्याचे महानगरपािलकेचे िनयोजन आहे. औरंगाबाद 
महानगरपािलकेस कदर् शासनाच्या UIDSSMT या योजने अंतगर्त मंजूर क पा नुसार (Main ६०.०० Km Branch ४५.०० 
Km / DWC १५५.०० Km) मलिन: सारण वाहीन्या टाकण्याचे तािवत होते. त्या पैकी शहरातील िविवध भागात झोन िनहाय 
मुख्य मलिन: सारण वाहीन्या ६६.०० िक.मी. अंतगर्त ँच िसवर मलिन: सारण वाहीन्या ५०.०० िक.मी. तसेच DWC वाहीन्या 
६७.०० िक.मी. टाकण्यात आले या आहेत. याचे एकूण माण ६९% इतके आहे. यामुळे शहरातील िविवध िठकाणच्या नेटवकर्  व 
संकलन क्षमते मध्ये वाढ झालेली असून सन २०१५-१६ मधील शहरातील ८,७५५ पैकी बहुतांश मालम ाचे िसवेज नेटवकर्  मुख्य 
वाहीन्यांना जोडण्यात आलेले आहे. सदर क पातील उवर्िरत मलिन:सारण वाहीन्या टाकण्याचे कामही सत्वर 
महानगरपािलकेमाफर् त पूणर् करण्यात येणार आहे. तसेच UIDSSMT या योजने अंतगर्त उवर्रीत मलिन: सारण वाहीन्या व 
मलजल कर्ीया कदर्ाचे काम पूणर् करून सेवा तर िनदशांकांतगर्त नमूद सवर् सुधारणा औरंगाबाद महानगरपािलकेमाफर् त करण्यात 
येणार असून सांडपाणी यव थापन संबंधातील सेवा तर िनदशांक (SLBs) साध्य करण्यात येणार आहेत. 

साक्षी दर यान एकूण चार मलजल िकर्या क पांपैकी दोन क प  सुरू असून दोन क प अ ापही बंद अस याबाबतची 
कारणे िवचारली असता, सिमतीस िवदीत करण्यात आले की, एक क प हा जुन्या िसडकोने केलेला असून तो िवमानतळाजवळ 
होता नंतर सदरहू क प महानगरपािलकेने ता यात घेतला. तद्नंतर िवमानतळाच्या िव तारीकरणाच्या िकर्येमध्ये सदरहू क प 
बंद करावा अशी हरकत घेण्यात आली. UIDSSMT मध्ये झा टा येथील १५ MLD चा क प तािवत होता. त्या क पाची 
क्षमता ३५ MLD पयत वाढून तो कायार्िन्वत केला. सध्या दररोज १० MLD वर िकर्या करण्यात येत आहे. तसेच या योजनेमध्ये 
िस ाथर् उ ानाजवळ साडेचार MLD चा क प तािवत केला होता. तथािप, उ ाना लगत असले या ाणी संगर्हालय 
ािधकरणाने याबाबत आके्षप घेतला. त्यामुळे कांचनवाडी येथील STP ची क्षमता १३५ MLD वरुन १६१ MLD पयन्त वाढवून 
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सदरहू साडंपाणी िकर्या लांट (STP) कायार्िन्वत झालेला आहे. येथे दररोज ६५ ते ७० MLD वर िकर्या केली जाते. सिमतीच्या 
पुढे असेही िनदशर्नास आणून देण्यात आले की, औरंगाबाद शहरामध्ये साधारणत: १०३ द.ल.िल. सांडपाणी तयार होते, त्यातील 
७५ टक्के सांडपाण्यावर िकर्या केली जाते. ही टक्केवारी चांगली असून उवर्िरत के्षतर्ाकरीता हणजेच झोपडप ी िंकवा 
ना याजवळील के्षतर् तसेच शहरातील सातारा देवराई येथील भाग तसेच काही गंुठेवारीतील के्षतर्ाकरीता सांडपाण्यासाठी वतंतर् 
पाईपलाईन थािपत करण्याचे काम बाकी आहे. सातारा देवराई करीता नवीन DPR तयार केला असून तो आठव ाभरात 
शासनाकडे पुढील कायर्वाहीसाठी सादर केला जाईल. 

लेखापिरक्षणामध्ये सांडपाण्यावर िकर्या करण्यासाठीच्या कायर्चालन खचार्च्या वसुलीची रक्कम व भार शून्य दशर्िवण्यात 
आ याबाबत सिमतीने पृच्छा केली असता सिमतीस अवगत करण्यात आले की, मल:िन सारण व मालम ा कराची वािर्षक 
मागणी रु. १६ कोटी आहे. त्यातून अंदाजे रु. १० कोटी इतकी वसूली होते. एकूण खचार्च्या ७० टक्के रक्कम वसूल होत असून 
त्यामध्ये थोडी तूट आहे ती भरून काढण्याचा िनि चत यत्न करण्यात येईल. मालम ा करामध्ये वाढ करण्यात येत आहे. शहरात 
एकूण ३ लाख मालम ा आहेत. त्यापैकी फक्त २ लाख २० हजार मालम ा रेकॉडर्वर आहेत. त् याबाबत स ह  सुरू केला असून तो 
तीन मिहन्यांत पूणर् करण्यात येईल. तद्नंतर वसुलीच्या रकमेत वाढ होऊन त्यातुन िसवरेज टॅक्स वसूल होईल.  

िशफारस : 
3.10   लेखापिरक्षणातील उपरोक्त िनरीक्षणे ही महत्वपणूर् आहेत. िवभागाचे प टीकरण आिण िवभागीय 

सिचवांच्या साक्षी दर यान सिमतीस िविदत करण्यात आले की, औरंगाबाद शहरात एकूण १०३ द.ल.िल. सांडपाणी 
तयार होते. त्यापैकी सलीम अली सरोवराजवळ उभारण्यात आलेले ५.०० द.ल.िल. क्षमतेचे तसेच िसडको िवमानतळ 
संरिक्षत िंभतीजवळ उभारण्यात आलेले ६.५० द.ल.िल. क्षमता असे एकूण ११.५ द.ल.िल. क्षमतेचे मलजल िकर्या कदर् 
कायार्िन्वत आहेत. तद्नंतर छो ा व मध्यम शहरांसाठी नागरी पायाभतू सिुवधांच्या िवकास योजनतगर्त (UIDSSMT) 
झा टा येथील १५ MLD च्या क पाची क्षमता ३५ MLD पयत वाढून दररोज १० MLD पयत िकर्या करण्यात 
येते. तो कायार्िन्वत करण्यात आला आहे. तसेच कांचनवाडी येथील क पाची क्षमता १३५ MLD वरुन १६१ MLD 
पयत वाढवनू दररोज ६५ ते ७० MLD सांडपाण्यावर िकर्या करण्यात येत असनू सदरहू क प कायार्िन्वत झालेला 
आहे. अशा तऱ्हेने १०३ MLD िनमार्ण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी ७५ टक्के सांडपाण्यावर िकर्या करण्यात येत आहे. 

तसेच काही के्षतर्ामध्ये मल:िन सारण वािहन्या थािपत करावयाचे अ ाप बाकी आहे, अशा िवशेषत: सातारा 
देवराई येथील भाग, गुंठेवारीतील काही के्षतर्, झोपडप ी अथवा ना या जवळील के्षतर् अशा के्षतर्ांकरीता मल:िन सारण 
वािहन्या थािपत करण्याचे काम ाधान्याने हाती घेण्यात येत आहे. 

सिमतीस उपरोक्त माणे िवदीत करण्यात आ यानसुार UIDSSMT या योजनतगर्त उवर्रीत मल:िन सारण 
वािहन्या व मलजल िकर्या कदर्ांचे काम तातडीने पणूर् करून सांडपाणी यव थापन के्षतर्ातील सेवा तर िनदशांक 
(SLB) साध्यतेची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी सिमतीची आगर्ही िशफारस आहे. 

त्याच माणे सांडपाण्यावरील िकर्येच्या कायर्चालन खचार्च्या वसलूीची रक्कम आिण भार लेखापिरक्षणात शनू्य 
दशर्िवण्यात आला आहे. यामध्ये िनि चत सधुारणा होणे आव यक आहे. सिमतीस िविदत करण्यात आले की, 
मालम ा कराचा भाग हणनू मल:िन सारण शु क आकारण्यात येते. मल:िन सारण व मालम ा कराची मागणी  
रु. १६ कोटी असनू अंदाजे रु. १० कोटी इतकी वसलुी आहे. एकूण खचार्च्या ६० (साठ) टक्के रक्कम जरी वसलू होत 
असली तरी यामध्ये अजनूही िनि चत तूट आहे. यासंदभार्तील वसलुीची रक्कम वाढिवणे आव यक आहे. 
महानगरपािलकेने मालम ा करात वाढ केली आहे. तसेच शहरातील एकूण ३ लाख मालम ांपैकी फक्त २ लाख २० 
हजार मालम ांची अिभलेख्यांत न द आहे. यासंदभार्त  सरुू करण्यात आलेला स ह तीन मिहन्यांत पणूर् करण्यात येईल 
असे सिमतीस साक्षी दर यान िविदत करण्यात आले होते. सबब, आजिमतीपयत सदरहू स ह िनि चतच पणूर् झालेला 
असेल. सबब, उपरोक्त केले या स हनसुार उवर्िरत मालम ांची अिभलेख्यात तातडीने न द करून त्यांना मालम ा कर 
लाग ूकरण्यात यावा. यातून खचार्च्या वसलुीच्या रकमेत वाढ होऊन सांडपाणी िकर्या कायर्चालन खचर् देखील वसलू 
होईल. 

सिमती उपरोक्त माणे िशफारशीं करीत असनू िशफारशींनरुुप केले या कायर्पतूीर्चा अहवाल सिमतीस दोन 
मिहन्यांत उपल ध करून देण्यात यावा. 

BSÉ¤ÉÒ 331---13+ 
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पिरच्छेद कर्मांक ५.१.४.२ : सांडपाण्यावर िकर्या न के यामळेु होणारे पाणी दषूण 
अिभ ाय : 
3.11   यापक पयार्वरण दषुण िनदशांकामध्ये (CEPI) पयार्वरणाचे िविवध आरोग्य िवषयक पिरमाण जसे की हवा, पाणी 

आिण जिमन यांचा अंतभार्व होतो. किदर्य दषुण िनयंतर्ण बोडार्ने (CPCB) त्यांच्या माहे िडसबर, २००९ मध्ये सवर्समावेशक 
पयार्वरण दषुण िनदशकावंरील अहवालात असे नमूद केले आहे की पिरणामकारक सुधारात्मक कृित आराखडा तयार केला तर 
त्या ारे संबंिधत औ ोिगक के्षतर्ाच्या वहन क्षमतेचा अनुकुल वापर करून अपेिक्षत पिरणाम ा त करता येतील आिण पुढे असेही 
सुचिवले की ज्या के्षतर्ांची एकूण सवर्समावेशक पयार्वरण दषुण िनदशांक (CEPI) गुणसंख्या ही ७० िंकवा त्यापेक्षा जा त असेल 
तर अशा के्षतर्ांना गंभीर वरुपी दिुषत औ ोिगक के्षतेर् हणून मानले गेले पािहजे. किदर्य दषुण िनयंतर्ण मंडळाने पयार्वरण दषुण 
िनयंतर्ण गुणसंख्या (CEPI) ७७.७४ इतकी असले या औरंगाबाद शहराला एक गंभीर वरुपी दिुषत के्षतर् हणून घोिषत केले 
होते. कदर्ीय दषुण िनयंतर्ण मंडळ आिण पयार्वरण व वन मंतर्ालय (MOEF) यांनी महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाला (MPCB) 
सवर्समावेशक पयार्वरण दषुण िनदशांक गुणसंख्या कमी करण्यासाठी माहे एि ल, २०११ मध्ये कृती आराखडा आखण्याच्या 
सूचना िद या. त्यानुसार महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने माहे मे, २०११ मध्ये कृती आराखडा तयार करून तो पयार्वरण व वन 
मंतर्ालय आिण कदर्ीय दषुण िनयंतर्ण मंडळाकडे सादर केला. उक्त कृती आराख ात औरंगाबाद महानगरपािलकेमाफर् त 
कालब  प तीने करावयाची असलेली अ पावधी आिण िदघार्वधी सुधारात्मक कायर्वाही नमूद केली होती. महारा टर् दषुण 
िनयंतर्ण मंडळाने औरंगाबाद महानगरपािलकेला माहे माचर्, २०१२ पयत एक कायर्प ती िवकसीत करावयाचे आदेश िदले, ज्या ारे 
िनवासी व त्यामंध्ये िनिर्मत होणाऱ्या सांडपाण्याची शास्तर्ोक्त प तीने संकलन, िकर्या आिण िव हेवाट लावली जाईल. यात खाम 
आिण सुखणा न ांत वािहत करण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यावर िकर्या करण्यासाठी संयंतर् सुिवधा थािपत करण्याचा समावेश 
होता. औरंगाबाद महानगरपािलकेने याबाबत माहे जुलै, २०११ मध्ये महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाला रु. ५ लाखांची एक बँक 
हमी िदली होती. िविहत कालावधीत कृती आराख ाची अंमलबजावणी करण्यात औरंगाबाद महानगरपािलका िवफल ठर यामुळे 
महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने औरंगाबाद महानगरपािलकेला माहे ऑक्टोबर, २०१२ ते माहे माचर्, २०१६ दर यान पाणी 
( ितबंध आिण दषुण िनयंतर्ण) अिधिनयम, १९७४ अंतगर्त ५ कारणे दाखवा नोटीस िद या आिण बँक हमीचे माहे एि ल, २०१३ 
मध्ये समपहरण (forfeit) केले. उक्त कारणे दाखवा नोटीसमध्ये महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने, सुखणा आिण खाम न ांमध्ये 
िकर्या न केलेले सांडपाणी सोडण्यावर जे पुढे जायकवाडी धरणात िमसळून औरंगाबाद शहर आिण आजुबाजूच्या के्षतर्ात 
असणाऱ्या एकमेव िपण्याच्या पाण्याच्या स्तर्ोतातील पाणी दिुषत करते, यामुळे लोकाचं्या आरोग्यावर होणाऱ्या दु पिरणामांवर िंचता 
यक्त केली. महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने गंभीर वरुपाच्या पयार्वरण संरक्षण बाबींसंबंधात उ लंघन आिण 
िन काळजीपणासाठी औरंगाबाद महानगरपािलकेवर खटला चालिवण्याचा िवचार देखील माहे माचर्, २०१६ मध्ये जाहीर केला 
होता.  

िवभागाने आप या प टीकरणात नमुद केले आहे की, औरंगाबाद महानगरपािलकेने महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळास 
अ पावधी आिण िदघार्वधी कृती आराखडा सादर करून याकरीता रु. ५ लक्षची बँक हमी ही सुरक्षा रक्कम हणून जमा केली 
होती. परंतु िविहत कालावधीत शहर भूिमगत गटार योजनेस मंजुरी न िमळा याने महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने सदरील सुरक्षा 
रक्कम जमा करून घेतली. परंतु आता औरंगाबाद महानगरपािलकेने राज्य शासनामाफर् त कदर् शासनास सादर केले या शहर 
भूिमगत गटार योजनेच्या रक्कम रु. ३६५.६९ कोटीच्या सिव तर क प तावास कदर् शासनाने माहे िडसबर, २०१३ मध्ये 
मान्यता िदलेली आहे. त्यानुसार सदर योजनेचे ८८.४८ टक्के काम सध्या पूणर् झालेले आहे. स :ि थतीमध्ये कदर् शासनाच्या 
UIDSSMT या योजनेतुन शहरातील कांचनवाडी येथे १६१ द.ल.िल, झा टा येथे ३५ द.ल.िल. व पडेगाव येथे १० द.ल.िल. असे 
एकूण २०६ द.ल.िल. क्षमतेचे नवीन मलजल िकर्या कदर् उभारण्यात आलेले आहे. त्यानुसार पूवीर् अ तीत्वात असलेली १५ 
द.ल.िल. व सदरहू योजनेतून थािपत नवीन २०६ द.ल.िल. क्षमता असे एकूण २२१ द.ल.िल. क्षमता थािपत करण्यात आलेली 
आहे. स :ि थतीमध्ये शहरात तयार होणाऱ्या एकूण १०३ द.ल.िल. मलजल पाण्यापैकी सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ८० ते ८५ 
द.ल.िल. मलजल पाण्यावर िकर्या करण्यात येत अस याबाबतचा अहवाल औरंगाबाद महानगरपािलकेने सादर केला.  

साक्षी दर यान, औरंगाबाद शहराचा सवर्समावेशक पयार्वरण दषुण िनदषांक गुणसंख्या ७७.४४ आलेली असून 
औरंगाबाद शहरात मो ा माणावर दषुण असून हा िवषय खुपच गंभीर अस याची बाब सिमतीने िनदशर्नास आणून िदले 
असता िवभागीय सिचवांनी सिमतीस िविदत केले की, महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाचा सदरहू अहवाल हा 'भूिमगत गटार 
योजना' कायार्िन्वत होण्यापूवीर्चा अस याने पयार्वरण दषुण िनदषांकाच्या गुणसंख्येचा आकडा हा जा त आहे. स :ि थतीत 
भूिमगत गटार योजनेचे बहुतांश काम पूणर् होण्याच्या मागार्वर अस याने दषुण िनदशाकंाची गुणसंख्या आता कमी झालेली 
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असेल. यावर आजिमतीस औरंगाबाद शहरातील पयार्वरण दषुण िनदशांक िनि चत िकती टक्के आहे, या संदभार्त सिमतीने 
पृच्छा केली असता िवभागास सदरहू मािहती सांगता आली नाही. िवभागीय सिचवांनी सांिगतले की, महानगरपािलकेमाफर् त 
वािर्षक पयार्वरण अहवाल जाहीर केला जातो. त्यामध्ये औरंगाबाद शहरातील पयार्वरण दषुण िनदशाकंाबाबतची स ाची काय 
टक्केवारी आहे हे पाहण्यात येईल तसेच यासंदभार्त आव यकता भास यास तर्य त सं थेकडून स ह करून घेण्याबाबतची 
सिमतीची सूचना देखील िवभागीय सिचवांनी मान्य केली. 

िशफारस : 
3.12   कदर्ीय दषूण िनयंतर्ण बोडार्ने (CPCB) सवर्समावेशक पयार्वरण दषूण िनदशांकावरील (CEPI) 

आप या माहे िडसबर, २००९ मधील अहवालात असे नमदू केले आहे की, ज्या के्षतर्ांची एकूण सवर्समावेशक पयार्वरण 
दषूण िनदशांक गणुसंख्या ७० आिण त्यापेक्षा जा त असेल त्या के्षतर्ांना गंभीर वरुपी दिूषत औ ोिगक के्षतेर् हणनू 
मानले गेले पािहजे आिण त्यामळेु होणाऱ्या हानीबाबत सिव तर तपासणी करून त्यावर योग्य सधुारात्मक कृती 
आराखडा आखण्यात आला पािहजे.  

कदर्ीय दषूण िनयंतर्ण मंडळाने पयार्वरण दषूण िनदशांक गणुसंख्या ७७.४४ असले या औरंगाबाद शहराला 
एक गंभीर दिुषत के्षतर् हणनू घोिषत केले होते. कदर्ीय दषुण िनयंतर्ण मंडळ आिण पयार्वरण व वन मंतर्ालय यांनी 
सिूचत के यानसुार महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने माहे मे, २०११ मध्ये तयार केले या कृती आराख ात 
औरंगाबाद महानगरपािलकेने कालब  प तीने करावयाची अ पावधी व दीघार्वधी सधुारात्मक कायर्वाही मांडली होती. 
तसेच िनवासी व त्यांमध्ये तयार होणाऱ्या सांडपाण्याची शा तर्ोक्त प तीने संकलन, िकर्या आिण िव हेवाट 
लावण्यासंदभार्त एक कायर्प ती माहे माचर्, २०१२ पयन्त िवकिसत करण्याबाबत महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने 
औरंगाबाद महानगरपािलकेला आदेिशत केले होते. यामध्ये ामखु्याने खाम आिण सखुणा न ांत वािहत करण्यात 
येणाऱ्या सांडपाण्यावर िकर्या करण्यासाठी संयंतर् सिुवधा थािपत करण्याची बाब अंतभूर्त होती. िविहत कालावधीत 
कृती आराख ाची अंमलबजावणी करण्यात औरंगाबाद महानगरपािलका अपयशी ठर यामळेु महारा टर् दषुण 
िनयंतर्ण मंडळाने माहे ऑक्टोबर, २०१२ ते माहे माचर्, २०१६ या कालावधीत संबंिधत अिधिनयमाखाली 
महानगरपािलकेस पाच कारणे दाखवा नोटीस िद या आिण यासंदभार्त महानगरपािलकेच्या रुपये पाच लाख इतक्या 
रकमेच्या बकँ हमीचे देखील दषुण िनयंतर्ण मंडळाने (MPCB) माहे एि ल, २०१३ मध्ये समपहरण (forfeit) केले. 
खाम आिण सखुणा न ांमध्ये सोडण्यात येणारे िकर्या न केलेले सांडपाणी औरंगाबाद शहराकरीता िपण्याच्या 
पाण्याचा मखु तर्ोत असले या जायकवाडी धरणात िमसळून धरणाचे पाणी दिूषत करीत अस याबाबतही उपरोक्त 
नोटीसमध्ये उ लेख करण्यात आला होता. पयार्वरण संरक्षणासंदभार्त गंभीर वरुपाचे उ लंघन आिण िन काळजीपणा 
दाखव याकारणाने दषूण िनयंतर्ण मंडळाने (MPCB) औरंगाबाद महानगरपािलकेिवरु  खटला चालिवण्याचासु ा 
िवचार के याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले.  

लेखापिरक्षणात उपरोक्त उघड झाले या बाबी या अितशय मलुभतू व गंभीर असनू यासंदभार्तील 
महानगरपािलकेच्या सु त अशा कारभारावर खर काशझोत टाकणाऱ्या असनू सिमती यासंदभार्त अितशय िंचता 
यक्त करीत आहे. 

िवभागाच्या प टीकरणात आिण साक्षी दर यान उपरोक्त बाबी िवभागाकडून देखील मान्य करण्यात आ या. 
तथािप, सिमतीच्या पढेु असेही िनदशर्नास आले आहे की, औरंगाबाद महानगरपािलकेने राज्य शासनामाफर् त कदर् 
शासनास सादर केले या शहर भमूीगत गटार योजनेच्या रु. ३६५.६९ कोटीच्या सिव तर क प तावास कदर् 
शासनाने माहे िडसबर, २०१३ मध्ये मान्यता िद यानंतर महानगरपािलकेने सदरहू काम तातडीने हाती घेतले असनू 
योजनेचे समुारे ८८.४८ टक्के काम पणूर् देखील झालेले आहे. त तच कदर् शासनाच्या UIDSSMT या योजनेतून 
शहरातील कांचनवाडी येथे १६१ द.ल.िल., झा टा येथे ३५ द.ल.िल. व पडेगाव येथे १० द.ल.िल. असे एकूण २०६ 
द.ल.िल. क्षमतेचे नवीन मलजल िकर्या कदर् उभारण्यात आलेले आहे तसेच शहरात स :ि थतीत िनमार्ण होणाऱ्या 
१०३ द.ल.िल. मलजल पाण्यापैकी सन २०१८-१९ मध्ये एकूण ८० ते ८५ द.ल.िल. मलजल पाण्यावर िकर्या करण्यात 
येत असनू तसा अहवाल दषुण िनयंतर्ण मंडळास (MPCB) पाठिवण्यात आलेला आहे. 

शहरातील पयार्वरण दषुण िनदशांकाच्या ७७.४४ गुणसंख्येची ि थती ही उपरो लेिखत भिूमगत गटार योजना  
सरुू होण्यापवूीर्ची होती. तथािप, आता उक्त योजना बहुतांशी कायार्िन्वत झा यानंतर शहरातील पयार्वरण दषुण 
िनदशांकांबाबत िनि चत काय ि थती आहे याची मािहती िवभागास साक्षी दर यान सिमतीस उपल ध करून देता आली 



94  

नाही. मातर् महानगरपािलकेकडून पयार्वरण िवषयक एक वािर्षक अहवाल सादर करण्यात येतो. त्यामधील आकडेवारी 
पडताळून घेऊन तसेच आव यकता भास यास तर्य थ सं थेकडून सवक्षण करून शहरातील पयार्वरण दषुण 
िनदशांकाबाबत अ यास करण्यात येईल असे सिमतीस सांगण्यात आले.  

सिमती महानगरपािलकेने यासंदभार्त केले या कामकाजाबाबत िनि चत समाधान यक्त करते. तथािप, 
महानगरपािलकेने हाती घेतले या रु. ३६५ कोटीच्या भिूमगत गटार योजनेचे उवर्रीत काम तातडीने पणूर् करून सदरहू 
योजना अगदी नजीकच्या काळात पणूर् क्षमतेने कायार्िन्वत करण्याबाबत यु पातळीवर यत्न करावेत अशी सिमतीची 
आगर्ही िशफारस आहे. िशफारशीनरुुप केले या कायर्पतूीर्चा अहवाल सिमतीस दोन मिहन्यांत उपल ध करून देण्यात 
यावा. 

त्याच माणे कदर्ीय दषुण िनयंतर्ण मंडळाने औरंगाबाद शहराला गंभीर दिुषत के्षतर् हणनू घोिषत केलेले होते. 
तथािप, आता शहरातील भिूमगत गटार योजना कायार्िन्वत झा यानंतर शहरातील पयार्वरण दषुणाबाबतची नेमकी 
ि थती काय आहे याचा आढावा घेण्यात येवनू स :ि थतीत पयार्वरण दषुण िनदशांकाची िनि चत गुणसंख्या काय 
आहे याबाबतची नेमकी ि थती सिमतीस १५ िदवसात उपल ध करून ावी, अशी देखील सिमती िशफारस करत 
आहे. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.४.३ : छो ा आिण मध्यम शहरांसाठी नागरी पायाभतू सिुवधांच्या िवकास योजनांतगर्त 
(UIDSSMT) िव मान सांडपाणी यव थेचे नतुनीकरण  

अिभ ाय : 
3.13   औरंगाबाद शहरांतगर्त सांडपाणी िकर्या साधन अपयार् त असण्याबाबत आिण िकर्या न केलेले सांडपाणी 

न ांमध्ये सोडण्यात येत अस याबाबतची बाब औरंगाबाद महानगरपािलकेला ज्ञात होती. िव मान यव थेचे नुतनीकरण 
करण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलकेने सिव तर क प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी क प यव थापन 
स लागाराची (Project Management Consultant -PMC) माहे ऑक्टोबर, २०१० मध्ये िनयुक्ती केली. क प यव थापन 
स लागारांनी रु. ३६७.१६ कोटींचा सिव तर क प अहवाल तयार केला ज्यास महारा टर् जीवन ािधकरणाने (MJP) माहे 
माचर्,२०१२ मध्ये तांितर्क मंजुरी िदली. औरंगाबाद महानगरपािलकेने सदरहू ताव छो ा आिण मध्यम शहरांसाठी नागरी 
पायाभूत सुिवधांच्या िवकास योजनांतगर्त (UIDSSMT) माहे जानेवारी, २०१३ मध्ये तुत केला आिण कदर् शासनाने या 
क पासाठी रु. ३६५.६९ कोटीस माहे िडसबर, २०१३ मध्ये मंजुरी दान केली, ज्यात अनुदान गुणो र ८०:१०:१० (कदर् शासन : 
राज्य शासन : औरंगाबाद महानगरपािलका) असे होते. कदर् आिण राज्य शासनाने त्यांच्या िह शाच्या ५० टक्के अनुकर्मे रु. 
१४६.२८ कोटी माहे िडसबर, २०१३ मध्ये आिण रु. १८.२८ कोटी माहे मे, २०१४ मध्ये िवतिरत केले. तथािप, औरंगाबाद 
महानगरपािलकेने त्यांचा ५० टक्क्यांचा िह सा रु. १०.८५ कोटी माहे ऑग ट २०१४ मध्ये आिण रु. ७.४२ कोटी, उशीराने माहे 
जून २०१६ मध्ये दोन िह यामंध्ये िदला.  

िव तृत क प अहवालानुसार 'संकलन प ती' या घटकांतगर्त औरंगाबाद शहरात भूिमगत सांडपाणी संकलन प ती तयार 
करणे ज्याची तािवत सांडपाणी िन सारण लांबी २६० िक.मी. होती तर 'सांडपाणी िकर्या लांटस' (STP) या घटकांतगर्त एकूण 
२१६ MLD क्षमता असले या सहा STPs चे बांधकाम, ज्यात पाच नवीन STPs आिण एका STP चे आवधर्न अंतभूर्त होते तर 
'पंपींग टेशन्स' या घटकांतगर्त गोलवाडी, बानेवाडी, िस ाथर्बाग, पाडेगाव, झा टा, CIDCO, वाडर् ९८ येथील इन्टरिमिडएट पंपींग 
टेशन आिण गोलवाडी SPS पंपींग टेशन पासून कांचनवाडी पयत, असे आठ पंपींग टेशन्सचे बांधकाम इत्यादी कामे हाती 
घ्यायची होती. 

औरंगाबाद महानगरपािलकेने माहे जानेवारी, २०१४ मध्ये िनिवदा िकर्या  सुरू केली आिण ३६ मिहन्यांमध्ये पूणर् 
करावयाच्या अटीवर काम एका सं थेस रु. ४६४.०० कोटी िंकमतीवर माहे जुलै, २०१४ मध्ये देण्यात आले. लेखापरीक्षणामधील 
िन कषार्त, सेवा तर िनदशांकाच्या ह त पुि तकेतील िशफारशीनुरुप संबंधीत के्षतर्ात हाती घ्यावयाच्या असले या क पांचे / 
योजनांचे िव तृत क प अहवाल (DPR) हे संबंिधत सेवा तर िनदशांक (SLBs) समावेशक असावयास पािहजेत. रा टर्ीय/राज्य 
तरीय िनदशांकांमध्ये िविहत असले या िनदशर्क साध्यतेचे मु यांकन करण् यासाठी अशा कारची सेवा तर िनदशकांची जोडणी 
िव तृत क प अहवालामध्ये केली न हती ; 

कदर्ीय सावर्जिनक आरोग्य आिण पयार्वरणीय अिभयांितर्कीय सं थेच्या (CPHEEO) िनयमपुि तके माणे मल:िन सारण 
िकर्या संयंतेर् (STPs) आिण संकलन प ती अंतभूर्त असलेली सांडपाणी प ती ३० वषार्ंसाठी तयार करावयास पािहजे असताना 
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सहा मल:िन सारण िकर्या संयंतेर् STPs आिण पंपींग टेशन्स िव तृत क प अहवालामध्ये आिर्थक पिरि थतीमुळे फक्त १५ 
वषार्ंच्या आयोजनासह िवचारात घेण्यात आले होते; 

थािनक ना यांमधुन वाहणाऱ्या तीन मुख्य सांडपाणी लाईन्स - सांडपाणी “C” (सुराणा अपाटर्मन्ट ते AMC दकुाने), 
सांडपाणी “D” (िज हा पिरषद मैदान ते औषधी भवन) आिण सांडपाणी “L” (िवमानतळ कंपाऊंड ते जय भवानी चौक) वर 
अितकर्मण झालेले अस यानेच या तीन सांडपाणी लाईन्सना ना याच्या तळातून काढून त्याऐवजी र त्यांच्या बाजूने वळती के या 
व त्यामुळे सांडपाणी लाईनची लांबी ७४५ मीटर ने वाढली, ज्यासाठी महानगरपािलकेला रु ७८.६० लाखाचा अितिरक्त भार 
सोसावा लागला; चार मल:िन सारण िकर्या संयंतर्ाचंी भौितक गती माहे िडसबर, २०१६ पयत ६ ते ६१ टक्के पयत होती; माहे 
िडसबर, २०१६ पयत ७०.१६ िक.मी.च्या मुख्य सांडपाणी लाईन लांबीच्याऐवजी ६०.१५ िक.मी.चे काम पूणर् झाले आिण आंतिरक 
संकलन लाईनच्या २०० िक.मी.पैकी ८७.०५ िक.मी. त्यात अंतभुर्त करण्यात आले; माहे िडसबर, २०१६ पयत चार सांडपाणी 
पंपींग टेशनची (SPS) भौितक गती ४५ ते ८५ टक्क्यांदर यान होती. तथािप, गोलवाडी ते कांचनवाडी जोडणी मल:िन सारण 
पंपींग टेशनचे (SPS) आिण बनेवाडी, िस ाथर् बाग आिण शहर आिण औ ोिगक िवकास मंडळ (CIDCO) येथील तीन 
मल:िन सारण पंपींग टेशनचे (SPS) काम माहे िडसबर, २०१६ पयत घेण्यात आले न हते. 

वरील ि थतीवरुन असे िदसून येते की, तीस मिहन्यांचा कालावधी लोट यानंतरही आिण रु. १९३.४१ कोटी (माहे जानेवारी, 
२०१७) रक्कम खचूर्नही, कामाची गती मंद होती. क प पूणर् करण्याकरीता कोणतीही समयसीमा िनि चत करण्यात आली 
न हती.  

साक्षी दर यान िवभागीय सिचवांनी सिमतीस िविदत केले की, पाईप लाईन ज्या िठकाणावरुन जावयास पािहजे होती 
त्यािठकाणी अितकर्मण अस यामुळे पाईल लाईन थोडीशी थलांतरीत करून टाकावी लागली. ा  त पिरि थतीनुसार िव तृत 
क प अहवाल (DPR) तयार करण्यात येवून त्यानुसारच खचर् करण्यात आलेला आहे. क पाची मुळ अंदािजत रक्कम रु. 
४६४ कोटी इतकी असताना ती कमी होऊन आता क पाची सुधारीत रु. ४१८ कोटी इतकी रक्कम होण्यामागची कारणिममांसा 
सिमतीने िवचारली असता, क पांच्या काही बाबींमध्ये सुधारणा करण्यात आ यामुळे क पाची िंकमत कमी झाली असून 
साधारणत: रु. ३९० कोटी इतक्या िंकमतीमध्ये सदरहू क प पूणर् होईल असे िवभागीय सिचवांनी अवगत केले. तसेच 
लेखापिरक्षणामध्ये उ लेिखत चारही सांडपाणी पंपींग टेशनचे क प आता पूणर् झालेले अस याचे देखील सिमतीस िवभागीय 
सिचवांनी अवगत केले.  

िशफारस :- 
3.14   िव मान सांडपाणी यव थेचे नतुनीकरण करण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपािलकेने माहे ऑक्टोबर, 

२०१० मध्ये सिव तर क प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी क प यव थापन स लागाराची नेमणकू केली. 
स लागाराने तयार केले या रु. ३६७.१६ कोटीच्या िव ततृ क प अहवालास माहे माचर्, २०१२ मध्ये महारा टर् जीवन 
ािधकरणाने तांितर्क मंजरूी िदली. त्यानंतर औरंगाबाद महानगरपािलकेने हा ताव UIDSSMT अंतगर्त कदर् 
शासनास माहे जानेवारी, २०१३ मध्ये सादर केला असता कदर् शासनाने माहे िडसबर, २०१३ मध्ये या क पासाठी रु. 
३६५.६९ इतक्या रकमेस मंजरूी दान केली. सदरहू क पासाठी कदर्ाचा ८० टक्के, राज्याचा १० टक्के व 
महानगरपािलकेचा १० टक्के असा अनदुानातील िह सा होता. कदर् शासनाने त्यांच्या िह याच्या ५० टक्के हणजेच रु. 
१४६.२८ कोटी माहे िडसबर, २०१३ मध्ये आिण राज्य शासनाने त्यांच्या िह याच्या ५० टक्के हणजेच रु. १८.२८ 
कोटी माहे मे, २०१४ मध्ये िवतरीत केली. मातर् औरंगाबाद महानगरपािलकेने त्यांच्या िह याच्या ५० टक्के रक्कमेपैकी 
माहे ऑग ट, २०१४ मध्ये रक्कम रु. १०.८५ कोटी तर रक्कम रु. ७.४२ कोटी, उिशराने हणजेच माहे जनू, २०१६ 
मध्ये असे दोन िह यांमध्ये िदले. महानगरपािलकेने माहे जानेवारी, २०१४ मध्ये िनिवदा िकर्या  सरुू करून ३६ 
मिहन्यांमध्ये पणूर् करण्याच्या अटीवर रु. ४६४ कोटी इतक्या िंकमतीचे सदरहू काम एका सं थेला माहे जलैु, २०१४ 
मध्ये देण्यात आले.  

अिभ ायामध्ये नमदू लेखापरीक्षा िन कषार्संदभार्त िवभागाच्या प टीकरणावरुन सिमतीच्या िनदशर्नास आले की, 
औरंगाबाद शहराच्या रु. ३६५.६९ कोटी िंकमतीच्या मलिन: सारण क पास कदर् शासनाने माहे िडसबर, २०१३ मध्ये 
मान्यता िदली. सदर क पातील उपांगास आव यक जागा ा त करण्यास अडचणी आ यामळेु मल:िन सारण िकर्या 
संयंतर्ाच्या जागा व क्षमता यामध्ये तांितर्क बदल करावे लागले. शहरातील नाला कर्. सी आिण डी अंतगर्त टाकण्यात 
आलेली मखु्य जल:िन सारण वािहनी मंजरू िव ततृ क प अहवालानसुार टाकण्यात आली असनू कोणत्याही कारे 
रक्कम रु. ७८.६० लक्ष इतका अितिरक्त खचर् करण्यात आलेला नाही. बनेवाडी येथील मंजरू उवर्रीत १० द.ल.िल. 
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क्षमतेच्या मलजल क प कदर्ाचे काम महानगरपािलकेमाफर् त आिर्थक उपल धतेनसुार ट याट याने करण्यात येईल. 
सदरील क पाकरीता मक्तेदारास क प पतूर्तेकरीता कायार्देश तारखेपासनू ३६ मिहन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला 
होता. मातर् महानगरपािलकेच्या आिर्थक पिरि थतीमळेु क पातील िविहत उपांगे िविहत कालावधीत पणूर् करता येणे 
शक्य झाले नाही. क पांतगर्त झालेले िविहत उपांगातील बदल हे त्यक्ष कामाच्या िठकाणी आले या पिरि थतीनसुार 
महापािलकेमाफर् त करण्यात आलेले आहेत. मलजल िकर्या क पाच्या मक्तेदाराला सदरील काम रु. ४६४ कोटी 
इतक्या रकमेस देण्यात आले होते. मातर् क पांतील िविवध बाबींमध्ये झाले या बदलानसुार सधुारीत क प िंकमत रु. 
४१८ कोटीच्या अनषंुगाने एकूण ८८.४८ टक्के काम पणूर् झालेले आहे. 

साक्षीदर यान िवभागीय सिचवांनी िविदत के या माणे क प अहवाल तयार करताना नाला सी आिण डी 
अंतगर्तची नळ जोडणी अि तत्वात असले या िठकाणीच नतुनीकरण करताना थािपत करण्यात आली असती तर ही 
बाब आणखी कमी खचार्त होऊ शकली असती हा लेखापरीक्षणातील मु ा जरी रा त असला तरी त्यािठकाणी 
अि तत्वात असलेले अितकर्मण िवचारात घेऊन िव ततृ क प अहवालात ती थोडी उंचावरुन थािपत करण्याचा ा त 
पिरि थतीत िनणर्य घेण्यात आलेला असनु क प अहवालानरुुपच नळजोडण्या थािपत करण्यात आले या असनू 
त्यानसुारच िनधी खचर् करण्यात आलेला आहे. त्याच माणे लेखापिरक्षणात उ लेिखत सवर् मल:िन सारण पंपींग 
टेशनची कामे आता पणूर् करण्यात आलेली आहेत. तसेच सदरहू क पाची मळु अंदािजत िंकमत रु. ४६४ कोटी 
इतकी होती. तथािप, आता क पातील झाले या काही सधुारणांमळेु सदरहू क प साधारणत: रु. ३९० कोटी इतक्या 
िंकमतीत पणूर् होईल.  

सिमती महानगरपािलकेच्या उपरोक्त कामकाजासंदभार्त समाधानी आहे. तथािप, हाती घेतले या मलिन: सारण 
क पाचे उवर्रीत काम शीघर्तेने पणूर् करावे जेणे करून तेथील रिहवाशांचे राहणीमान ससु  होण्यास मदत होईल.  

पिरच्छेद कर्. ५.१.५.१ : सेवा तर िनदशांकाच्या अनषंुगाने घन कचरा यव थापनेची कायर्िसध्दी / पिरच्छेद कर्. 
५.१.५.२ : घन कचऱ्याची अशा तर्ोक्त प तीने िव हेवाट लावणे : 

अिभ ाय : 
3.15   नगरपािलका घन कचऱ्याचे हाताळणी, संकलन, वाहतूक आिण िव हेवाट लावण्याची िकर्या सु यवि थत 

करण्यासाठी आिण मनु य वा थ्यावर त्याचा ितकूल पिरणाम टाळण्यासाठी कद शासनाने नगरपािलका घन कचरा ( यव थापन 
आिण हाताळणी) िनयम, २००० आखले. कदर् शासनाने नागरी थािनक सं थे ारे घन कचरा यव थापनाच्या (SWM) कामाचे 
मोजमापन करण्यासाठी (i) घरगुती तरावर घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्यासाठी SWM सेवची या ती (ii) घन कचरा 
संकलनातील क्षमता (iii) घन कचरा िवलिग्नकरण करण्याचे पिरमाण (iv) िकर्या झाले या घन कचऱ्याचे पिरमाण (v) घन 
कचऱ्याची वैज्ञािनक प तीने िव हेवाट लावण्याचे पिरमाण (vi) घन कचरा यव थापन सेवेसाठी लागणाऱ्या खचार्च्या वसुलीचे 
पिरमाण (vii) तकर्ारींचे िनवारण करण्याची क्षमता आिण viii) घन कचरा यव थापन भार वसुली करण्याची क्षमता असे आठ 
िनदशांक िविनिर्द ट केले आहेत. 

लेखापिरक्षणादर यान असे आढळून आले की, औरंगाबाद महानगरपािलका शहरात रोज िनमार्ण होणाऱ्या ४५० मेटर्ीक टन 
(MT) घन कचऱ्याची हाताळणी आिण वाहतूक, त्यांचे वत:चे साधन (वाहने आिण मजूर) लावून आिण दोन सं थांची खाजगी 
वाहतूक वाहने भाडे तत्त्वावर घेऊन करण्यात येत होते. घन कचऱ्याचे संकलन आिण िव हेवाट लावण्यासाठी (Dumping) ६१ 
जड आिण १५१ हलकी वाहने होती. वहन करणाऱ्या खाजगी लोकांना नरेगाव येथील डिं पग याडर्स पयत करण्यात येणाऱ्या 
फेऱ्यांच्या आधारावर दान करण्यात येत होते. शहर वच्छता आराख ा माणे (CSP) घन कचऱ्याचे संकलन, िवलग्नीकरण, 
िकर्या करणे, िरसायकल करणे आिण त्याची िव हेवाट लावणे यासाठी एखा ा खाजगी यापाऱ्यासोबत दीघर्कालीन करार 
करण्याचे माहे नो हबर, २०११ मध्ये िविहत केले होते तरी देखील औरंगाबाद महानगरपािलकेने हे काम करवून घेण्यासाठी एखा ा 
खाजगी सं थेची नेमणूक करण्यासाठी कोणतेही यत्न केले नाहीत. 

घन कचऱ्याची िकर्या करणे, िरसायकल करणे, वैज्ञािनक प तीने िव हेवाट लावणे आिण घन कचरा यव थापन 
(SWM) भार वसुली करणे यासाठी कायर्प ती अि तत्वात न हती.  

रा टर्ीय/राज्य तरीय मापदंडाचं्या िवरु  औरंगाबाद महानगरपािलकेने उपरोक्त आठ पैकी केवळ तकर्ारींचे िनवारण 
करण्याची क्षमता हा एकच सेवा तर िनदशाकं साध्य केला. घन कचरा संकलनातील क्षमता जरी ९० टक्क्यांपेक्षा जा त होती तरी 
घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची या ती जवळपास फक्त ५७ टक्केच होती. शास्तर्ोक्त प तीने िव हेवाट लावणे, िकर्या 
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केले या घन कचऱ्याचे पिरमाण, घन कचरा यव थापनासाठी लागणाऱ्या खचार्ची वसुली आिण घन कचरा यव थापन भार 
वसूल करण्याची क्षमता या चार िनदशांकांसंबंधातील साध्यतेचे माण वषर् २०११-१६ मध्ये शुन्य होते. वषर् २०१५-१६ दर यान घन 
कचरा वेगवेगळा (Segregation) करण्यासंबंधातील साध्यता फक्त १९.९५ टक्के होती. वषर् २०११-१६ दर यान औरंगाबाद 
महानगरपािलकेने घन कचरा यव थापनासाठी कायर्चालन खचर् हणून रु. १८५.३० कोटी खचर् केले परंतु महसूल वसुली शून्य 
होती. औरंगाबाद महानगरपािलकेने राज्य शासनास २०१३-१४ मध्ये ८० टक्के घराचंा अतंभार्व केले अस याचे आिण १० टक्के 
घन कचऱ्यावर िकर्या केले अस याचे माहे मे, २०१४ मध्ये कळिवले होते, परंतु लेखापरीक्षा पडताळणीत ते अनुकर्मे ५६ टक्के 
आिण शून्य अस याचे आढळले. 

वाहने भाडेतत्त्वावर घेण्यासंबंधात औरंगाबाद महानगरपािलकेने नरेगाव येथील डिं पग याडर्पयत करण्यात येणाऱ्या 
फेऱ्यांच्या अनुषंगाने एजन्सींना दान केले होते. औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या थायी सिमतीस माहे स टबर, २०१२ मध्ये असे 
आढळले की दोन फेऱ्यांची गरज असताना, दोन खाजगी सं थांनी िवभागीय मजूर कमी अस याकारणाने, फक्त एक फेरी मारली. 
यािशवाय, कचऱ्याच्या वहनाचे काम िवभागीय मजूर कमी अस यामुळे समाधानकारक न हते. कायर्प ती अिधक कायर्क्षम 
करण्याच्या उ ेशाने सिमतीने वजनाच्या आधारावर दान करावयाची िशफारस केली, कारण त्यामुळे खाजगी सं था जा तीत 
जा त कचरा उचलण्याचा यत्न करतील. औरंगाबाद महानगरपािलकेने या सूचनांचे पालन केले नाही आिण फेऱ्यांच्या 
आधारावर कचऱ्याची िव हेवाट लावणे  सुरू ठेवले.  

औरंगाबाद महानगरपािलकेने नमुद केले की वजनाच्या आधारावर दान करण्यासंबंधातील िनिवदा माहे माचर्, २०१६ मध्ये 
मागिव या होत्या. परंतु त्याला काही ितसाद िमळाला नाही. अशा कारे, औरंगाबाद महानगरपािलका घन कचऱ्याची हाताळणी 
आिण वाहतूक करण्यासाठी एक पिरणामकारक आिण कायर्क्षम प ती िवकिसत करु शकली नाही. 

तसेच सदरहू महानगरपािलका घन कचऱ्याला वेगवेगळे न करता त्यावर िकर्या आिण िरसायकलींग याची नरेगाव येथील 
डंपींग याडर्मध्ये िव हेवाट लावत होती. महारा टर् दषुण िनयंतर्ण मंडळाने औरंगाबाद महानगरपािलकेला नरेगाव येथे कचऱ्याचे 
माण वाढ यामुळे तेथील घन कचऱ्याचे डंिं पग न करण्याच्या मंुबई उच्च न्यायालयाच्या िद. २ एि ल, २०१३ रोजीच्या 
आदेशांतगर्त नोटीस बजावून घन कचऱ्याची िव हेवाट लावण्यासाठी अन्य पयार्यी जागा शोधण्याच्या सूचना िद या. असे असूनही 
औरंगाबाद महानगरपािलकेने नरेगाव डंिं पग याडार्मध्येच अ-शास्तर्ोक्त प तीने घन कचऱ्याचे डंिं पग करणे सुरुच ठेवले. त तच 
औरंगाबाद महानगरपािलकेने शहर वच्छता आराख ामध्ये शास्तर्ोक्त लॅण्डिफ ड थळांसाठी रु. ५० कोटीची तरतूद केली होती. 
मातर् वषर् २०११-१६ दर यान घन कचरा यव थापनासाठी शास्तर्ोक्त साधने िवकिसत करण्याकरीता वािर्षक अथर्संक पात 
कोणतीही तरतूद केली नाही. 

िवभागाने आप या प टीकरणात नमूद केले की, औरंगाबाद शहरात दैनंिदन साधारणपणे ४५० मे. टन घनकचरा िनमार्ण 
होतो. औरंगाबाद शहरातील कचरा नेण्याची जागा (नरेगांव) बंद झा यामुळे आिण औरंगाबाद शहरात कचऱ्यावर कुठ याही 
कारची शास्तर्ीय िकर्येची सुिवधा नस याकारणाने माहे फे ुवारी, २०१८ पासून औरंगाबाद शहर हे कचरा नी संकटामध्ये 

(Crisis) आले होते. या संकटातुन शहराची मुक्तता करण्यासाठी शासनाने िनयुक्त केले या तज्ज्ञ सं थेकडून महानगरपािलकेच्या 
घनकचरा यव थापन िवभागाचा सिव तर क प अहवाल तयार करण्यात आला. सदरील अहवालानुसार शहरातील चार 
िठकाणी घनकचरा िकर्या कदर् उभारण्यासाठी जागा िन चीत करण्यासाठी शासनाने िवभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली 
संिनयंतर्ण सिमती कठीत केली. या सिमतीमध्ये िज हािधकारी, आयुक्त, महानगरपािलका, दषुण िनयंतर्ण मंडळाचे अिधकारी हे 
असुन संिनयंतर्ण सिमतीमाफर् त शहराच्या चारही िदशेने कचरा िकर्येसाठी चार िठकाणे िनि चत केली. यापैकी िचकलठाणा, 
पडेगांव आिण हसुर्ल येथे ओ या आिण सुक्या कचऱ्यावर िकर्या तसेच कांचनवाडी येथे बायोमॅथेनेशन िकर्या कदर् 
(Biomethanation plant) उभारवायाचे योिजले आहे. 

शहरातील घनकचरा यव थापनासाठी महानगरपािलकेतफ एकूण नऊ वॉडार्ंमध्ये २३०६ सफाई कमर्चाऱ्यांच्या सहा याने व 
महानगरपािलकेच्या १०८ व खाजगी २३६ िरक्षांचा वापर करून घरगुती तरावर घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याचे काम  सुरू 
असुन सदरील कचरा िकर्या कदर्ावर घेऊन जाण्यासाठी टर्क, िट पर, हायवा, टर्ॅक्टर इत्यािद २२ वाहने खाजगी तत्त्वावर वापरात 
आहेत. तसेच महानगरपािलकेच्या मालकीची ३५ मोठी वाहने कायर्रत आहेत. तसेच घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याच्या 
कामामध्ये आणखी सुसूतर्ता आणण्यासाठी व घनकचरा अिधिनयम २०१६ नुसार योग्य प तीने कचरा संकलन-वाहतुक व 
िव हेवाट लावण्यासाठी खाजगीतत्वावर कचरा संकलन व वाहतुक करण्यासाठी िनिवदा िकर्या राबिवण्यात आली. या 
िकर्या ारे पी.गोपीनाथन या खाजगी सं थेची िनयुक्ती करण्यात आली असुन सदरील सं थेने ट या ट याने िद. २० िडसबर २०१८ 
पासुन शहरात कचरा संकलन व वाहतूकीचे काम  सुरू केले आहे. औरंगाबाद शहरातुन १०० टक्के घरोघरी जाऊन दररोजचा 
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४५० मे.टन ाथिमक वरुपाने कचरा संकलन करण्यात येत आहे. या िशवाय कचरा संकलन आिण वाहतुक (Collection & 
Transportation) ा सेवेचेपण सुसुतर्ीकरण करण्यात येत असुन घराघरातुन िनवासी भागात िदवसात एकदा व माकट के्षतर्ात 
िदवसातून दोनदा कचरा संकलन आिण वाहतुक  सुरू करण्यात आली आहे.  

सध्या औरंगाबाद शहरात दैनंिदन िनमार्ण होणाऱ्या ४५० मेिटर्क टन घनकचऱ्याचे ओला कचरा व सुका कचरा असे 
स्तर्ोतावरच (At source) िवलग्नीकरण करण्याची कायर्वाही  सुरू असुन एकुण ११५ िनवडणुक वॉडार्ंपैकी ९० वॉडार्ंमध्ये 
उ मिरत्या घनकचरा िवलग्नीकरण काम  सुरू आहे. तसेच नागरीकामंध्ये घनकचरा िवलग्नीकरण जनजागृती करण्यासाठी 
शहरात िनमार्ण होणारा घनकचरा घराघरातून वैयिक्तक पातळीवर ओला व सुका कचरा असे वगीर्करण करणेबाबत वच्छता 
िनरीक्षकांमाफर् त जवानांना तसेच जवानांमाफर् त सफाई मजुरांना वच्छतेबाबत जनजागृतीपर मागर्दशर्न तसेच शाळा, 
महािव ालयांमधुन पॅ पलेट ारे जनजागृती करण्यात येत आहे. भ गाप ती ारे, तसेच िभ ीपतर्कां ारे पो टसर्, बॅनसर् या 
माध्यामांतून वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. या कामासाठी िविवध के्षतर्ातील ित ठीत नागरीक, उ ोजक यांची 
वच्छता दतु हणुन िनयुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच वेळोवेळी िविवध वच्छता मोिहमा राबिवण्यात येत आहेत. तसेच 
िविभ  तज्ज्ञ सं थाच्या मदतीने पूणर् शहरात नागिरकाशंी संवाद साधुन वच्छतेच्या बाबतीत एक सकारात्मक िवचाराचे सारण 
करण्यात येते आहे.  

औरंगाबाद शहरातुन िवलग्नीकृत घनकचरा संकलन करून ओला कचरा हसुर्ल, पडेगांव, िचकलठाणा व कांचनवाडी 
येथील िकर्या कदर्ावर नेऊन बायोक चरच्या सहा याने फवारणी करून त्या कचऱ्यापासुन खत िनिर्मती करण्यात येत आहे. 
आजिमतीस एकूण १५०० ते २००० मे. टन खत तयार करून शेतकऱ्यांना मोफत वाटप करण्यात येत आहे. तसेच सुका कचरा हा 
कचरा वेचकांमाफर् त पुनर्: िकर्या करणे कामी पाठिवण्यात येत आहे. 

सुका कचऱ्यापैकी िवकला जाणारा कचरा हा कचरा-वेचकांमाफर् त पुनर्वापरासाठी नेला जातो. न िवकलेला कचरा गोणींमध्ये 
भरुन ठेवण्यात येतो. अंबुजा िसमट कंपनी माफर् त ८० टन न िवक या जाणाऱ्या सुक्या कचऱ्याची िव हेवाट लावण्यात आली 
आहे. महानगरपािलकेमाफर् त उक्त योजनाथर् इतर सं थांचादेखील शोध  सुरू आहे. शहरातील िविवध िठकाणी सुका कचरा 
यव थापनासाठी शॉिटगशेड उभारण्यात येत आहे. 

िम ीत कचरा महापािलकेमाफर् त जागच्या जागीच नािशक ि थत Enviro-Bio Tech या सं थे ारे कंपोिं टगची कर्ीया 
करण्यात येत आहे. सटर्ल नाका येथे साचले या अंदाजे १५०० मे.टन घनकचऱ्यावर एम.जी.एम िक्लन इंिडया सटर, औरंगाबाद 
माफर् त CSR च्या माध्यमातुन शास्तर्शु  िकर्या करण्यात येत आहे. तसेच िचकलठाणा, हासुर्ल, पडेगावं, कांचनवाडी येथील 
िकर्या कदर्ावर काही माणात जाणाऱ्या घनकचऱ् यावर िकर्या करण्यासाठी एम.जी.एम िक्लन इंिडया सटर, औरंगाबादच्या 
माध्यमातुन शास्तर्शु  िकर्याकरून दगुधीमुक्त करण्यात येत आहे. 

या शहरात एकूण नऊ शासकीय िवभाग (Zones) असून िवभाग कंर्. १ व ९ येथील कचरा पडेगावं, िवभाग कर्. २ व ४ 
येथील कचरा हसुल येथे, िवभाग कर्. ३,५,६ येथील कचरा िचकलठाणा येथे आिण िवभाग कर्. ७ व ८ येथील कचऱ्यावर 
कांचनवाडी येथे िकर्या करण्याचे िनयोिजले होते. सदरील िठकाणांच्या नागिरकाशंी चचार् करून तेथे शक्य तेव ा कचऱ्याचे 
िवलगीकरण (Segregation) करून नेण्याची सुरुवात करण्यात आली होती. मातर् काही िठकाणी थािनक नागिरकाचंा त्यास 
िवरोध झाला. संबंिधत नागिरकांसोबत सातत्याने चचार् करण्यात येत असुन त्यांना तर्ास होऊ नये हणुन कचऱ्यावर बायोक चर 
आिण बायोसॅिनटायझर टाकणे, सदरील थळी पुन च: िवलगीकरणाची (Secondary Segregation) यव था करणे इत्यािद 
उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सदरील न पोलीस शासनाच्या मध्य थीने काही अंशी सोडिवण्यात आला आहे. पावसाच्या 
िदवसात कचरा शहराच्या बाहेर न ने यास शहरात साथीचे रोग पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या तव, महानगरपािलका 
या सवर् थळी कचरा नेण्यास यत्न करीत आहे. सदरील िठकाणी बायोक चर आिण बायोसॅिनटायझरच्या मदतीने िकर्यासु ा 
करण्यात येत आहे. यािशवाय या दोन्ही िठकाणी मशीन्स बसवून कचऱ्यावर िकर्येची सुरवातही करण्याचे िनयोजन आहे. हसुर्ल, 
िचकलठाणा आिण पडेगाव या तीन िठकाणी किदर्त िकर्येकरीता िस हील वक्सर्साठी कामाचे आदेश देण्यात आलेले आहे आिण 
िकर्या लॅन्ट  साठी िनिवदा अंतीम करण्यात आलेली आहे. लवकरच मा. थायी सिमतीची मान्यता घेऊन कायार्देश देण्यात 
येईल. मातर् सदरील कामे मो ा वरुपाची असून ती पूणर् करण्यास िकमान सहा मिहने ते एक वषार्चा कालावधी लागेल. तोपयत 
वरील नमूद के या माणे बायोक चर आिण इतर माध्यमातून ोसेिंसग करण्यात येणार आहे. कांचनवाडी येथे (Biomethanation 
plant) चे टडर कािशत करण्यात आलेले आहे.  

घनकचऱ्यासाठी भार वसुली करण्यात येत असुन सन २०१३-२०१६ या कालावधीमध्ये महानगरपािलकेने साफ़ सफ़ाई 
करापोटी रु.१५.१८ कोटी व उपभोक्ता करापोटी सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या कालावधीत रु.६.५८ कोटी वसूल 
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करण्यात आले आहे. औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या घनकचरा यव थापन िवभागावर होणारा खचर् मालम ा करामधील 
उपभोक्ता कराच्या सहा याने वसूल केला जातो.  

उघ ावर/र त्यावर कचरा टाकणा-या दकुानदार/ नागरीक/ आ थापना यांच्या िवरु  जाग्यावर दंड (Spot Fine) 
करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. आता पयत ६२५ पेक्षा अिधक दकुानदार / नागरीक/ आ थापना यांच्यावर दंडात्मक 
कारवाई करण्यात आलेली असून, रु. १,२६,०००/- इतका दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच महानगरपािलकेने शहरातील 
नागरीकांमध्ये वच्छते बाबत जागृती हणून ९ झोन कायार्लयासाठी एकूण ४० माजी सैिनकांची िनयुक्ती केली असुन त्यांचेकडून 
सु ा उघ ावर/र त्यावर कचरा टाकणाऱ्या दकुानदार/ नागिरक/आ थापना यांच्या िवरु  जाग्यावर दंड (Spot Fine) करण्याची 
कारवाई करण्यात येत असून आजपयत उघ ावर / र त्यावर कचरा टाकणाऱ्या ४९५ नागिरकांवर दंडात्मक कायर्वाही करण्यात 
आली असुन २,१६,५७०/- इतका दंड आकारण्यात आला आहे. 

औरंगाबाद महानगरपािलके अंतगर्त शहरातील नागिरकाचं्या वच्छते संदभार्त दैनंिदन ा त होणाऱ्या तकर्ारींचे त्विरत 
िनवारण करण्यासाठी िवभागामाफर् त वाडर् िनहाय जवान - वच्छता िनिरक्षक - वॉडर् अिधकारी अशी णाली तयार करण्यात आली 
असुन झोन तरावर या तकर्ारींचे िनवारण करण्यात येते. 

मुख्यालयामाफर् त Online प तीने तकर्ारी ा त झा यास तत्काळ या तकर्ारींचे िनवारण ठरािवक वेळेत करण्यासाठी संबंधीत 
वच्छता िनरीक्षक यांच्याकडे त्या वगर् करण्यात येतात व या संबंधी पाठपुरावा करून संबंधीतांची तकर्ार िनवारण करण्यात येते. 

घनकचरा यव थापन अिधिनयम, २०१६ नुसार व इंदौरच्या धतीर्वर औरंगाबाद महानगरपािलका रिहवासी के्षतर्ांमध्ये त्येक 
घरामागे ०१ रु. तीिदन तर यवसायीक के्षतर्ांमध्ये दकुान/आ थापना यांच्या ०५ िंकवा १० रु ितदीन भार वसुली करण्याचे 
िनयोजन आहे. येत्या काही िदवसांमध्ये याची अमंलबाजावणी करण्यात येणार आहे. 

स :ि थतीत शहरात र त्यावर कचरा टाकणाऱ्या नागिरक / दकुानदार / आ थापन यांच्यावर दंडात्माक कायार्वाही करून 
दंड वरूपात भार शु क आकारण्यात येत आहे. 

िवभागीय सिचवांनी साक्षी दर यान िवदीत केले की, िचखलठाणा, पडेगाव, हसुर्ल आिण काचंनवाडी येथे उभारण्यात येत 
असलेले क प हे मोठे असून त्यांचे काम पूणर् होण्याकरीता सुमारे एक वषार्चा कालावधी आव यक आहे. िचखलठाणा येथील 
क पाचे काम  सुरू असून पुढील तीन मिहन्यांमध्ये क पाचे काम पूणर्त्वास जाईल. हे सवर् क प  सुरू होईपयत काही कचरा 
िसमट कंपन्यांकडे पाठिवण्यात आला तर काही थािनक लोक सुका कचरा घेत आहेत. रमा नगर आिण सटर्ल नाका या दोन 
िठकाणी िवकदर्ीत क प  सुरू आहेत. त्याच माणे औरंगाबाद महानगरपािलका कचरा गोळा करणाऱ्या लोकांसमवेत समन्वय 
साधून जो कचरा िवकण्यासारखा आहे तो कचरा भंगारवा यांना िवकत आहे. त्याच माणे िवकदर्ीत प तीने िवभागिनहाय एकूण 
नऊ छोटे क प उभारण्यात येत आहेत जेणेकरून सवर् कचरा मो ा क पाच्या िठकाणी नेण्याची आव यकता राहणार नाही. 
यासंदभार्तील िनिवदा िकर्या मंजूर करण्यात आलेली आहे. असे क प शहरात उभारण्यात आ यास दषुणात आणखी वाढ 
होईल अशी शंका सिमतीने उपि थत केली असता सिमतीस िवदीत करण्यात आले की, सदरहू कचरा हा शास्तर्ीय प तीने 
साठिवला जाणार अस याने शहरामध्ये कोणत्याही कारचे दषुण त्यामुळे होणार नाही. िवकदर्ीत कचऱ्यासाठी तीन कायार्देश 
िनगर्िमत करण्यात आलेले असून या क पासाठी एक मशीन सध्या उपल ध झालेली आहे. सदरहू छो ा क पासाठी एक 
एकरपेक्षा कमी जागा पुरेशी ठरते. असे क प कायार्िन्वत करण्यासाठी नऊ िठकाणी जागा आहेत िंकवा कसे याबाबत सिमतीने 
पृच्छा केली असता सिमतीस सांगण्यात आले की, जागेचे िनयोजन करण्यात आलेले आहे, मातर् त्या क पासाठी िवज िंकवा इतर 
सुिवधा लागणार आहेत त्या सवार्ंची पूतर्ता करूनच ते क प सुरू करण्यात येणार आहेत. तीन िठकाणचे कायार्देश देण्यात 
आलेले आहेत. तीन िठकाणांपैकीच्या दोन मिशन या सध्या िचखलठाणा येथे ठेवण्यात आले या आहेत. कारण हा मोठा क प 
अ ाप  सुरू झालेला नाही. या छो ा मशीनची तीिदन १६ मे. टन इतकी क्षमता आहे. सध्या उक्त दोन मशीन ारे कचरा िवकदर्ीत 
प तीने गोळा करणे  सुरू झाले आहे. ज्यावेळी मोठे क प  सुरू होतील त्यावेळी छो ा मशीन शहरात ठेवण्यात येतील.  

वजनाधारीत कचरा गोळा करण्यासाठी लोकांनी ितसाद िदलेला नस याची बाब सिमतीने िनदशर्नास आणून िदली असता 
सिमतीस कथन करण्यात आले की, नवीन संकलन वाहतुकीची िनिवदा काढण्यात आलेली आहे. घन कचरा यव थापन, २०१६ 
च्या नवीन िनयमानुसार एक हजार घरांसाठी एक कचऱ्याची गाडी आव यक आहे तर तीन लाख घरांसाठी सुमारे ३०० गाडयांची 
आव यकता आहे. उक्त गाडया औरंगाबाद महानगरपािलकेला ा त झाले या असून या गाडयांमध्ये दोन वेगवेगळे भाग आहेत. 
एक भाग ओला कचरा आिण दसुरा भाग सुका कचऱ्यासाठी असून वजनाधारभूत प तीने त्याचा मोबदला अदा करण्यात येत 
आहे. 

BSÉ¤ÉÒ 331---14+ 
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िशफारस :- 
3.16   घन कचरा यव थापनासंदभार्त लेखापरीक्षणात आके्षिपत करण्यात आले या बाबी या अितशय मलूभतू 

आिण गंभीर वरुपाच्या आहेत. घन कचऱ्याची हाताळणी, संकलन, वाहतूक आिण िव हेवाट लावण्याची िकर्या 
सु यवि थत करण्यासाठी आिण मनु य वा थ्यावर त्याचा ितकूल पिरणाम टाळण्यासाठी कदर् शासनाने नगरपािलका 
घन कचरा ( यव थापन आिण हाताळणी) िनयम, २००० आखले. तसेच नागरी थािनक सं थे ारे घन कचरा 
यव थापनाच्या कामाचे मोजमापन करण्यासाठी आठ िनदशांक िविनिर्द ट केले. 

लेखापिरक्षणादर यान औरंगाबाद महानगरपािलकेमध्ये घन कचऱ्यावर िकर्या करणे, त्यास पनुवार्पर योग्य 
(Recycling) बनवणे, वैज्ञािनक प तीने कचऱ्याची िव हेवाट लावणे आिण घन कचरा यव थापन भाराची वसलुी 
करणे यासाठी कोणतीही िनि चत कायर्प ती आढळून आली नाही. रा टर्ीय/राज्य तरीय एकूण आठ मापदंडापैकी 
सदरहू महानगरपािलकेने केवळ एकच मापदंड साध्य केला. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची या ती जवळपास 
फक्त ५७ टक्के होती. कचऱ्याची शा तर्ोक्त प तीने िव हेवाट लावणे, िकर्या केले या घन कचऱ्याचे पिरमाण, घन 
कचरा यव थापनाच्या खचार्ची वसलुी आिण घन कचरा यव थापन भार वसलू करण्याची क्षमता या संबंधातील वषर् 
२०११ ते २०१६ या कालावधीतील साध्यतेचे माण शनू्य टक्के होते. याच कालावधीकिरता सदरहू महानगरपािलकेने 
घन कचरा यव थापनासाठी 'कायर्चालन खचर्' हणनू रु. १८५.३० कोटी इतकी रक्कम खचर् केली. मातर् महसलू 
वसलुी शनू्य होती. लेखापिरक्षणात असेही आढळून आले की, औरंगाबाद महानगरपािलकेने घन कचरा वेगवेगळा न 
करता त्यावर िकर्या आिण त्यास पनुवार्परायोग्य न करता त्याची नरेगाव के्षपणभमूीमध्ये अ-शा तर्ोक्त प तीने 
िव हेवाट लावण्यात येत होती. नरेगाव येथे कचऱ्याचे माण वाढ यामळेु मा. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात 
आले या जनिहत यािचकेवर मा. न्यायालयाने िदले या आदेशानसुार नरेगाव येथील के्षपणभमूीवर कचरा टाकण्यास 
बंदी करण्यात आली. औरंगाबाद शहरात दैनंिदन साधारणत: ४५० मे. टन घन कचरा िनमार्ण होतो. नरेगाव 
के्षपणभमूी बंद झा यामळेु औरंगाबाद शहरात कचऱ्यावर कोणत्याही कारची शा तर्ोक्त िकर्ये ारे िवघटनाची सोय 
नस याकारणाने माहे फे वुारी, २०१८ मध्ये औरंगाबाद शहरात कचऱ्याच्या िव हेवाटीचा फार मोठा यक्ष न िनमार्ण 
होऊन चंड जनक्षोभ उ वला होता. मा. न्यायालयाच्या ह तके्षपानंतर व आदेशानंतर िवभागीय आयकु्त, औरंगाबाद 
यांच्या अध्यक्षतेखाली संिनयंतर्ण सिमती गठीत करण्यात आली. सदरहू सिमतीमध्ये िज हािधकारी, महानगरपािलका 
आयकु्त यांचादेखील समावेश होता. सदरहू संिनयंतर्ण सिमतीमाफर् त शहराच्या चारही िदशेने कचरा िकर्येकिरता चार 
िठकाणे िनि चत करण्यात आली. यापैकी िचकलठाणा, पडेगाव आिण हसुर्ल येथे ओ या आिण सकु्या कचऱ्यावर 
िकर्या तर कांचनवाडी येथे बायोमथेॅनेशन िकर्या कदर् उभारण्याचे योजण्यात आले. 

वा तिवक औरंगाबाद शहरास ऐितहािसक वारसा लाभला असनू शहरातील वेरुळ, अिंजठा, मकबरा यासारख्या 
लेण्या बघण्यासाठी मो ा संख्येने पयर्टक येत असतात. शहराची लोकसंख्या ही २०११ सालच्या लोकसंख्या न दीनसुार 
समुारे १२ लाख २८ हजार असनू सन २०१८ मध्ये ती साधारणत: १४ लाख इतकी आहे. औरंगाबाद शहरात रोज 
समुारे ४५० मे. टन घन कचरा िनमार्ण होत असतो. मा. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नरेगाव येथील डंिं पग तातडीने 
बंद करावे लागले. महानगरपािलकेकडे कचऱ्याच्या िव हेवाटीकिरता नरेगाव यितिरक्त दसुरी कोणतीही पयार्यी 
यव था नस याने कचरा िव हेवाटीचे यव थापनच त्यामळेु कोलमडून गे याने जनतेमध्ये चंड रोष िनमार्ण झाला. 
यातून महानगरपािलकेचा िनयोजनशनू्य कारभार व दरूदृ टीचा असलेला पणूर्त: अभाव सामोरा आला. औरंगाबाद 
शहरातील झपा ाने वाढत जाणाऱ्या नागरीकरणाबरोबरच कचऱ्याची पैदासदेखील वाढत जाणारी अस याने पढुील 
२५-३० वषार्ंची गरज ओळखनू शा तर्ोक्त प तीने कचऱ्याची िव हेवाट लावण्याकिरता पयार् त क्षमतेचे क प 
सिुनयोिजत प तीने यापवूीर्च उभारले जाण्याची कायर्वाही महानगरपािलकेकडून होणे अपेिक्षत व आव यक होते. घन 
कचऱ्याची शा तर्ोक्त प तीने िव हेवाट लावणे ही नागरी सं थेची वैधािनक जबाबदारी आहे. असे असनूही औरंगाबाद 
महानगरपािलका याकामी सपशेल अपयशी ठरलेली असनू सिमती याबाबत ती  नाराजी यक्त करते.  

िवभागाच्या प टीकरणात तसेच िवभागीय सिचवांच्या साक्षीदर यान िनदशर्नास आ या माणे मा. न्यायालयाच्या 
आदेशानसुार औरंगाबाद शहरातील कचरा यव थापनासंदभार्त संिनयंतर्ण सिमती थापन करण्यात आ यानंतर 
यासंदभार्त सिव तर क प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला. उक्त अहवालानरुूप शहराच्या चारही भागात घन 
कचरा िकर्या यंतर्णा उभारण्याचा िनणर्य घेण्यात येऊन त्या माणे िचकलठाणा, हसुर्ल, पडेगाव या तीन िठकाणी १५० 
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मे.टन क्षमतेचे घन कचरा िकर्या यंतर्णा उभारण्याचे िनयोिजत आहे. तर कांचनवाडी येथे ३० मे.टन कचऱ्यावर 
'बायोिमथेनायझेन' या तंतर्ज्ञानावर आधािरत िकर्या यंतर्णा उभारण्याचे िनयोजन आहे.  

शहरात दर िदवशी िनमार्ण होणारा समुारे ४५० मे.टन कचरा शहरात कदािपही साठून देणे नागिरकांच्या 
आरोग्याचा िवचार करता योग्य नस याने स :ि थतीत या िनयोिजत चार िठकाणी कचरा गोळा करण्यास 
महानगरपािलकेने सरुवात केली आहे. तसेच जोपयत या चार िठकाणी घन कचरा िकर्या यंतर्णा त्यक्ष कायार्िन्वत होत 
नाही तोपयत या चार िठकाणी जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर एम.जी.एम.िक्लन इंिडया सटर, औरंगाबाद या सं थेच्या 
माध्यमातून बायोक चर े ारे दगुधीमकु्त करण्यात येत आहे.  

या यितिरक्त कचऱ्यावर शा तर्ोक्त िकर्या करण्यासाठी शहरामध्ये िवकदर्ीत छो ा कदर्ाच्या पयार्यांचा देखील 
िवचार करण्यात आला असनू शहरातील नऊ िठकाणांसाठी िनिवदा िकर्या मंजरू करण्यात आलेली आहे. 

शहरात माहे फे वुारी, २०१८ मध्ये कचरा िवघटनासंदभार्त उ वले या जनक्षोभानंतर महानगरपािलकेने उपरोक्त 
माणे  सरुू केले या कायर्वाहीवर सिमती काही अंशी जरी समाधानी असली तरी शहरातील घन कचऱ्याच्या शा तर्ोक्त 
िव हेवाट लावण्याच्या सम येवर अंितम समाधान शोधावयाचे अस यास वर उ लेिखत िनयोिजत चार घन कचरा 
िकर्या क प आता अिधकचा िवलंब न लावता तातडीने पणूर् होणे आव यक आहे. सिमतीस साक्षी दर यान िविदत 
करण्यात आले होते की, िचखलठाणा येथील क पाचे काम  सरुू करण्यात आले असनू येत्या तीन मिहन्यांत सदरहू 
क पाचे काम पणूर् होईल. सिमतीस उपरोक्त माणे आ व त के यानंतर आता समुारे चार मिहन्यांचा कालावधी 
उलटलेला आहे. सबब, िचखलठाणा येथील क पाचे काम आता खिचतच पणूर् होऊन सदर क प कायार्िन्वत झालेला 
असेल अशी सिमतीस अपेक्षा आहे. सबब, या क पाबाबतच्या कायर्पतूीर्चा अ यावत अहवाल सिमतीस पंधरा 
िदवसांत उपल ध करून देण्यात यावा. 

त तच, उवर्िरत पडेगाव, हसुर्ल व कांचनवाडी या तीनही क पांचे काम तातडीने हाती घेऊन येत्या सहा 
मिहन्यांच्या कालावधीत पणूर्त्वास नेऊन सदरहू क प पणूर् क्षमतेने कायार्िन्वत होण्याच्या दृ टीने िवभागाने आव यक 
त्या सवर् उपाययोजना सत्वर हाती घ्या यात अशी सिमतीची आगर्ही िशफारस आहे.  

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.६.१ : र त्याच्या बाजचेू जलिनकास  
अिभ ाय : 
3.17   सेवा तर िनदशांकाच्या (SLBs) ह तपुि तकेनुसार, त्येक र ता ज्याची रंुदी ३.५ मीटर पेक्षा जा त आहे, त्या 

र त्यांवर पक्के आिण आवरण असलेले जलिनकास मागर् असावयास पािहजेत. शासनाने पजर्न्य जल िनकास जा याची या ती 
(SWD) १०० टक्के अंतभूर्त करण्यािवषयी िविहत केले आहे. 

शहर वच्छता आराख ामध्ये (CSP) र त्याच्या बाजूचे जल िनकास मागार्किरता रु. ३७५ कोटी; नाला सक्षिमकरण रु. 
१००० कोटी; आिण जल गर्हण ख ांचे बाधंकाम व सवक्षण याकिरता रु. ४९.३७ कोटी अशा पजर्न्य जल िनकासासाठी एकूण रु. 
१,४२४.३७ कोटी इतक्या िनधीची आव यकता अस याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. परंतु औरंगाबाद महानगरपािलकेने वषर् 
२०११-२०१६ या कालावधीत या िशषार्ंतगर्त कोणतीही अथर्संक पीय तरतूद केली न हती. कारण वाडर् कायार्लयांनी अशी कामे 
तािवत केली न हती.  

औरंगाबाद महानगरपािलकेमध्ये वषर् २०११-२०१६ मध्ये पक्के आवरण असले या जल िनकास मागार्ची या ती एकूण 
र त्याच्या लांबीच्या चार टक्के ते सहा टक्के दर यान होती. २०११-२०१६ दर यान बांधण्यात आले या नवीन र त्यांच्या एकूण 
१४२.४९ िक. मी. पैकी ज्या र त्यांना बाजूने जल िनकास मागर् िदले आहेत, त्यांची लांबी फक्त २१ िक. मी. होती. 

 औरंगाबाद महानगरपािलकेने नमूद केले (माचर् २०१६) की अथर्संक पीय तरतूद नस यामुळे र त्यांच्या बाजूने जल िनकास 
मागर् बांधण्याचा िवचार करण्यात आला नाही. सदरहू उ र मान्य करता येणार नाही कारण वाडर् अिधकाऱ्याने हे काम तािवत 
केले न हते तसेच औरंगाबाद महानगरपािलकेकडून यासाठी िनधीची मागणीदेखील करण्यात आलेली न हती. 

िवभागाच्या खुलाशामध्ये नमूद के या माणे, वष २०१७ मध्ये तत्कालीन महानगरपािलका आयुक्त यांच्या सूचने माणे व 
पुणे येथील तांितर्क सं थेच्या मदतीने रु. ५१६ कोटीचा र त्याच्या बाजूने समतल जलिनकास तयार करण्याचा ारंिभक ताव 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. या िशवाय महानगरपािलकेतफ र त्याचे बांधकाम करतांना र त्याच्या दतुफार् पजर्न्य 
जलिनकासासाठी कामे करण्यात येतात. महानगरपािलकेकडून शहरातील ना यांचे सक्षमीकरण (Nala Training) करून पाणी 
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वाह सुरळीत करण्याची कामे केली जातात. शहराची एकंदरीत भौगोिलक रचना ही उथळ वरुपाची असून त्यामुळे शहरातील 
पाण्याचा िनकास हा शहरात वाहणाऱ्या खामनदी, सुखना नदी ारे होतो व या न ांना शहरातील नाले जाऊन िमळतात.शहरामध्ये 
कदर् व राज्य शासन अनुदािनत व मनपाच्या सहभागातून भुमीगत गटार योजना राबिवण्यात येत असून ती पूणर्त्वाकडे आहे. या 
योजने अंतगर्त शहरामध्ये सुमारे २६२ िक.मी. लांबीचे जाळे तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरातील ना यात वाहणारे 
मलजल बंद झाले असून ते जलिन:सारण वािहनी ारे एकितर्त करून शहरात बांधण्यात आले या मल: िन सारण िकर्या संयंतर्ास 
(STP) जोडण्यात आलेले आहे. स ि थतीत शहरामध्ये जे मल: िन सारण िकर्या संयंतर् बांधण्यात आले आहे त्या ारे ८० ते ८५ 
द.ल.िल.मलजलावर िकर्या करून िकर्यायुक्त पाणी िनमार्ण केले जात आहे व ते नैसिर्गक न ात वािहत केले जाते. 

साक्षी दर यान सिमतीस सांगण्यात आले की, औरंगाबाद शहरामध्ये सध्या कोणतेही पजर्न्य जल िनकास यव था उपल ध 
नाही. या योजनाकिरता एका क प यव थापन स लागाराची िनयुक्ती करण्यात येत असून यासंदभार्त सिव तर क प 
अहवाल तयार करावा लागेल. शहरात मल:िन सारण क प झा यामुळे आता त्याचा काही माणात फायदा होताना िदसत आहे. 
शहरातील मल:िन सारण क पामुळे आता अनेक नाले कोरडे झाले आहेत. शासनाकडून औरंगाबाद महानगरपािलकेला 
र त्यांसाठी िनधी िमळालेला आहे, त्या र त्यांच्या कामांमधून बचत झाले या िनधीमधून साईड डर्ेनेजची कामे करण्यात येणार आहे. 
पजर्न्य जल िनकासाकिरता शासनाकडून मागील वषीर् रु. २५ कोटी तर यावषीर् रु. १०० कोटी महानगरपािलकेस ा त झाले आहेत. 

िशफारस :- 
3.18   सेवा तर िनदशांकाच्या ह तपिु तकेतील िशफारशीनसुार ज्या र त्यांची रंुदी ३.५ मीटरपेक्षा जा त आहे 

अशा र त्यांवर पक्के आिण आवरण असलेले जलिनकास मागर् असणे आव यक आहे. राज्य तर िनदशांकानसुार 
शासनाने पजर्न्य जल िनकास जा यांचा िनदशांक १०० टक्के असा िविहत केलेला आहे.  

शहर वच्छता आराख ानसुार (CSP) पजर्न्य जल िनकासाकिरता (SWD) र त्याच्या बाजचेू जल िनकास मागर् 
याकिरता रु. ३७५ कोटी, नाला सक्षिमकरणाकिरता रु. १००० कोटी तसेच जल गर्हण ख ांचे (Catch pits) 
बांधकाम आिण सवक्षण याकिरता रु. ४९.३७ कोटी अशा एकूण रु. १,४२४.३७ कोटी इतक्या िनधीची आव यकता 
अस याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. तथािप, औरंगाबाद महानगरपािलकेने वषर् २०११ ते २०१६ या कालावधीत 
वाडर् कायार्लयांनी कोणतीही कामे तािवत न के यामळेु या िशषार्ंतगर्त कोणतीही रक्कम अथर्संकि पत केली न हती. 

 औरंगाबाद महानगरपािलका के्षतर्ांतगर्त वषर् २०११ ते २०१६ या कालावधीत पक्के आवरण असले या जल 
िनकास मागार्ची या ती एकूण र त्यांच्या लांबीच्या चार टक्के ते सहा टक्के होती. याच कालावधीत न याने बांधण्यात 
आले या र त्यांच्या एकूण १४२.४९ िक.मी. लांबीपैकी फक्त २१ िक.मी. लांबीच्या र त्यांच्या बाजनेू जल िनकास मागर् 
िदले अस याचे लेखापिरक्षणात िनदशर्नास आले. शासनाने लेखापरीक्षा अिभक्षण मान्य करून 'अमतृ योजना' या 
योजनतगर्त औरंगाबाद शहराची िनवड झाली असनू उक्त योजनतगर्त र त्यांच्या कामांसोबतच पजर्न्य जल िनकास 
कामे िन कािसत करण्यात येतील असे नमदू केले. 

 पजर्न्य जल िनकास जा यांच्या या तीचा राज्य तरीय िनदशांक हा १०० टक्के िनि चत करण्यात आलेला 
असतांना औरंगाबाद महानगरपािलका के्षतर्ांत मातर् सदरहू िनदशांकाची साध्यता ही समुारे ४ टक्के ते ६ टक्के इतकी 
नाममातर् अस याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आलेले आहे. पजर्न्य जल िन: सारणाच्या के्षतर्ातील सदरहू महानगरपािलकेची 
कामिगरी ही मळुीच समाधानकारक नसनू सिमती यासंदभार्त ती  नाराजी यक्त करते. 

 िवभागाच्या प टीकरणामधनू सिमतीच्या िनदशर्नास येते की, सन २०१७ मध्ये र त्यांच्या बाजनेू समतल जल 
िनकास तयार करण्याबाबतचा रु. ५१६ कोटी इतक्या िंकमतीचा ारंिभक ताव पणेु येथील तांितर्क सं थेच्या मदतीने 
तयार करून तो सन २०१७ मध्ये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. सदरहू ताव शासनास सादर होऊन आता 
समुारे २ वषार्ंचा कालावधी उलटून गेला असनू उक्त तावाची नेमकी स :ि थती साक्षीदर यान सिमतीस अवगत 
करून देण्यात आलेली नाही. उक्त ताव शासन दरबारी मंजरू झा यास पजर्न्य जल िन:सारणासंदभार्तील राज्य तरीय 
िनदशांक साध्यतेच्या िकर्येमध्ये महानगरपािलकेस भरीव कामिगरी करता येणे शक्य होईल. अत: िवभागाने याकामी 
सव तोपरी पाठपरुावा करून सदरहू ताव शासन तरावर मान्य करून घेण्याबाबत सकारात्मक यत्न करावेत अशी 
सिमतीची आगर्ही िशफारस आहे. िशफारशीनरुूप केले या कायर्वाहीचा अहवाल सिमतीस एक मिहन्यात सादर 
करण्यात यावा.  
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या यितिरक्त सिमतीच्या असेही िनदशर्नास आले की, औरंगाबाद शहरामध्ये कदर् व राज्य शासन अनदुानीत व 
महानगरपािलकेच्या सहभागातून भिूमगत गटार योजना राबिवण्यात येत असनू सदरहू योजनेचे काम गतीपथावर 
आहे. या योजनतगर्त शहरामध्ये समुारे २६२ िक.मी. लांबीचे जाळे तयार करण्यात येत असनू त्यामळेु शहरातील 
ना यात वाहणारे मलजल पणूर्पणे बंद होऊन ते जलिन:सारण वािहनी ारे एकितर्त करून शहरातील मल:िन सारण 
िकर्या संयंतर्ाला जोडण्यात आलेले आहे. या ारे ना यामधनू वाहणारे मलजल बहुतांशिरत्या बंद होऊन या ना यांचा 
उपयोग पावसा यामध्ये पजर्न्य जल वहनाकिरता होऊ शकेल. औरंगाबाद महानगरपािलका के्षतर्ातील भिूमगत गटार 
योजनेच्या कामांसंदभार्त सिमती अितशय समाधानी आहे. तथािप, सदरहू भिूमगत गटार योजनेचे गतीत असलेले हे 
काम महानगरपािलकेने अित िशघर्तेने अंितमत: पणूर् करावे जेणेकरून पजर्न्य जल िन सारणाच्या सम येचे भरीव अंशी 
िनराकरण करता येणे त्या ारे शक्य होईल. सिमतीची उपरोक्त माणे आगर्ही िशफारस असनू त्यानरुूप केले या 
कायर्पतूीर्चा अहवाल सिमतीस दोन मिहन्यांत उपल ध करून देण्यात यावा. 

 त तच साक्षीदर यान सिमतीस सांगण्यात आले की, औरंगाबाद शहराकिरता पजर्न्य जल िनकासाकिरता 
िव ततृ क प अहवाल (DPR) तयार करावा लागणार असनू या अनषंुगाने क प यव थापन स लागाराची िनयकु्ती 
करण्यात येत आहे. औरंगाबाद महानगरपािलकेला पजर्न्य जल िनकासाकिरता शासनाकडून गतवषीर् रु. २५ कोटी व 
या वषार्किरता रु. १०० कोटी इतक्या रकमेचा िनधी िमळालेला आहे. सिमती या संदभार्त अशत: समाधान यक्त करीत 
आहे. मातर् औरंगाबाद शहराकिरता पजर्न्य जल िनकासाचा तािवत क प तातडीने हाती घेण्यात यावा व त्याकिरता 
आव यक तो िव ततृ क प अहवाल त्वरेने तयार करण्यात यावा व आव यकतेनसुार या योजनेकिरता क प 
यव थापन स लागाराची नेमणकूदेखील करून तूत क प शीघर्गतीने मागीर् लावण्यात यावा अशी सिमती आगर्ही 
िशफारस करीत आहे. िशफारशीनरुुप केलेली कायर्वाही सिमतीस दोन मिहन्यांमध्ये उपल ध करून देण्यात यावी. 

पिरच्छेद कर्मांक ५.१.६.२ : पाणी तुंबणाऱ्या जागा (Water logging spots)  
अिभ ाय : 
3.19   सेवा तर िनदशांक (SLB) ह तपुि तकेतील िशफारशीनुरूप नागरी थािनक सं थेच्या ह ीतील पुर वण थळांचा 

नागिरकांच्या तकर्ारी, त्यक्ष िनरीक्षणे, अहवाल इत्यादींच्या आधारावर आधीच शोध घेवून त्याबाबतच्या तपशीलाची जसे वेळ, 
तारीख, थळ आिण पुराचे पिरमाण याबाबतची मािहती शासनाला कळिवणे अपेिक्षत आहे. अशा िठकाणी वषर्भरात पाणी 
तंुबण्याची / पुर येण्याची वारंवािरता याचाही तपशील यासोबत देणे अिभ ेत आहे. यामुळे पजर्न्य जल िनकासाच्या (SWD) 
प तींच्या भावाचे िंकवा पिरणामाचे मू यांकन करता येणे शक्य होते. शासनाने नगरपािलका के्षतर्ात पाणी तंुबण्याचे शून्य संग 
असण्याबाबत िविहत केले आहे. 

लेखापरीके्षस असे िनदशर्नास आले की २०११-१६ दर यान कदर् शासनाच्या सेवा तर िनदशांक (SLB) ह तपुि तकेत िविहत 
केले या ितमाही सवक्षणाच्या आव यकतेच्या िवरु  फक्त माहे स टबर, २०१५ मध्ये एकदाच पाणी तंुबणाऱ्या जागचे मोजमापन 
केले गेले. पाणी जमा होण्याचे संग घडण्याची संख्याही मोजण्यात आली नाही. माहे स टबर, २०१५ मध्ये केले या सवक्षणात 
शहर सीमा अंतगर्त एकूण १२६ जागा शोधण्यात आ या. 

वषर् २०११-१६ दर यान औरंगाबाद महानगरपािलकेने ही मािहती राज्य शासनाला फक्त एकदाच हणजेच २०१३-१४ 
वषार्साठी कळिवली, ज्यात पाणी जमा होण्याच्या २२ घटना कळिवण्यात आ या. कळिवलेली मािहती ही कोणत्याही सवक्षणाच्या 
आधारावर न हती कारण २०१३-१४ मध्ये मनु यबळाच्या कमतरतेमुळे औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या वाडर् कायार्लयांनी ितमाही 
सवक्षण केले न हते. िव मान ना यांच्या सामान्य वाहांवर अितकर्मण आिण अनािधकृत बांधकामे ही पाणी जमा होण्याची मुख् य 
कारणे होती. औरंगाबाद महानगरपािलके ारे अनािधकृत बांधकामे हटिवण्यासाठी कोणतीही कारवाई करण्यात आली न हती.  

िवभागाने आप या खुलाशात नमूद के या माणे जयभवानी नगर हा औरंगाबाद िवमानतळाच्या लगतचा भाग आहे. या 
भागात एन-४ िसडको या भागाकडून येणारा नाला, जयभवानी नगर या वसाहतीतून वाहत आहे. सदरची वसाहत अनिधकृत 
असून ती िसडको 'िडनोटीफाईड' के्षतर्ामध्ये वसलेली आहे. येथील ना यावर मो ा माणावर अनिधकृत बांधकामे करून 
अितकर्मण केलेले आहे. त्यामुळे पावसाळयात या भागात मो ा माणात पाणी साचून ते वसाहतीमध्ये िशरुन रिहवाशाचंी गैरसोय 
होत होती. सदर बाब िवचारात घेऊन या िठकाणी नाला वाह सुरळीत करणेसाठी नाला वाहात बांधले या घराचंी अितकर्मणे 
काढण्यात आली. नाला वाह आता सुरळीत करण्यात आला असून ना याचे बांधकाम आरसीसीमध्ये गटार बांधून करण्यात येत 
आहे. सदरील काम गतीपथावर असून पूणर्त्वाकडे आहे.  
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तसेच एकता नगर हसुर्ल पिरसर येथील खामनदीतील एकुण १८५ अितकर्मणे /अनिधकृत बांधकामे, नदीपातर्ात बांधलेली 
घरे िन कािशत करण्यात आली आहेत व ितथे नदी पातर् सुरळीत करून नदीचे रंुदीकरण करण्यात आले असून पाणी वाह 
सुरळीत आहे. तसेच यासंदभार्त जनिहत यािचका कर्.१३०/२०१४ मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल आहे. उवर्रीत अितकर्मण 
काढण्याची कायर्वाही न्यायालयीन िकर्येच्या अधीन राहुन करण्यात येईल. तसेच सुखना नदी पातर्ातील नारेगाव येथील 
अितकर्मणे काढण्यात येऊन नदी पातर् रंुदीकरण करून तेथे पुलाचे काम करण्यात आले. सदरील नदी वाह हा नारेगाव ते 
िचकलठाणा असा वाह आहे. िचकलठाणा येथे सदरील नदी पातर्ात िवट भट् ांचे झालेले अितकर्मण काढून टाकण्यात येऊन 
नदी पातर् व पाणी वाह सुरळीत करण्यात आलेला आहे. तसेच मकसूद कॉलनी येथील ना यावरील २४ अितकर्मणे काढण्यात 
येऊन नाला वाह सुरळीत करण्यात आलेला आहे. त्याच माणे भूमीगत गटार योजनेचे काम सु ा करण्यात आले आहे. 

िशफारस :- 
3.20   सेवा तर िनदशांकांच्या ह तपिु तकेतील िशफारशींनसुार नागरी थािनक सं थेच्या ह ीतील परू वण 

िठकाणे ही नागिरकांच्या तकर्ारी / अहवाल, त्यक्ष िनरीक्षण याआधारे आधीच शोधनू परुाची वेळ, तारीख, थळ, 
परुाचे पिरमाण याबाबतच्या तपशीलाची मािहती शासनास कळिवणे आव यक आहे. यासोबत या िठकाणांच्या पाणी 
तुंबण्याच्या िंकवा परुांच्या वषर्भरातील वारंवािरतेचा तपशील देखील देणे कर्म ा त आहे की ज्यायोगे पजर्न्य जल 
िनकासाच्या प तीच्या (SWD) भावाचे िंकवा पिरणामांचे मू यमापन करणे शक्य होईल. शासनाने नगरपािलका 
के्षतर्ात पाणी तुंबण्याचे शनू्य संग असण्याबाबत िविहत केले आहे. असे असतांना लेखापिरक्षणात मातर् िनदशर्नास 
आले की, वषर् २०११-२०१६ या कालावधीत सेवा तर िनदशांकांच्या ह तपिु तकेत िविहत केले या ितमाही सवक्षणाच्या 
आव यकतेच्या िवरु  फक्त माहे स टबर, २०१५ मध्ये एकाच पाणी तुंबणाऱ्या जागेचे मोजमाप करण्यात आले होते. 
पाणी जमा होण्याचे संग घडण्याची संख्याही मोजण्यात आलेली न हती. उक्त माहे स टबर, २०१५ मधील सवक्षणात 
शहर सीमांतगर्त १२६ जागा शोधण्यात आ या होत्या.  

औरंगाबाद महानगरपािलकेने वषर् २०११-२०१६ या कालावधीत फक्त वषर् २०१३-२०१४ या वषार्किरताची 
एकदाच मािहती शासनास कळिवली होती. सदरहू मािहतीसु ा िनि चत अशा सवक्षणावर आधािरत होती असे हणता 
येणार नाही, कारण औरंगाबाद महानगरपािलकेच्या वाडर् कायार्लयांनी मनु यबळाच्या कमतरतेमळेु त्या वषार्किरता असे 
कोणतेच सवक्षण केलेले न हते. िव मान ना यांच्या नैसिर्गक वाहांवर अितकर्मणे आिण अनिधकृत बांधकामे ही पाणी 
जमा होण्याची मखु्य कारणे अस याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आले. 

िवभागाच्या प टीकरणात तसेच िवभागीय सिचवांच्या साक्षी दर यान सिमतीला अवगत करून देण्यात आले की, 
औरंगाबाद शहरातील जय भवानी नगरामधील ना याच्या वाहात बांधले या घरांची अितकर्मणे िन कािसत करून 
नाला वाह सरुळीत करण्यात आलेला आहे. तसेच एकता नगर हसुर्ल पिरसरातील खाम नदीतील समुारे १८५ 
अितकर्मणे / अनिधकृत बांधकामे पाडण्यात येऊन नदी पातर् सरुळीत करून नदी पातर्ाचे रंुदीकरणसु ा करण्यात आले 
आहे. त्याच माणे सखुना नदी पातर्ातील नारेगाव येथील अितकर्मणे व िचकलठाणा येथील िवटभ यांची अितकर्मणे दरू 
करण्यात येऊन नदी वाह सरुळीत करण्यात आला आहे. त्याच माणे मकसदू कॉलनी येथील ना यावरील २४ 
अितकर्मणे काढून नाला वाह सरुळीत करण्यात आला आहे. महानगरपािलकेच्या उपरोक्त कामासंदभार्त सिमती 
समाधान यक्त करीत आहे. तथािप, महानगरपािलका के्षतर्ांतगर्त न ा आिण ना यांच्या नैसिर्गक वाहांना बाधा 
पोहोचिवणारी सवर्च अितकर्मणे आिण अनिधकृत बांधकामे संपणूर्त: िन कािसत करून न ा-नाले पणूर् क्षमतेने वाही 
करण्यासंदभार्त महानगरपािलकेने एक धडक कृती आराखडा सत्वर तयार करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी 
करावी, जेणे करून पजर्न्य जल िनकासाच्या सम येचे िनराकरण करणे सकुर होईल. त तच सेवा तर िनदशांकाच्या 
िशफारशी माणे वारंवार पाणी तुंबणाऱ्या / परू येणाऱ्या थळांचे महानगरपािलकेने तीमाही सवक्षण करून 
त्याबाबतचा अहवाल िनयिमतपणे शासनाकडे सादर केला जाईल याबाबत यापढुील काळात दक्षता घ्यावी. 

सिमतीची उपरोक्त माणे आगर्ही िशफारस असनू त्यानरुुप केले या कायर्वाहीची मािहती सिमतीस एक मिहन्यांत 
उपल ध करून ावी. 
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पिरच्छेद कर्मांक ५.१.७ : िशक्षण देणे आिण अिभमखु करणे. 
अिभ ाय व िशफारस : 
3.21   सेवा तर िनदशांक मागर्दशर्क सुचनांमध्ये असे िविनिर्द ट केले आहे की, िवभाग मुखाने कमर्चाऱ्यांना सेवा तर 

िनदशांकाच्या िशक्षणा ारे अिभमुख करण्यात पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून कमर्चाऱ्यांना एकूण कायर् यव थापन प तीमध्ये 
त्यांच्या भूिमका पार पाडणे सुकर होईल. असे असताना वषर् २०११-१६ दर यान औरंगाबाद महानगरपािलकेने आप या 
कमर्चाऱ्यांना असे कोणतेही िशक्षण िदले नस याचे लेखापिरक्षणात आढळून आले.  

यावर िवभागाने खलुाशात नमदु के या माणे औरंगाबाद महानगरपािलकेतफ िशक्षण देणे आिण अिभमखु करणे 
या िशक्षणात सन २०१६ पासनू एकूण १८ अिधकारी व कमर्चाऱ्यांना िशक्षण देण्यात आलेले आहे. त्याच माणे 
महानगरपािलकेतफ िशक्षण के्षतर् िनहाय (Training Sector) यादीदेखील तयार करण्यात आली असनू सं था ज्या 
अिधकारी/कमर्चाऱ्यांच्या नावांची िशफारस करते त्यांना महानगरपािलकेतफ िशक्षणाकिरता पाठिवण्यात येते. 
महानगरपािलकेतफ १८ अिधकारी/कमर्चारी िशिक्षत झालेले आहेत. उवर्िरत अिधकारी/कमर्चाऱ्यांना के्षतर् िनहाय 
आव यक ते िशक्षण देण्याबाबत महानगरपािलकेतफ उिचत अशी कायर्वाही करण्यात यावी, अशी सिमतीची 
िशफारस आहे. 

पणेु महानगर पिरवहन महामंडळ मयार्िदत 
पिरच्छेद कर्मांक ५.२ : िडझेलच्या खरेदीवर टाळता येण्याजोगा खचर् 
अिभ ाय : 
3.22   कदर् शासनाच्या पेटर्ोिलयम आिण नैसिर्गक वायु मंतर्ालयाची िडझेलच्या िवकर्ीबाबत ठोक आिण िकरकोळ 

गर्ाहकांसाठी वेगवेगळी धोरणे होती. ठोक गर्ाहकांना िडझेलचा पुरवठा घाऊक दराने करण्यात येत होता. िदनांक १८ जानेवारी, 
२०१३ रोजी कदर् शासनाने धोरण सुधािरत करून तेल कंपन्यांनी ठोक गर्ाहकांना िडझेल बाजार भावानेच िवकर्ी करण्याचे िनदश 
िदले.  

धोरणात सुधारणा होण्याआधी, पुणे महानगर पिरवहन महामंडळ मयार्िदत ही सं था िडझेलचा ठोक गर्ाहक अस याने, भारत 
पेटर्ोिलयम कॉप रेशन िलिमटेड, िंहदु थान पेटर्ोिलयम कॉप रेशन िलिमटेड आिण इंिडयन ऑईल कॉप रेशन िलिमटेड या तीन तेल 
कंपन्यांकडून रु. ५२.१० ती लीटर या घाऊक भावाने िडझेलची थेट खरेदी करीत असे. िदनांक १८ जानेवारी, २०१३ रोजी कदर् 
शासनाने िडझेल िवकर्ीबाबतचे धोरण सुधार यानंतर, िडझेलचा घाऊक दर रु. ६४.१३ ती लीटर इतका वाढिवण्यात आला जो 
चिलत िकरकोळ दर रु. ५३.६५ ती लीटरपेक्षा जा त होता. घाऊक दरात वाढ झा यामुळे पुणे महानगर पिरवहन महामंडळाचा 
रु. ८.६६ लाख ती िदवस इतका िडझेल खरेदीवर अितिरक्त खचर् होणार असूनही उक्त महामंडळाने िडझेलची खरेदी प त 
िनि चत करण्यासाठी खूपच अितिरक्त वेळ घेतला. धोरणात सुधारणा झा यानंतर िदनांक १८ जानेवारी २०१३ ते ३१ जुलै २०१३ 
या कालावधीत (एकूण १९५ िदवस) पुणे महानगर पिरवहन महामंडळाने ११५.१४ लाख लीटर िडझेलची न या घाऊक वाढीव 
भावाने खरेदी केली आिण त्यावर रु. ७३.५२ कोटी इतका खचर् केला जो त्याच कालावधीत चिलत िकरकोळ दरापेक्षा रु. ९.८९ 
कोटी इतका जा त होता. सदरहू महामंडळाने िदनांक १ ऑग ट, २०१३ पासून त्यांच्या िनयंतर्णाखाली असले या सवर् बसेससाठी 
चिलत िकरकोळ दराने िडझेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. िडझेलची खरेदी घाऊक ऐवजी िकरकोळ प तीने करण्याचा 
िनणर्य घेण्यास पुणे महानगर पिरवहन महामंडळाकडून असाधारण िवलंब झा यामुळे रु. ९.८९ कोटी इतका टाळता येण्याजोगा 
अिधकचा खचर् झाला असे महालेखाकारांनी लेखापिरक्षणात गंभीर आके्षप न दिवले आहेत. 

उक्त आके्षपाबाबत िवभागाने आप या खुलाशात असे नमुद केले की, पुणे महानगर पिरवहन महामंडळाच्या दहा डेपोमध्ये 
कदर् शासनाच्या अंगीकृत तेल पुरवठाधारक कंपन्याकंडून घाऊक दराने िडझेलची खरेदी करण्यात येत होती. तथािप, कदर् 
शासनाकडून िदनांक १८ जानेवारी, २०१३ रोजी िडझेलचे घाऊक दर रु. ५२.१० ती लीटर वरुन थेट रु. ६४.१३ ती लीटर असे 
वाढिवण्यात आले. पुणे महानगर पिरवहन महामंडळाला ती िदन ७१ हजार लीटर िडझेल खरेदीची आव यकता होती. वाढीव 
दरानुसार िडझेल खचार्मध्ये सुमारे रु. ८.६६ लक्ष ती िदन इतकी वाढ होणार होती. पुणे महानगर पिरवहन महामंडळ ही 
सावर्जिनक वाहतूक सेवा अस याची बाब िवचारात घेऊन उपरोक्त दर वाढीमध्ये सवलत िमळणे अथवा दर वाढीमधुन 
वगळण्याबाबत तसेच अन्य काही सम यांसंदभार्त सदरहू महामंडळाने उपरोक्त तेल पुरवठा कंपन्यासंमवेत िदनांक १८ जानेवारी 
२०१३ रोजी चचार् केली तथािप, उपरोक्त तीनही कंपन्यांनी दर कमी करण्यास नकार िदला. त्यानंतर महामंडळाने िडझेलची वाढीव 
दरवाढ र  होण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयात िरट यािचका कर्मांक ५२३०/२०१४ दाखल केली. वाढीव दरानुसार सदरहू 

BSÉ¤ÉÒ 331---15 



106  

महामंडळाला सुमारे रु. ८.६६ लक्ष ती िदन इतकी वाढीव रक्कम मोजावी लागणार अस याने कदर् शासनाच्या अगंीकृत तेल 
पुरवठा कंपन्यांऐवजी खाजगी िडझेल पंप धारकांकडून िडझेल खरेदी करणे गरजेचे झाले. त्यास अनुसरुन महामंडळामाफर् त 
शहरातील डेपोच्या नजीक असले या खाजगी पंप िवतरकांना िदनांक ८ फे ुवारी २०१३ च्या पतर्ान्वये िडझेल पुरव ाचे दर अटी 
व शतीर्ंसह सादर करण्याबाबत कळिवण्यात आले. दर यान, खाजगी िडझेल पंपावर िडझेल भरण्यास पेटर्ोिलयम कंपन्यांकडून 
घ्यावी लागणारी परवानगी, रातर्पाळीमध्ये िडझेल भरावे लागणे, अितिरक्त कमर्चारी वगर्, सुरक्षा यव था, िडझेल देयके अदा 
करण्याची कायर् णाली िनि चत करणे यासाठी काही कालावधी लागणार अस याचे महामंडळाच्या िनदशर्नास आले. खाजगी पंप 
िवतरकांनी महामंडळाकडे दर पतर्के सादर के यानंतर िडझेल िवतरणात येणाऱ्या अडचणी िवचारात घेऊन खाजगी िडझेल 
िवतरकांसमवेत बैठक आयोिजत करून चचअंती िडझेल भरण्याची िकर्या व धोरण िनि चत करण्यात आले. 

िवभागीय सिचवांनी साक्षीच्या दर यान सिमतीस िवदीत केले की, कदर् सरकारच्या िडझेल िवकर्ीच्या सुधािरत धोरणानंतर पुणे 
महानगर पिरवहन महामंडळाने खाजगी िडझेल पेटर्ोल पंपधारकांकडे संपकर्  केला तथािप, त्यांनी िडझेल भरण्यासाठी वेळेचे बंधन 
घालून आगाऊ रकमेची मागणी केली. उक्त अटी महामंडळास मान्य करणे शक्य नस याने उक्त िनणर्य महामंडळाच्या संचालक 
मंडळासमोर ठेवण्यात आला. संचालक मंडळाच्या बैठकीत, कदर् सरकारच्या िडझेल दरवाढीच्या सुधािरत धोरणास मा. उच्च 
न्यायालयात आ हान देण्याचा िनणर्य झाला. त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयात िरट यािचका दाखल करण्यात आली तथािप ती मान्य 
होऊ शकली नाही. उक्त िकर्येमध्ये साधारणत: चार ते साडे चार मिहन्याचंा कालावधी उलटून गेला. िडझेल खरेदीच्या वाढीव 
दरामुळे सुरवातीच्या काळामध्ये सुमारे आठ-नऊ रुपये ती लीटर तर नंतरच्या काळात दोन रुपये ती लीटर अशा फरकाने 
महामंडळास जा त पैसे मोजावे लागले असून महामंडळाचे यामुळे िनि चतच आिर्थक नुकसान झाले आहे, ही बाब मान्यच करावी 
लागेल.  
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िशफारस : 
3.23   महालेखापिरक्षणामध्ये महालेखाकारांनी यासंदभार्त घेतलेले उपरोक्त आके्षप हे अितशय मलुभतू व योग्य 

असनू िततकेच गंभीर देखील आहेत. पणेु महानगर पिरवहन महामंडळास दररोज समुारे ७१ हजार लीटर िडझेलची 
आव यकता अस याने उक्त महामंडळ हे भारत पेटर्ोिलयम कॉप रेशन िलिमटेड, िंहदु थान पेटर्ोिलयम कॉप रेशन 
िलिमटेड आिण इंिडयन ऑईल कॉप रेशन िलिमटेड या शासन अंिगकृत तीन कंपन्यांकडून रु. ५२.१० ती लीटर 
इतक्या घाऊक दराने िडझेलची थेट खरेदी करीत असे मातर् कदर् शासनाने िदनांक १८ जानेवारी, २०१३ रोजीपासनू 
िडझेल िवकर्ीबाबतचे धोरण सधुारुन िडझेलचा घाऊक िवकर्ीचा दर हा रु. ५२.१० ती लीटर वरुन रु. ६४.१३ ती 
लीटर इतका वाढिवला. सदरहू िडझेल घाऊक िवकर्ीचा दर हा िडझेलच्या िकरकोळ िवकर्ीच्या तत्कािलन ती लीटर 
दरापेक्षा समुारे रु. १०.४८ ने जा त होता. िडझेल खरेदीच्या घाऊक दरात उपरोक्त माणे वाढ झा यामळेु सदरहू 
महामंडळास रु. ८.६६ लाख ती िदवस इतका िडझेल खरेदीवर वाढीव अितिरक्त खचर् करावा लागणार अस याने 
महामंडळाने िडझेलची खरेदी घाऊक ऐवजी िकरकोळ प तीने करण्याचा िनणर्य तातडीने घेणे आव यक होते. तथािप, 
महामंडळ तरावर हा िनणर्य घेण्यात अवाजवी िवलंब होऊन महामंडळाने िदनांक ३१ जलैु, २०१३ पयत वाढीव घाऊक 
दराने िडझेल खरेदी  सरुू ठेवली व पिरणामी िदनांक १८ जानेवारी, २०१३ ते िदनांक ३१ जलैु, २०१३ या कालावधीत 
महामंडळाचा िडझेल खरेदीवर रक्कम रु. ९ कोटी ८९ लाख इतका अिधकचा अनाव यक असा खचर् झाला, ही बाब 
अितशय गंभीर असनू ततु महामंडळाच्या आिर्थक बाबीसंदभार्तील कामकाजात असणारी िववेक शनु्यता अधोरेिखत 
करणारी आहे. 

वा तिवक, कदर् सरकारच्या सधुारीत धोरणानसुार िडझेलच्या घाऊक िवकर्ीदरात वाढ झा यानंतर, रु. ८.६६ लक्ष 
इतके ती िदन येणारे वाढीव आिर्थक दाियत्त्व लक्षात घेऊन सदरहू महामंडळाच्या संचालक मंडळाने यासंदभार्त त्वरेने 
िनणर्य घेऊन िडझेल खरेदी खाजगी पेटर्ोल पंपधारकांकडून िकरकोळ प तीने करण्याचा तातडीने िनणर्य घेणे 
आव यक होते. परंत ुअसा सारासार बु ीने कोणताही िवचार न करता, घाऊक िडझेल िवकर्ी दरवाढीला न्यायालयात 
आ हान देण्याचा सदरहू महामंडळाच्या तत्कािलन संचालक मंडळाने िनणर्य घेऊन मा. उच्च न्यायालयात यािचका 
दाखल केली. सदरहू न्यायालयीन िकर्येत महामंडळास कोणतेही यश तर आले नाहीच मातर् यामध्ये महामंडळाने समुारे 
साडेचार ते पाच मिहन्यांचा िनरथर्क कालाप यय करून समुारे रु. ९ कोटीपेक्षा जा त आिर्थक दाियत्व ओढवनू घेतले. 
ततु करणी संचालक मंडळाच्या तरावर िनणर्य घेण्यास िवलंब होत अस याचे लक्षात येताच तत्कािलन अध्यक्ष व 

यव थापकीय संचालक (CMD) यांनी यासंदभार्त शासनाचे तातडीने मागर्दशर्न घेणे आव यक होते. तथािप, अध्यक्ष 
व यव थापकीय संचालक (CMD) यांच्या तरांवर देखील असे कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. 

िडझेलच्या घाऊक खरेदी ऐवजी िकरकोळ प तीने खाजगी िडझेल पंपधारकाकडून िडझेल खरेदी करताना 
पेटर्ोिलयम कंपन्यांची परवानगी घेणे, रातर्पाळीमध्ये िडझेल भरावे लागणे, अितिरक्त कमर्चारी वगर् िनमार्ण करणे, 
अिधकची सरुक्षा यव था व िडझेल देयक अदा करण्याची कायर् णाली िनि चत करणे इत्यादी कारणांमळेु िनणर्य 
िकर्येला िवलंब झाला ही िवभागांची लंगडी कारण िममांसा के हाही पटण्याजोगी नाही. कारण अशा कारची 
कोणतीही अितिरक्त यव था महामंडळाकडून त्यानंतर करण्यात आली नस याचे महालेखापिरक्षणादर यान िनदशर्नास 
आलेले आहे. सिमतीच्या यासंदभार्तील एकूणच भावना अितशय ती  आहेत. िडझेलची खरेदी घाऊक ऐवजी िकरकोळ 
प तीने करण्याच्या िनणर्यात झाले या अवाजवी िवलंबामळेु महामंडळाला सोसा या लागले या अिधकच्या अनाव यक 
आिर्थक भदुर्डा करणी सखोल चौकशी करणे अगत्याचे अस याचे सिमतीचे मत झालेले आहे. अत: िवभागाने 
या करणी उच्च तरीय सिमती घिटत करून या करणाची संपणूर् सखोल चौकशी करून जबाबदारी िनि चत करावी व 
संबंिधत दोषींिवरु  कडक कारवाई करावी, अशी सिमतीची िशफारस आहे. िशफारशीनरुुप केले या कायर्पतूीर्चा 
अहवाल सिमतीस दोन मिहन्यांत उपल ध करून देण्यात यावा.  

दसुरी महत्वाची बाब हणजे, आिर्थक बाबींसंदभार्तील िनणर्य िकर्या अिधक गितशील करून त्यायोगे 
कामकाजात आिर्थक िश त जोपासण्यासाठी शासनाने आप या अिधकारांचे िवकदर्ीकरण करून िविवध शासकीय 
उपकर्म, शासकीय कंपन्या, महामंडळे इत्यािंदची िनिर्मती करून त्यांना मयार्िदत िव ीय वाय ता दान केलेली आहे. 
सबब, कोणत्याही शासकीय उपकर्मांत, महामंडळांमध्ये अशा कारच्या घटनांची पनुरार्वृ ी यापढुील काळात होऊ नये 
याकिरता आिर्थक बाबींसंदभार्तील सवर् करणांमध्ये अितिशघर्गतीने िनणर्य िकर्या राबिवण्याबाबत सवर् शासकीय 
उपकर्मांना सक्त सचूना िनगर्िमत करण्यात या यात. अपवादात्मक पिरि थतीत एखा ा करणी आिर्थक बाबीसंदभार्त 
िनणर्य घेण्यास िवलंब होत असेल तर संबंिधत अिधकाऱ्यांनी शासनाकडे अशा करणी त्वरीत संदभर् करून शासनाचे 
तातडीने मागर्दशर्न घेण्यात यावे, अशी देखील सिमती आगर्ही िशफारस करीत आहे. 

BSÉ¤ÉÒ 331---15+ 
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बहृन्मुंबई महानगरपािलका, अंबरनाथ नगरपिरषद, कुळगाव-बदलापरू नगरपिरषद आिण पनवेल नगरपिरषद 
पिरच्छेद कर्मांक ५.३ : िवकास शु काची कमी आकारणी 
अिभ ाय : 
3.24  महारा टर् ादेिशक आिण नगर रचना (सुधारणा) अिधिनयम, १९९२ च्या कलम १२४ (A) नुसार, सवर् 

महानगरपािलकांनी त्यांच्या कायर्के्षतर्ातील के्षतर्ांमध्ये िविनिर्द ट दराने िवकास शु के आकारणे व संकिलत करणे अपेिक्षत व 
आव यक आहे. कलम १२४ (B) (२) सह अिधिनयमाच्या दसुऱ्या सूिचत िविनदिशत के या माणे, िवकास शु काचे दर जागेच्या 
ित चौरस मीटरच्या आधारावर आकारावयाचे होते. औ ोिगक आिण यावसाियक उपयोगांसाठी हे दर िनवासी दरांपेक्षा अनुकर्मे 
दीडपट आिण दु पट होते. तथािप, महारा टर् ादेिशक आिण नगर रचना (सुधारणा) अिधिनयम, २०१० अंमलात आण यानंतर, 
राज्य शासनाच्या नगर िवकास िवभागाने, ित चौरस मीटरऐवजी िस गणकाच्या मुदर्ांक शु कांच्या टक्क्यांवर आधारीत िवकास 
शु काचे दर िदनांक २७ िडसबर, २०१० च्या शासन िनणर्यानुसार सुधािरत केले. 

अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आिण पनवेल या तीन नगरपिरषदांच्या लेखा पिरक्षणादर यान द तऐवजांच्या तपासणीत 
लेखापिरक्षकांना असे आढळून आले की, िदनांक २७ िडसबर, २०१० च्या शासन िनणर्यानुसार जरी िवकास शु क सुधािरत 
करण्यात आले तरी, या नगरपिरषदांनी िदनांक २७ िडसबर, २०१० नंतर मान्यता िदले या आराख ांना ित चौरस मीटरच्या 
आधारावर जुन्या दरांनी िवकास शु काची आकरणी आिण संकलन केले होते. अंबरनाथ नगरपिरषद आिण कुळगाव-बदलापूर 
नगपिरषदेने सुधािरत दराची अंमलबजावणी माहे स टबर, २०१५ पासून केली होती तर पनवेल नगरपिरषदेने त्याचंी 
अंमलबजावणी माहे जुलै, २०१५ पासून केली होती. पिरणामी वषर् २०११-१२ ते सन २०१५-१६ (माहे ऑग ट, २०१५ पयत) 
दर यान अंबरनाथ नगरपिरषेने एकूण ३९१ करणांत रुपये ३.२५ कोटी, कुळगाव-बदलापूर नगरपिरषदेने एकूण १२१ करणांत 
रुपये ०.६८ कोटी आिण पनवेल नगरपिरषदेने वषर् २०१४-१६ या कालावधीत एकूण ७९ करणांत रुपये २.६४ कोटी इतकी 
िवकास शु काची कमी आकारणी केली. त तच बृहन्मंुबई महानगरपािलकेतील लेखापिरके्षत रक्कम रु. १ कोटी २ लाख इतकी 
िवकास शु काची कमी आकारणी झा याचे आढळून आले होते. लेखापिरक्षणात उक्त बाब िनदशर्नास आ यानंतर माहे जानेवारी, 
२०१७ पयत सदरहू महानगरपािलकेमाफर् त उक्त रकमेची वसूली करण्यात आलेली नाही, असे महालेखापालांनी त्यांच्या आके्षपात 
नमूद केले. 

िवभागाने त्यांच्या खुलाशात नमूद केले आहे की, अंबरनाथ नगरपिरषदेने िदनांक २७ िडसबर, २०१० च्या शासन 
िनणार्यनुसार सुधािरत दराने िवकास शु काची आकारणी करण्याचे काम गती पथावर असून पिरच्छेदात नमूद ३९१ करणांपैकी 
माहे मे, २०१८ पयत एकूण १२७ करणांत रु. १ कोटी ८३ लाख ८७ हजार ६६४ इतक्या िवकास शु काची वसूली करण्यात 
आली असून तसा अहवाल महालेखापाल कायार्लयास सादर करण्यात आला आहे. उवर्िरत आके्षिपत रक्कम वसूली संदभार्त 
नोटीसा देऊन वसूलीचे काम  सुरू आहे. 

तसेच कुळगांव-बदलापूर नगरपिरषदेने याच कालावधीतील १२१ करणांपैकी २७ करणांत रु. ०.२० कोटी िवकास शु क 
वसूल केला असून उवर्िरत करणांत नोटीस जारी करण्यात आली होती. दर यान काही िवकासकांनी, नगरपिरषदेने जमीन िवकास 
अिधभाराकिरता आव यक असले या शु कापेक्षा जादा रक्कम वसूल केली अस याने सदर रक्कमेचे समायोजन करण्याची 
िवनंती केली. त्यानुसार संबंिधत िवकासकांकडून कमी आकारण्यात आले या िवकास शु काच्या वसुलीची िकर्या 
नगरपिरषदेमाफर् त करण्यात येत आहे. 

त्याच माणे पनवेल महानगरपािलकेने बांधकाम परवानगी देताना बांधकाम िवकास शु काची वसुली कमी के याबाबतचे 
लेखापिरक्षणाचे आके्षपानुसार संबंिधतास तात्काळ नोटीस देऊन वसुलीची कायर्वाही  सुरू केलेली आहे. पनवेल 
महानगरपािलकेने आके्षिपत रू.२.६४ कोटी िवकास शु कापैकी रु. १ कोटी ४८ लाख ३६ हजार ४३४ इतके िवकास शु क वसूल 
केले आहे. तसेच लेखापिरच्छेदातील आके्षिपत रक्कम वसूल करण्याची कायर्वाही महानगरपािलका तरावर  सुरू आहे. 

साक्षी दर यान िवभागीय सिचवांनी सिमतीस कथन केले की, लेखा पिरक्षणात नमूद केलेले आके्षप हे योग्यच असून संबंधीत 
तीनही नगरपािलकांनी िदनांक २७ िडसबर, २०१० च्या शासन िनणर्यातील तरतूदीनुसार सुधािरत दरानेच िवकास शु काची वसुली 
करणे आव यक होते. िवभागाने, लेखा पिरक्षणात नमूद केले या करणांसह इतर सवर्च करणांचा आता आढावा घेतलेला 
असून सवर्च करणांत आता वसूलीची नोटीस संबंधीतांना िनगर्मीत करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी ७० टक्के रकमेपेक्षा अिधक 
रकमेची आता वसूली झाली असून उवर्िरत रकमेची वसूली  सुरू आहे. वसुलीच्या रक्कमेबाबतची अ यावत मािहती देतांना 
िवभागीय सिचवांनी सिमतीस पुढे िवदीत केले की, पनवेल नगरपािलकेने एकूण रु. २ कोटी ६४ लाख इतक्या िवकास शु कापैकी 
रक्कम रु. २ कोटी ५ लाख इतके िवकास शु क वसूल केलेले आहे. तसेच लेखा पिरक्षणात न आले या परंतु िवभागाने आप या 
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तरावर आढावा घेतले या अशा ७४ करणांत रु. १ कोटी ९२ लाख इतकी िवकास शु काची रक्कम वसूल करावयाची होती. 
त्यापैकी रक्कम रु. १० लाख वसूल करण्यात आलेले असून उवर्िरत रक्कम रु. १ कोटी ८२ लाख वसूल करावयाची आहे. लेखा 
परीक्षणात नमूद करणे व िवभागाने त्यांच्या तरावर आढावा घेतलेली करणे अशा दोन्ही िमळून सवर् करणांत रक्कम रु. २ 
कोटी ४१ लाख वसूल करावयाची अ ापी बाकी आहे.  

अंबरनाथ नगरपािलकेमध्ये सन २०११-१२ ते २०१५-१६ या कालावधीतील एकूण ३९१ करणांमध्ये रु. ३ कोटी २५ लाख 
आके्षिपत रक्कम होती. त्यापैकी रक्कम रु. ३ कोटी ४ लाख इतकी वसूल झाली असून रक्कम रु. २१ लाख वसूल होणे अ ापी 
बाकी आहे. यासंदभार्त संबंधीतांना वसूलीची नोटीस िनगर्िमत करण्यात आलेली आहे. 

कुळगाव-बदलापूर नगरपािलकेत एकूण ९७ करणांत िवकास शु कापोटीची रक्कम रु. ६८ लाख इतकी वसूल होणे 
आव यक अस याचे लेखापरीक्षणात नमूद केलेले आहे. मातर् त्यक्षात ती रक्कम रु. ७० लाख ५२ हजार इतकी असून त्यापैकी 
रक्कम रु. ६५ लाख वसूल झालेली आहे. रक्कम रु. ४ लाख ८२ हजार इतकी वसूल होणे बाकी असून त्यासंदभार्तील वसूलीची 
कायर्वाही  सुरू आहे.  

लेखा पिरक्षणादर यान नमुन्यादाखल चार नगरपािलकांकडे उपरोक्त माणे सुधारीत दराने िवकास शु काचंी रक्कम वसूल 
करावयाची करणे िनदशर्नास आली. तथािप, राज्यातील सवर्च नगरपािलकांमध्ये सुधारीत दराने िवकास शु क वसुली 
करण्याबाबत हीच ि थती असण्याची सिमतीने साक्षी दर यान शंका यक्त केली असता राज्यातील सवर्च महानगरपािलका, 
नगरपािलकांना सुधारीत दराने िवकास शु काची वसुली करण्यासंदभार्तील करणांचा आढावा घेण्याबाबत सुिचत करण्यात येत 
अस याचे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस िवदीत केले.  

िशफारस : 
3.25   महालेखापरीक्षणादर यान महालेखाकारांनी यासंदभार्त न दिवलेले िनरीक्षण अितशय गंभीर आहे. 

महारा टर् ादेिशक आिण नगररचना (सधुारणा) अिधिनयम, २०१० अंमलात आ यानंतर नगरिवकास िवभागाने िदनांक 
२७ िडसबर २०१० च्या शासन िनणर्यानसुार िवकास शु काचे दर हे ती चौरस िमटर ऐवजी िस गणकाच्या मदुर्ांक 
शु कांच्या टक्यांवर आधािरत िनि चत केले. असे असतांनाही लेखापरीक्षणाकरीता िनवड केले या अंबरनाथ, कुळगाव-
बदलापरू आिण पनवेल या नगरपिरषदांच्या द तऐवजांच्या तपासणीत उक्त तीनही नगरपिरषदांनी सधुािरत िनकष 
अि तत्वात आ यानंतर मान्यता िदले या आराख ांना ती चौरस िमटर जनु्या दरांनी िवकास शु काची आकारणी 
आिण संकलन केले. पिरणामी वषर् २०११-१२ ते सन २०१५-१६ या कालावधीत अंबरनाथ नगरपिरषदेने रु. ३.२५ 
कोटी, कुळगाव-बदलापरू नगरपिरषदेने रु. ०.६८ कोटी इतकी तर पनवेल नगरपिरषदेने वषर् २०१४-१६ या कालावधीत 
रु. २.६४ कोटी इतकी िवकास शु काची कमी आकारणी करून नगरपिरषदांचे आिर्थक नकुसान केले. ही बाब 
अितशय गंभीर असनू नगरपिरषदांमधील शासनाची कतर् यपरायणतेतील कमालीची उदािसनता सामोरी आणते. 
सिमती हे करण फार गांभीयार्ने घेऊ इिच्छते. लेखापरीक्षणात उपरोक्त तर्टूी महालेखाकारांनी िनदशर्नास आणनू 
िद यानंतर या नगरपिरषदांमधील शासनास जाग आली आिण सधुािरत िनकषानसुार िवकास शु काच्या फरकाची 
रक्कम वसलू करावयाचे काम त्यानंतर त्यांनी  सरुू केले. लेखापिरक्षणात या बाबी कदािचत सामोऱ्या आ या नसत्या 
तर या नगरपिरषदांमाफर् त यापढुील काळातही जनु्या िनकषानसुारच िवकास शु क अ याहतपणे आकारले गेले असते व 
पिरणामी या नगरपिरषदांना चंड आिर्थक झळ सोसावी लागली असती. करणाचे गांभीयर् लक्षात घेता या तीनही 
नगरपिरषदांच्या करणांत सखोल चौकशी करण्याकिरता िवभागाने उच्च तरीय चौकशी सिमतीचे गठन करून 
चौकशीनरुुप यासंदभार्तील जबाबदारी िनि चत करून सवर् संबंिधत दोषींिवरु  कठोर कारवाई करावी व कायर्पतूीर्चा 
अहवाल सिमतीस दोन मिहन्यांत उपल ध करून देण्यात यावा अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

त तच, उपरोक्त तीनही नगरपिरषदांनी सधुािरत िनकषानसुार आकारावयाच्या िवकास शु काच्या फरकाच्या 
रकमेची वसलुी करण्याचे काम  सरुू केले अस याचे साक्षी दर यान सिमतीस अवगत केले आहे. सबब, सिमतीस 
आ व त के या माणे उपरोक्त तीनही नगरपिरषदांनी िवकास शु क आकारणीच्या फरकाची संपणूर् रक्कम तातडीने 
संबंिधतांकडून वसलू करावी व याबाबतची इत्यंभतू मािहती सिमतीस दोन मिहन्यांत उपल ध करून ावी, अशी 
देखील सिमती िशफारस करीत आहे. 

दसुरी महत्वाची बाब हणजे लेखापरीक्षणाकिरता नमनु्या दाखल िनवड केले या तीनही नगरपिरषदांमध्ये िवकास 
शु कांची आकारणी जनु्या िनकषां माणे करून नगरपिरषदांना फार मोठी आिर्थक झळ पोहोच याचे िनदशर्नास आले. 
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तथािप, राज्यातील इतरही महानगरपािलका व नगरपिरषदांमध्ये िवकास शु क आकारणीसंदभार्त अशीच पिरि थती 
अस याची सिमतीस दाट शंका आहे. सबब, िवभागाने राज्यातील सवर्च महानगरपािलका व नगरपिरषदांनी िदनांक २७ 
िडसबर २०१० रोजीच्या शासन िनणर्यान्वये सधुािरत िनकष लाग ू झा यानंतर मान्यता देण्यात आले  या सवर् 
आराख ांना आकारण्यात आले या व संकिलत केले या िवकास शु कांची फेर छाननी व फेर गणना करून सधुािरत 
िनकषानसुारच िवकास शु कांची आकारणी करण्यात आ याबाबतची खातरजमा करण्याकिरता एक िवशेष धडक 
मोिहम हाती घ्यावी. ज्या करणांत जनु्या िनकषांनसुार िवकास शु क आकारण्यात आले असेल अशा सवर् करणांत 
िवकास शु काची फेर गणना करून न याने आकारणी करावी व िवकास शु कापोटीची फरकाची रक्कम िविश ट 
कालब  मयार्देत संबंिधतांकडून वसलू करण्याबाबत संबंिधत महानगरपािलका व नगरपिरषदांना बाध्य करावे, अशी 
सिमती आगर्ही िशफारस करीत आहे. सिमतीच्या िशफारशीनसुार सवर् महानगरपािलका व नगरपिरषदांनी केले या 
कायर्वाहीचा िव ततृ अहवाल सिमतीस दोन मिहन्यांत सादर करण्यात यावा. 

तसेच अशा कारच्या घटनांची पनुरार्वृ ी टाळण्यासाठी यापढुील काळात सधुािरत िनकषानसुारच िवकास 
शु काची आकारणी व संकलन करण्याबाबत राज्यातील सवर् महानगरपािलका व नगरपिरषदांना पनु्हा एकवार सक्त 
सचूना िनगर्िमत करण्यात या यात व त्याची त सिमतीस यथािशघर् उपल ध करून ावी अशी देखील सिमतीची 
िशफारस आहे. 
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नागपरू सधुार न्यास 
पिरच्छेद कर्मांक ५.५ : बकँ हमी राखण्यातील उणीवा 
अिभ ाय : 
3.26   कदर्ीय सतकर् ता आयोगाने वीकारण्यात आलेली बँक हमी ही खरी आिण रोखीकृत करण्याजोगी आहे हे 

सुिनि चत करण्यासाठी माहे िडसेबर, २००७ मध्ये मागर्दशर्क सुचना िनगर्िमत केले या आहेत. त्यामध्ये ामुख्याने पुरवठादार / 
कंतर्ाटदाराकडून बँक हमीची वीकृती, हमीचा खरेपणा, हमीच्या सत्यतेची पडताळणी, खरेपणाच्या पडताळणीसाठी जबाबदार 
रािहल अशा एका अिधकाऱ्याची िनयुक्ती तसेच बँक हमीचे वेळेत रोखीकरण व नुतनीकरण करणे इत्यादीसाठी कायर्प ती 
िविनिर्द ट करण्यात आलेली होती.  

लेखापरीक्षणादर यान नागपूर सुधार न्यास या सं थेच्या द तऐवजांच्या पडताळणीत असे आढळून आले की, न्यासाने 
माहे िडसबर, २०१० मध्ये ऐका सं थेसोबत िचखली (देव थान), नागपूर येथील िकर्डांगणाच्या आिण दवाखान्याच्या िवकासासाठी 
सावर्जिनक - खाजगी भागीदारी तत्वावर एक करार केला होता. उक्त करारान्वये िकर्डांगणाचे काम १२ मिहन्यांमध्ये आिण 
दवाखान्याचे काम ३६ मिहन्यामंध्ये पूणर् करावयाचे होते. उक्त सं थेने रु. २५ लाख इतकी कायर्िसध्दी सुरक्षा ठेव बँक हमीच्या 
वरुपात सादर केली होती. उक्त हमीची मुदत माहे िडसबर, २०१२ पयन्त होती. कंतर्ाटांतगर्त असलेली कामे पूणर् होईपयर्न्त हमीचे 
नुतनीकरण करावयाचे होते. न्यासाच्या सूचनेनुसार उक्त सं थेने बँक हमीची मुदत माहे नो हबर, २०१३ पयन्त वाढवून 
मुदतवाढीच्या छायािचतर्ाची एक त न्यासाकडे जमा केली. कामामध्ये गती होत नस याच्या कारणाने न्यासाने माहे जून, 
२०१३ मध्ये करार समा त करून बँक हमीचे रोखीकरण करण्यासाठी उक्त त बँकेत जमा केली. मातर् न्यासाने बँक हमीची मुळ 
त सादर न के यामुळे बँकेने रोखीकरणास मंजुरी िदली नाही.  

लेखापरीक्षणादर यान अन्य दोन कामांमध्येही असे आढळून आले की, कायार्न्वयन एजन्सीने रु. १०७.३९ लाख इतक्या 
रकमेची बँक हमी न्यासाला सादर केली होती, जी नुतनीकरण न के याने र  झाली होती. तथािप, लेखापरीक्षणात हे िनदशर्नास 
आणून िद या नंतर न्यासाने एजन्सींना बँक हमीचे नुतनीकरण करण्याचे िनदश िदले, ज्याचे अनुपालन करण्यात आलेले नाही.  

िवभागाच्या यासंदभार्तील खुलाशान्वये तसेच िवभागीय सिचवांच्या साक्षी दर यान सिमतीस िवदीत करण्यात आले की, मे. 
बाबा नानक सासर् इन् ा टर्क्चर िल. या कंतर्ाटदारामाफर् त मौजे िचखली (देव थान), नागपूर येथील खेळाच्या मैदानाचा िवकास 
व दवाखान्याचे बांधकाम ‘बी.ओ.टी. ’ तत्वावर बांधणे या क पासंदभार्त रु. २५ लक्ष रकमेची सुरक्षा ठेव न्यासाकडे जमा 
करण्यात आली होती. उक्त हमीची मुदत िदनांक २२ नो हबर २०१२ रोजी संपणार अस याने, न्यासाच्या िवनंतीनुसार 
कंतर्ाटदाराने हमीची मुदत एक वषार्ने हणजेच िदनांक २२ नो हबर २०१३ पयत वाढवून त्याची मुळ त सादर न करता छायांिकत 
त न्यासाला सादर केली. िवकासकाने कराराचा भंग के यामुळे सदर बँक हमीचे रोखीकरण करणे आव यक झाले. सुरक्षा 
ठेवीची मुळ त न्यासाकडे नस याने त्याचे रोखीकरण नागपूर सुधार न्यासला वेळीच करता आले नाही. िवकासकाला हमीच्या 
नुतनीकरणाची मुळ त जमा करण्याबाबत िदनांक १२ नो हबर, २०१३ रोजी नोटीस देऊनही िवकासकाने त्यास कोणताही ितसाद 
िदला नाही. सबब, नागपूर सुधार न्यासाने िवशेष दावा कर्माकं ४५४/१४ न्यायालयात दाखल केला. तसेच सदरहू 
िवकासकाकडून सुरक्षा ठेव हणून रु. १० लाख आिण याजीची रक्कम रु. ८० लाख इतकी रक्कम नागपूर सुधार न्यासाकडे 
जमा अस याने या करणात न्यासाचे कोणतेही आिर्थक नुकसान होणार नाही. त्याच माणे अितिरक्त उपाययोजनेचा भाग हणून 
न्यासाने िवकासक तसेच बँक या दोघांिवरोधात न्यायालयात िवशेष दावा कर्मांक ४६५/१४ दाखल केलेला होता. सदरहू दा याचा 
िनकाल िदनांक १२ एि ल २०१८ रोजी नागपूर सुधार न्यासाच्या बाजूने झालेला असून रु. २८ लाख ९६ हजार २५० इतकी 
रक्कम १८ टक्के याजासह भरणा करण्याचे आदेश संबंिधत कंतर्ाटदार व बँकेला होऊन सदरहू रकमेची याजासह संपूणर् वसुली 
न्यासाला झालेली अस याचे सिमतीस साक्षी दर यान कथन करण्यात आले.  

दसुऱ्या करणात मौजे नरसाळा, नागपूर येथील रिहवास लेआऊट िवकास करण्याच्या संदभार्त ीमती ि मता पी. 
ताटीवार ॲण्ड ी. संदीप िगरीष िंसग या कंतर्ाटदाराकडून रु. ४२.५३ लक्ष इतक्या रकमेची बँक हमी नागपूर सुधार न्यासकडे 
जमा करण्यात येऊन ितची मुदत िदनांक ३० मे २०१४ पयर्न्त होती. िवकासकाला सदरहू बँक हमीची मुदत वाढिवण्याबाबत िदनांक 
९ एि ल २०१४ रोजीच्या पतर्ानुसार कळिवण्यात आले होते तसेच िवकासकामाफर् त बँक हमीची मुदत वाढिवण्यात आली नाहीतर 
बँक हमीचे रोखीकरण करण्यांकरीता संबिधत बँकेला नागपूर सुधार न्यासाकडून कळिवण्यात आले होते. दर यान सदरहू 
िवकासकाने करारानुसार काम न के यामुळे बँक हमीचे रोखीकरण करण्यासंदभार्त िदनांक २४ ऑग ट, २०१५ च्या पतर्ान्वये 
नागपूर सुधार न्यासामाफर् त बँकेस कळिवण्यात आले. त्यानंतर िदनांक १ ऑक्टोबर २०१५ व िदनांक २३ िडसबर २०१५ रोजी 
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बँकेला मरणपतेर्देखील पाठिवण्यात आली मातर् बँकेने बँक हमीचे रोखीकरण करून रक्कम नागपूर सुधार न्यासाकडे जमा केली 
नाही. त्यावर बँक हमीचे रोखीकरण न के यास बँकेिवरु  न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल असे बँकेस िदनांक ०३ मे २०१६ 
रोजी कळिव यानंतर बँकेने बॅक हमीची मुदत थम िदनांक ३० ऑग ट २०१६ व त्यानंतर िदनांक ३० नो हबर, २०१७ पयत 
वाढवून िदली. दर यान िवकासकाने अिभन्यासातील संपूणर् िवकास कामे पूणर् के यामुळे बँक हमीची रक्कम मुक्त करण्यात 
आली.  

ितसऱ्या करणात, मौजे बेलतरोडी येथील अिभन्यास िवकासाकरीता ी. िवजय गोिंवद कािशकर (आममुखत्यार) ीमती 
शािलनी कािशकर (कंतर्ाटदार) या कंतर्ाटदाराकडून रुपये ६४ लाख ८६ हजार ३०० इतक्या रकमेची बँक हमी नागपूर सुधार 
न्यासाकडे जमा करण्यात येऊन त्याची मुदत िदनांक २४ मे २०१४ पयत होती. सदरहू हमीची मुदत वाढिवण्याकिरता िदनांक ९ 
एि ल, २०१५ च्या पतर्ान्वये िवकासकास ना.सु. . माफर् त कळिवण्यात आले. त तच संबंिधत बँक हमीचे िवकासकाने िविहत 
मुदतीत रोखीकरण न के यास सदरची रक्कम ना.सु. .च्या खात्यामध्ये जमा करण्याबाबत संबंिधत बँकेस कळिवण्यात आले होते. 
दर यान, करारना यानुसार िवकासकाने काम न के याने बँक हमीचे रोखीकरण करण्याबाबत िदनांक २४ ऑग ट, २०१५ च्या 
पतर्ान्वये संबंिधत बँकेला कळिवण्यात आले, त्यानंतर िदनांक १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी बँकेस मरणपतर् देखील पाठिवण्यात 
आले. तरीदेखील बँकेने बँक हमीचे रोखीकरण केले नाही. दर यानच्या कालावधीत संबंिधत िवकासकाचे िनधन झा याने 
त्यांच्यावतीने ी. संजय गोिंवदराव कािशकर यांनी तुत बँक हमीचे रोखीकरण न करण्याबाबत िवनंती करून उपरोक्त रकमेची 
नवीन बँक हमी सादर केली असून त्याची मुदत िदनांक २४ मे २०१९ पयत आहे. साक्षी दर यान, बॅक हमीची मुदत संप यानंतर 
सुमारे १ वषार्नंतर बँक हमीचे रोखीकरण करण्याबाबत बँकेस कळिवण्यात आ यामुळेच बँकेमाफर् त हमीचे रोखीकरण करण्यात 
आले नस याची शक्यता असावी असे सिमतीने िवभागीय सिचवांच्या लक्षात आणून िदले. तसेच उपरोक्त तीनही करणात बँक 
हमींचे मुदत संपण्यापूवीर्च नुतनीकरण करणे व आव यकतेनुसार त्यांचे रोखीकरण करणे या कामी ना.सु. . माफर् त योग्य कारे 
जबाबदारी पार पाडली न गे याचे थमदशर्नी िनदशर्नास येत अस याबाबत सिमतीने मत दिर्शत केले. त्याच माणे कदर्ीय 
सतकर् ता आयोगाच्या मागर्दशर्क सुचनांनुसार बँक हमीची वीकृती, खरेपणा, सत्यता इत्यादीच्या पडताळणीकिरता जबाबदार 
अिधकाऱ्याची िनयुक्ती करण्यात आली होती िंकवा कसे व अशा कारे अिधकाऱ्याची िनयुक्ती झाली अस यास त्यांनी आप या 
जबाबदारीचे पालन यथोिचतिरत्या केले िंकवा कसे याबाबत सिमतीने िवभागीय सिचवांकडे पृच्छा केली असता कदर्ीय सतकर् ता 
आयोगाच्या मागर्दशर्क सुचनाचें या करणी तंतोतंत पालन झाले नस याची बाब िवभागीय सिचवांनी साक्षी दर यान मान्य  
करून तुत करणी संपूणर् चौकशी करून सवर् संबंिधतांवर जबाबदारी िनि चत करून त्याबाबतचा चौकशी अहवाल  
िदनांक ३१ जानेवारी २०१९ पूवीर् सिमतीस सादर करण्यात येईल असे आ व त केले. 

िशफारस :- 
3.27 महालेखापिरक्षणा दर यान महालेखाकारांनी यासंदभार्त उपि थत केलेले आके्षप व न दिवलेली 

िनरीक्षणे ही अितशय गंभीर वरुपाची आहेत. वीकृत केलेली बकँ हमी खरी आिण रोखीकृत करण्याजोगी आहे या 
बाबींची सिुनि चतता व खातरजमा करण्यासाठी किदर्य सतकर् ता आयोगाने काही मागर्दशर्क सचूना िनगर्िमत केले या 
आहेत. त्यानसुार या उ ेशाथर् एका जबाबदार अिधकाऱ्याची िनयकु्ती करावयाची असनू बकँ हमीचे वेळेत रोखीकरण 
आिण नतुनीकरण करणे याकिरताची कायर्प ती िनि चत करण्यात आलेली आहे. असे असतानाही लेखापिरक्षणा 
दर यान नागपरू सधुार न्यास या सं थेच्या द तऐवजांच्या पडताळणीत तीन करणांमध्ये किदर्य सतकर् ता आयोगाच्या 
उपरोक्त मागदशर्क सचूनांचे पालन न झा याचे आढळून आलेले आहे. त्यापैकी पिह या करणात मे. बाबा नानक 
सासर् इन् ा टर्क्चर िल. या कंतर्ाटदाराकडून िचखली (देव थान), नागपरू येथील खेळाच्या मैदानाचा िवकास व 
दवाखान्याचे बांधकाम "बांधा-वापरा ह तांतरीत करा" या तत्वावर बांधणे या क पासंदभार्त बकँ हमीच्या वरुपात 
घेतले या रुपये २५ लक्ष इतक्या रकमेच्या कायर्िसध्दी सरुक्षा ठेवीची मदुत िदनांक २२ नो हबर २०१२ पयन्त होती. त्या 
कालावधीत काम पणूर् न झा याने नागपरू सधुार न्यासने केले या सचूनेनसुार कंतर्ाटदाराने उक्त हमीची मदुत एक 
वषार्ने हणजेच िदनांक २२ नो हबर २०१३ पयन्त वाढिवली. मातर् त्याबाबतची नागपरू सधुार न्यासकडे मळू त 
सादर न करता छायांिकत त सादर केली. दर यानच्या कालावधीत सदरहू कंतर्ाटदाराने कराराचा भंग के याने उक्त 
सरुक्षा ठेवीचे रोखीकरण करणे आव यक झाले. तथािप, सरुक्षा ठेवीच्या नतुनीकरणाची मळू त नागपरू सधुार 
न्यासकडे नस याने न्यासाला उक्त सरुक्षा ठेवीचे रोखीकरण करता आले नाही. कंतर्ाटदाराला यासंदभार्त न्यासाने 
नोटीस देऊनही कंतर्ाटदाराने त्यास कोणताही ितसाद न िद याने शेवटी या करणात न्यासाला न्यायालयात दाद 
मागावी लागली आहे. सदरहू कंतर्ाटदाराचे नागपरू सधुार न्यासाकडे सरुक्षा ठेव हणनू रुपये १० लक्ष आिण 
याजापोटी रुपये ८० लक्ष इतकी रक्कम जमा अस याने या करणात नागपरू सधुार न्यासचे कोणतेही आिर्थक 
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नकुसान होणार नाही, असे सिमतीला साक्षी दर यान िविदत करण्यात आले आहे. हे जरी खरे असले तरी न्यासाने 
सरुक्षा ठेवीच्या नतुनीकरणाची मळू त वेळीच आप याकडे घेण्याबाबत दक्षता घेतली असती तर सरुक्षा ठेवीचे वेळीच 
रोखीकरण करणे न्यासाला सहज ाय झाले असते व ततुच्या अडचणीच्या संगाला सामोरे जावे लागले नसते तसेच 
याकिरता कोटर्कचेरीचा नाहक खटाटोप करावा लागला नसता. न्यासाने याकामी अक्ष य बेपवार्ई के याचे सिमतीचे 
ठाम मत झालेले आहे. 

दसुऱ्या करणात ीमती ि मता पी. ताटीवार अँड ी. संदीप िगरीष िंसग या कंतर्ाटदारांकडून मौजा नरसाळा, 
नागपरू येथील रिहवास लेआऊट िवकास करण्याच्या कामासंदभार्त रुपये ४२.५३ लक्ष इतक्या रकमेच्या घेण्यात 
आले या बकँ हमीची मदुत िदनांक ३० मे २०१४ पयत होती. उक्त बकँ हमीची मदुत वाढवनू देण्याबाबत 
न्यासाकडून िवकासकाला माहे एि ल २०१४ मध्ये कळिवण्यात आले. तसेच िवकासकाकडून बकँ हमीची मदुत 
वाढवनू न िद यास हमीचे रोखीकरण करण्यात बकेँला कळिवण्यात आले होते. दर यानच्या काळात िवकासकाने 
करारानसुार काम न के याने बकँ हमीचे रोखीकरण करण्याबाबत बकेँला िदनांक २४ ऑग ट २०१५ रोजी पतर्ान्वये 
कळिवण्यात आले. त्यानंतर माहे ऑक्टोबर, २०१५ व माहे िडसबर, २०१५ मध्ये बकेँला मरणपतेर् पाठिवण्यात आली. 
मातर् बकेँने हमीचे रोखीकरण करून रक्कम न्यासाकडे जमा केली नाही. सरते शेवटी बकँ हमीचे रोखीकरण न 
के यास न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल असे बकेँला कळिव यानंतर बकेँने हमीची मदुत िदनांक ३० नो हबर 
२०१७ पयत वाढवनू िदली. दर यानच्या कालावधीत िवकासकाने काम पणूर् के याने बकँ हमी मकु्त करण्यात आली.  

असे जरी असले तरी िदनांक ३० मे २०१४ रोजी बकँ हमीची मदुत संप यानंतर िवकासकाने त्याचे नतुनीकरण 
केले आहे िंकवा कसे याची खातरजमा ताबडतोब करणे आव यक होते. अशी खातरजमा त्याचवेळी करण्यात आली 
असती तर हमीचे नतुनीकरण न झा याचे न्यासाच्या तातडीने लक्षात येऊन त्याचवेळेस बकेँकडून बकँ हमीचे 
रोखीकरण करणे सहज साध्य झाले असते. न्यासामाफर् त बकेँला न्यायालयीन कायर्वाहीची िभती दाखिवण्यात 
आ यानंतर बकेँने सहजतेने हमीची मदुतवाढ केली आिण त्यादर यान िवकासकाने देखील काम पणूर्त्वास नेले. हे खरे 
असले तरी न्यासामाफर् त या करणी झालेली िदरंगाई नजरअंदाज करता येणारी नाही. 

ितसऱ्या करणात मौजे बेलतरोडी येथील अिभन्यास िवकासाकरीता ी. कािशकर या कंतर्ाटदाराकडून रुपये ६४ 
लाख ८६ हजार तीनशे इतक्या रकमेची नागपरू सधुार न्यासाकडे जमा करण्यात आले या बकँ हमीची मदुत िदनांक 
२४ मे २०१४ पयन्त होती. ही मदुत वाढिवण्याबाबत न्यासाकडून त बल १० मिहन्यांचा कालावधी उलटून गे यानंतर 
िवकासकास िदनांक ९ एि ल २०१५ रोजी कळिवण्यात आले. करारना यानसुार िवकासकाने काम न के याने बकँ 
हमीचे रोखीकरण करण्याबाबत बकेँस िदनांक २४ ऑग ट २०१५ रोजी कळिवण्यात आले. त्यानंतर मरणपतर् पाठवनू 
देखील बकेँने बकँ हमीचे रोखीकरण केले नाही. बकँ हमीचे रोखीकरण मदुत संप यानंतर करण्याबाबत बकेँला िवनंती 
करण्यात आ यामळेुच बकेँने बकँ हमीचे रोखीकरण केले नसावे असे सिमतीच्या थमदशर्नी िनदशर्नास येते. दर यान 
संबंधीत िवकासकांचे िनधन झा यानंतर िवकासकाच्या वतीने ी. संजय काशीकर यांनी सदैुवाने उपरोक्त रकमेची 
नवीन बकँ हमी नागपरू सधुार न्यासाकडे सादर केली. उक्त बकँ हमीची मदुत िदनांक २४ मे २०१९ पयर्न्त असनू या 
कामांची स :ि थती काय आहे, अशी सिमतीने साक्षी दर यान पचृ्छा केली असता, यापैकी एका र त्याचे काम पणूर् 
झाले असनू दसुरा ट पा लवकरच पणूर् करण्याच्या सचूना देण्यात आ या असनू तूत काम बकँ हमीची मदुत 
संपण्यापवूीर् पणूर् करण्याची दक्षता नागपरू सधुार न्यासाकडून घेण्यात येईल असे सिमतीस आ व त करण्यात आले. 
या करणी देखील बकँ हमीची मदुत िविहत वेळेत वाढवनू घेऊन िवकासकाने कराराचा भंग करताच सदरहू बकँ हमीचे 
तातडीने रोखीकरण करून घेण्यास नागपरू सधुार न्यासाने कमालीचा हलगजीर्पणा दाखिवलेला आहे. 

सिमतीसमोर असलेले द तऐवज आिण िवभागीय सिचवांच्या साक्षी दर यान सिमतीस िविदत करण्यात आलेली 
मािहती याआधारे नागपरू सधुार न्यास या सं थेने उपरोक्त तीनही करणी बकँ हमींची मदुत संपण्यापवूीर्च 
नतुनीकरण करणे व आव यकते माणे योग्य पाठपरुा याअंती बकँ हमीचे बकेँकडून रोखीकरण करण्याच्या कामी 
अक्ष य िदरंगाई, कमालीची बेपवार्ई व िन काळजीपणा केला अस याचे सिमतीच्या िनदशर्नास आलेले आहे. किदर्य 
सतकर् ता आयोगाच्या मागर्दशर्क सचूनां माणे कंतर्ाटदारांकडून बकँ हमीची वीकृती, बकँ हमीचा खरेपणा, हमीच्या 
सत्यतेची पडताळणी याकरीता जबाबदार राहील अशा अिधकाऱ्यांची नागपरू सधुार न्यासाकडून िनयकु्ती करण्यात 
आली होती काय तसेच अशी िनयकु्ती करण्यात आली अस यास उपरोक्त नमदू करणी संबंिधत अिधकाऱ्याने 
आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली होती काय तसेच उपरोक्त योजनाथर् अिधकाऱ्यांची िनयकु्ती करण्यात 
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आली नस यास त्याबाबतची जबाबदारी कोणाची यासवर् बाबींची तपासणी होणे िनतांत गरजेचे अस याचे सिमतीचे 
मत झालेले आहे. 

उपरोक्त माणे चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल िदनांक ३१ जानेवारी २०१९ पयर्न्त सिमतीस सादर 
करण्यात येईल असे साक्षी दर यान िवभागीय सिचवांनी सिमतीस आ व त केलेले आहे. आता उक्त िविहत मदुत संपनू 
आणखी तीन मिहन्यांपेक्षा अिधकचा कालावधी लोटलेला अस याने यासंदभार्तील चौकशी पणूर् होऊन चौकशीत िस  
झा या माणे संबंिधत दोषी अिधकाऱ्यांिवरु  िनयमानसुार योग्य ती कारवाई करण्याची िकर्या खिचतच पणूर् झालेली 
असेल अशी सिमतीस आशा व अपेक्षा आहे. सबब, उपरोक्त करणी केले या कायर्पतूीर्चा िव ततृ अहवाल सिमतीस 
तातडीने उपल ध करून देण्यात यावा अशी सिमती िशफारस करीत आहे. 

त्याच माणे अशा करणांची पनुरावृ ी टाळण्याच्या दृ टीने किदर्य सतकर् ता आयोगाच्या उपरो लेिखत मागर्दशर्क 
सचूनांची यापढुील काळात तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सक्त सचूना वतंतर् पिरपतर्का ारे िवभागाने 
तातडीने जारी करा यात व त्याची एक त सिमतीस यथाशीघर् उपल ध करून ावी अशी देखील सिमती िशफारस 
करीत आहे.  
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ठाणे महानगरपािलका 
पिरच्छेद कर्मांक ५.६ : आरोग्य िवषयक सिुवधा िवनावापर पडून राहणे. 
अिभ ाय : 
3.28   ठाणे महानगरपािलकतगर्त छतर्पती िशवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा हे ५०० खाटांचे रुग्णालय असून त्यामध्ये 

पाच शस्तर्िकर्यागृह आिण आठ खाटा असलेला अितदक्षता िवभाग आहे. मो ा संख्येने दाखल होणाऱ्या गंभीर अपघाताच्या आिण 
इतर आकि मक करणांत योग्य व पुरेशी आरोग्य सुिवधा उपल ध करून देणे शक्य हावे हणून ठाणे महानगरपािलकेने माहे 
नो हबर, २०११ मध्ये कायर्रत असलेली शस्तर्िकर्यागृहे व अितदक्षता िवभागाचे नुतनीकरण करण्याचे ठरिवले. ठाणे 
महानगरपािलकेने रु. १३.६२ कोटींचे उक्त नुतनीकरणाचे काम 'टनर्की' (Turnkey) प तीने कंतर्ाटदाराला देवू केले. सदरहू काम 
माहे जून, २०१२ पयत पूणर् करण्याचे िनयोजन होते. सदरहू कामामध्ये (i) अि तत्वातील पाच शस्तर्िकर्यागृहांचे नुतनीकरण करून 
modular prefabricated structure तयार करणे, (ii) अि तत्वातील आठ खाटांच्या अितदक्षता िवभागाचे चाळीस खाटांच्या 
modular prefabricated ICU मध्ये (दहा खाटांचे चार अितदक्षता िवभाग) रुपांतर करणे, (iii) बारा खाटाचें modular 
prefabricated टर्ॉमा सटर कक्षाचे बांधकाम आिण (iv) सात खाटांचे modular prefabricated अपघात कक्षाचे बांधकाम ही 
कामे समािव ट होती. सदरहू नुतनीकरणाच्या कामावर रु. १३.६२ कोटी इतका खचर् होऊन सदरहू काम चौदा मिहन्याचं्या िवलंबाने 
हणजे माहे स टबर, २०१३ ला पूणर् झाले.  

लेखापिरक्षणादर यान, ठाणे महानगरपािलकेतील मुख्य वै कीय अिधकारी, आरोग्य िवभाग यांच्याकडील द ताऐवजांची 
छाननी के यानंतर असे आढळून आले की, नुतनीकरणाचे काम माहे स टबर, २०१३ मध्ये पूणर् होवून सु ा पाच modular 
prefabricated शस्तर्िकर्या गृहापैंकी एक शस्तर्िकर्यागृह, चाळीस खाटांच्या modular prefabricated अितदक्षता िवभागापैकी वीस 
खाटा आिण एकोिणस खाटांचे modular prefabricated टर्ॉमा आिण अपघात कक्ष माहे फे ुवारी, २०१७ मध्ये पुरेशा 
मनु यबळाऐवजी अकायर्रत होते. तसेच ठाणे महानगरपािलकेने नुतनीकरणामुळे तयार होणाऱ्या नवीन सुिवधांना अनुसरुन 
आव यक असले या सोळा 'िचकीत्सक' (Intensivist) पदांची नगरिवकास िवभागाकडे मागणी केली होती. मातर् त्यापैकी फक्त 
चार पदांनाच माहे माचर्, २०१४ मध्ये मंजूरी देण्यात येऊन त्यातील फक्त दोनच पदे महानगरपािलकेतफ भरण्यात आली. सबब 
अशा कारे माहे फे ुवारी, २०१७ मध्ये एकूण चौदा 'िचकीत्सक' (Intensivist) पदांची कमतरता आढळली. तसेच माहे स टबर, 
२०१६ मध्ये इतर कमर्चाऱ्यांचीही हणजेच िस टर इन चाजर् – ३ पदे, टाफ नसर् – १२ पदे व वॉडर्बॉय - ४४ पदे या पदांची 
सातत्याने कमतरता अस याने नुतनीकरणामुळे िनमार्ण झाले या नवीन सुिवधांसाठी रुग्णालय कमर्चाऱ्यांच्या सेवा पुरवू शकत 
न हते.  

साक्षी दर यान, ठाणे महानगरपािलकेने उक्त रुग्णालयाकरीता सोळा पदांना मान्यता मािगतलेली असतांना केवळ चार 
पदांचीच मागणी शासनाला करण्याचे कारण काय, अशी सिमतीने िवचारणा केली असता नगर िवकास िवभागाच्या धान 
सिचवांनी रुग्णालयाचे अिध ठाता आिण आरोग्य अिधकारी यांचेसमवेत घेतले या बैठकीत िचकीत्सकांच्या (Intensivents) 
सोळा पदांऐवजी चार पदेच मंजुर करणे योग्य राहील असा िनणर्य घेण्यात आ याचे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस सांिगतले. त्यावर 
उक्त चार पदांपैकी एकच उमेदवार िनयुक्त झालेला आहे ही बाब सिमतीने लक्षात आणून देवून त्याबाबतची कारणिममांसा 
िवचारली असता, सन २०१४ मध्ये दोन पदे भरण्यात आली मातर् चार मिहन्यांनंतर त्यातील एका उमेदवाराने सेवेचा त्याग केला. 
त्यामुळे एकाच पदावर उमेदवार कायर्रत आहे. त्याच माणे सन २०१५, सन २०१६ आिण सन २०१७ मध्ये वारंवार जािहरात 
काढून देखील या पदाकरीता सुयोग्य उमेदवार िमळाला नस याचे िवभागीय सिचवांनी सिमतीस कथन केले. सिमतीने इतर 
कमर्चाऱ्यांच्या संदभार्त मािहती िवचारली असता, नससची सवर् पदे हंगामी वरुपात भरलेली असून वॉडर्बॉयची सवर् पदे भरण्यात 
आलेली आहेत. तसेच रुग्णालयातील शस्तर्िकर्यागृह मागील एक वषार्पासून कायर्रत अस याचे सिमतीस अवगत करण्यात आले.  

 सुमारे १३.५० कोटी रुपयाचें नुतनीकरणाचे काम माहे स टबर, २०१३ मध्ये पूणर् होवून देखील न याने िनमार्ण केले या 
आरोग्य सुिवधा आव यक त्या मनु यबळाअभावी अ ापही पूणर् कायर्क्षमतेने कायार्िन्वत झाले या नाहीत ही बाब सिमतीने 
िवभागीय सिचवांच्या िनदशर्नास आणून देवून त्यामागची कारणिममांसा प ट करण्यास िवभागीय सिचवांना सािगतले असता, 
को वधी रुपये खचर् करून ज्या माणात सुिवधा िनमार्ण करण्यात आ या त्या माणात त्या सुिवधांचा पूणर्क्षमतेने वापर झाला 
नसून या करणी ाथिमक तरावर िनयोजनाचा अभाव आिण संबंिधतांकडून कतर् य कसुर झा याचे िवभागीय सिचवांनी मान्य 
केले. शासन तरावरुन या करणी संपूणर् चौकशी करून संबंिधतांवर जबाबदारी िनि चत करून तसा अहवाल शासनास सादर 
करण्याबाबत आयुक्त, ठाणे महानगरपािलका यानंा यापूवीर्च िदनांक २५ मे २०१८ रोजी कळिवण्यात आले असून त्यानंतर त्यांना 
मरणपतर् देखील पाठिवण्यात आलेले आहे. मातर् आजिमतीपयत अहवाल अ ा त आहे. चौकशीचे आदेश िनगर्िमत करून बारा 
BSÉ¤ÉÒ 331---16+ 
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मिहन्याचंा कालावधी होवून देखील चौकशीचे काम पूणर् झाले नस याबाबत सिमतीने नाराजी यक्त केली आिण, उक्त चौकशीचे 
काम एक मिहन्यात पूणर् करण्यात येईल असे सिमतीस आ व त करण्यात यावे. 

िशफारस : 
3.29   ठाणे महानगरपािलकांतगर्त असले या छतर्पती िशवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा या ५०० खाटांच्या 

रुग्णालयाचे गंभीर अपघाताच्या तसेच इतर आकि मक करणांमध्ये रुग्णांना उ म आरोग्य सिुवधा देता यावी या 
उ ेशाने ठाणे महानगरपािलकेने माहे नो हबर, २०११ मध्ये नतुनीकरण करण्याचे ठरिवले. ठाणे महानगरपािलकेने रु.१३ 
कोटी ६२ लाखांचे उक्त नतुनीकरणाचे काम 'टनर्की' प तीवर कंतर्ाटदाराला देऊ केले. सदरहू काम माहे जनू, २०१२ 
पयन्त पणूर् करावयाचे होते ते चौदा मिहन्यांच्या िवलंबाने माहे स टबर, २०१३ मध्ये पणूर् करण्यात आले. 
लेखापिरक्षणादर यान ठाणे महानगरपािलकेतील मखु्य वै कीय अिधकारी आरोग्य िवभाग यांचेकडील द तऐवजांच्या 
तपासणीत असे आढळून आले की, नतूनीकरणाच्या झाले या कामांमधील पाचपैकी एक श तर्िकर्यागहृ, चाळीस 
खाटांच्या अित दक्षता िवभागातील २० खाटा तसेच सवर् १९ खाटांचे टर्ॉमा आिण अपघात कक्ष माहे फे वुारी, २०१७ 
पयत आव यक मनु यबळाअभावी अकायर्रत होते. 

त तच ठाणे महानगरपािलकाने नतुीनकरणाच्या अनषंुगाने नवीन सधुारणांना अनसुरुन सोळा िचिकत्सकांची 
(Intensivents) पदे मंजरूीकरीता नगर िवकास िवभागाकडे मागणी केली होती त्यातील फक्त चार पदांनाच मंजरूी 
िमळून ठाणे महानगरपािलकेने त्यातील फक्त दोनच पदे भरली. पिरणामी माहे फे वुारी, २०१७ मध्ये चौदा 
िचिकत्सकांच्या (Intensivents) पदाची कमतरता होती. त्याच माणे िस टर इनचाजर् ३ पदे, नसर् १२ पदे व वॉडर् 
बॉइज ४४ पदे या इतर कमर्चाऱ्यांचीसु ा सातत्याने कमतरता अस याने काही कोटी रुपये खचूर्न िनमार्ण करण्यात 
आले या वा थ आरोग्य िवषयक सिुवधां आव यक त्या मनु यबळाअभावी िवनावापर पडून होत्या. 
लेखापिरक्षणादर यान आढळून आले या उपरोक्त बाबी अितशय गंभीर वरुपाच्या आहेत. िचिकत्सकांच्या 
(Intensivents) पदांसंदभार्त सिमतीस साक्षी दर यान कथन करण्यात आले की, नगर िवकास िवभागाच्या धान 
सिचवांनी रुग्णालयाचे अिध ठाता तसेच इतर आरोग्य अिधकारी यांचे समवेत आयोिजत केले या बैठकीत 
इन्टोिसि ह टची १६ ऐवजी ४ पदे िनमार्ण करण्याबाबत िनणर्य झाला. शासन तरावर उक्त चार पदांना मंजरूी दान 
करण्यात येऊन सन २०१४ मध्ये त्यातील दोन पदे भरण्यात आली. त्यातील एका उमेदवाराने सेवात्याग के याने एकच 
पद कायर्रत रािहले. त्यानंतर सन २०१५, २०१६ आिण २०१७ मध्ये जािहरांत काढूनही एकही सयुोग्य उमेदवार 
िमळाला नाही. वा तिवक सवर् सोयी सिुवधांनी यकु्त असले या मुंबई-ठाणे यासारख्या शहरात उमेदवारांची नोकरीसाठी 
पिहली पसंती अस याने िवभागाचा उपरोक्त खलुासा सिमतीला कदापीही मान्य नसनू सिमती त्याबाबत सखेद आ चयर् 
यक्त करते. 

 नससची सवर् मंजरू पदे हंगामी प तीने भरण्यात आली असनू वॉडर्बॉयची सु ा सवर् पदे भरण्यात आली 
अस याबाबत तसेच न याने बांधण्यात आलेले श तर्िकर्यागहृ मागील एक वषार्पासनू कायार्िन्वत करण्यात आले 
अस याचे साक्षी दर यान सिमतीस पढेु कथन करण्यात आले. हे जरी खरे मानले तरी ततु रुग्णालयातील सदरहू 
नतुनीकरणातील समुारे १३.५० कोटी रुपयांच्या सिुवधांपैकी त्यक्षात फक्त समुारे ६.५० कोटी रुपयांच्याच सिुवधा 
वेळेवर कायार्िन्वत झा या असनू आव यक त्या मनु यबळाअभावी व ाथिमक तरावरील िनयोजनाच्या अभावामळेु 
उवर्िरत सोईसिुवधा कायार्िन्वत होऊ शक या नस याची बाब साक्षी दर यान िवभागीय सिचवांनी मान्य करून तूत 
करणी चौकशी करून संबंिधतांवर जबाबदारी िनि चत करण्याबाबत यापवूीर्च िदनांक २५ मे २०१७ रोजी आयकु्त, 
ठाणे महानगरपािलका यांना कळिवण्यात आले असनू त्यांना मरण पतर्सु ा पाठिवण्यात आ याचे सिमतीस सांगण्यात 
आले. चौकशीचे आदेश िद यानंतर समुारे आठ मिहन्यांचा कालावधी उलटून गे यावरसु ा आयकु्त, ठाणे 
महानगरपािलका यांचेकडून चौकशी अहवाल अ ा त अस याबाबत सिमतीने ती  नाराजी यक्त केली असता एक 
मिहन्याच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल असे सिमतीस आ व त करण्यात आले. त्यानंतर आता 
समुारे तीन मिहन्यांपेक्षा जा त कालावधी उलटून गेला अस याने चौकशीचे काम आता खिचतच पणूर् झालेले असेल 
अशी सिमतीची अपेक्षा आहे. सबब, यासंदभार्तील चौकशीचा अहवाल व त्यानरुुप संबंिधतांवर जबाबदारी िनि चत 
करून केले या कारवाईबाबतची िव ततृ मािहती सिमतीस आठ िदवसांत उपल ध करून देण्यात यावी अशी सिमती 
आगर्ही िशफारस करत आहे. 
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मंगळवार, िदनांक १८ िडसबर, २०१८ 
लोकलेखा सिमती 

 
सिमतीची बैठक मंगळवार, िदनांक १८ िडसबर, २०१८ रोजी िवधान भवन, मंुबई येथे दपुारी २.३० वाजता सुरू होऊन 

सायंकाळी ४.१६ वाजता थिगत झाली. 

सिमती मखु  

(१) ी. गोपालदास अगर्वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 
 सद य : 

(२) ी. संजय सावकारे, िव.स.स. 
(३) ी. राजदर् पाटणी, िव.स.स. 
(४) ी. अतुल भातखळकर, िव.स.स. 
(५) डॉ. सुिनल देशमुख, िव.स.स. 
(६) ा. िवरदर् जगताप, िव.स.स. 
(७) ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

 
महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय : 

(१)  ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२)  ी.अ.चा.को हे, उप सिचव तथा िन.अ. 
(३)  ी.सो.न.सानप, अवर सिचव 

िनमंितर्त :- 
महालेखाकार कायार्लय : 
ी. यशवंत ठाकरे, धान महालेखाकार 

 
िव  िवभाग :- 
ी. िनतीन गदेर्, धान सिचव, िव  (ले. व को.) िवभाग 

 
िवभागीय ितिनधी :- 
नगरिवकास िवभाग :- 
ी. िनतीन करीर, धान सिचव, नगरिवकास िवभाग 

 
भारताचे िनयंतर्क व महालेखापिरक्षक यांच्या सन २०१५-२०१६ या वषार्च्या थािनक सं था अहवालातील पिरच्छेद  

कर्मांक ५.१ व ५.५ यासंदभार्त धान सिचव, नगरिवकास िवभाग यांची  साक्ष घेतली. 
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बधुवार, िदनांक २६ िडसबर, २०१८ 
लोकलेखा सिमती 

 
 सिमतीची बैठक बुधवार, िदनांक २६ िडसबर, २०१८ रोजी िवधान भवन, मंुबई येथे दपुारी २.३० वाजता सुरु होऊन दपुारी 
३.४५ वाजता थिगत झाली. 

सिमती मखु : 
(१) ी. गोपालदास अगर्वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

 सद य : 
(२) ी. संजय सावकारे, िव.स.स. 
(३) ी. राजदर् पाटणी, िव.स.स. 
(४) ी. अतुल भातखळकर, िव.स.स. 
(५) ी. योगेश सागर, िव.स.स. 
(६) ा. िवरदर् जगताप, िव.स.स. 
(७) ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
(८) ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 

 
   महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय : 

(१)  ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२)  ी. अ. चां. को हे, उ. स. तथा िन. अ. 
(३)  ी. सो. न. सानप, अवर सिचव  

िनमंितर्त :- 
महालेखाकार कायार्लय : 
ी. यशवंत ठाकरे, धान महालेखाकार 

 
िव  िवभाग :- 
ी. िनतीन गदेर्, धान सिचव, िव  (ले. व को.) िवभाग 

 
िवभागीय ितिनधी :- 
नगरिवकास िवभाग :- 
 

भारताचे िनयंतर्क व महालेखापिरक्षक यांच्या सन २०१५-२०१६ या वषार्च्या थािनक सं था अहवालातील पिरच्छेद  
कर्मांक ५.२ व ५.३ यासंदभार्त धान सिचव, नगरिवकास िवभाग यांची  साक्ष घेतली. 
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गरुूवार, िदनांक २४ जानेवारी, २०१९ 
लोकलेखा सिमती 

 
सिमतीची बैठक गुरूवार, िदनांक २४ जानेवारी, २०१९ रोजी िवधान भवन, मंुबई येथे दपुारी १२.३० वाजता सुरु होऊन दपुारी 

३.२५ वाजता थिगत झाली. 
सिमती मखु : 

(१) ी. गोपालदास अगर्वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 
 सद य : 

(२) ी. िशवाजीराव नाईक, िव.स.स. 
(३) ी. संजय सावकारे, िव.स.स. 
(४) ी. संजय केळकर, िव.स.स. 
(५) ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
(६) ी. रिंवदर् फाटक, िव.प.स. 

 
महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय :- 

(१)  ी. अ. चां. को हे, उ.स.तथा िन.अ. 
(२)  ी. सो. न. सानप, अवर सिचव  

िनमंितर्त :- 
महालेखाकार कायार्लय : 
(१)  ी. यशवंत ठाकरे, धान महालेखाकार, मंुबई 
(२)  ीमती हेमा मुिनवकट पा, महालेखाकार, नागपूर 
 
िव  िवभाग :- 
ी.िनतीन गदेर्, धान सिचव, िव  (ले. व को.) िवभाग 

 
िवभागीय ितिनधी :- 
नगरिवकास िवभाग:- 

 
भारताचे िनयंतर्क व महालेखापिरक्षक यांच्या सन २०१५-२०१६ या वषार्च्या थािनक सं था अहवालातील पिरच्छेद  

कर्मांक ५.१ व ५.६ यासंदभार्त धान सिचव, नगरिवकास िवभाग यांची  साक्ष घेतली.  
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सोमवार, िदनांक ३ जनू, २०१९ 
लोकलेखा सिमती 

 
 सिमतीची बैठक सोमवार, िदनांक ३ जून, २०१९ रोजी िवधान भवन, मंुबई येथे सकाळी ११.३० वाजता सुरु होऊन दपुारी 
२.१५ वाजता थिगत झाली. 

सिमती मखु  
(१) ी. गोपालदास अगर्वाल, िव.स.स. तथा सिमती मुख 

 सद य : 
(२) ी. योगेश सागर, िव.स.स. 
(३) ी. संजय केळकर, िव.स.स. 
(४) ी. अ  दलु स ार अ दलु नबी, िव.स.स. 
(५) ा. िवरदर् जगताप, िव.स.स. 
(६) ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
(७) ी. िवकर्म काळे, िव.प.स. 
(८) ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 

 िवशेष िनमंितर्त 
 ी. साद लाड, िव.प.स. 

 
महारा टर् िवधानमंडळ सिचवालय : 

(१)  ीमती मेघना तळेकर, उप सिचव 
(२)  ी. सो. न. सानप, अवर सिचव 
(३) ी. िवनोद राठोड, कक्ष अिधकारी 
(४) ी. रवींदर् म. मेस्तर्ी, कक्ष अिधकारी 

 
 

भारताचे िनयंतर्क व महालेखापिरक्षक यांच्या सन २०१५-२०१६ या वषार्च्या थािनक सं था अहवालातील नगरिवकास 
िवभागासंदभार्त सिमतीने तयार केलेला ारुप अहवाल िवचारात घेऊन संमत करण्यात आला. 
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