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सोलापूरचा सांडपाणी ू�बया आ�ण पुनवा�पर ूक�प   

डॉ. सु. �व. रानडे 

सोलापूरसाठ� जल�यवःथापन 

पा�याचा दजा	 व उपलधता या दो�ह� गो�ी शहरा�या व उ�ोगां�या �वकासासाठ  आवँयक असतात. सोलापूर 

महानगराची वाढ झपा*याने होत आहे. माऽ या वाढ�साठ  लागणा. या पा�या�या ॐोतांचे यो0य 1यवःथापन 

झाले नाह� तर भ�वंयात पा�याची तीो टंचाई िनमा	ण होऊन शहराचा �वकास अश;य होईल. उप<ध 

पा�या�या ॐोतांचे संर=ण, भूजल संवध	न, पज	�य जल संकलन, सांडपा�यावर ू@बया कBन Cयाचा पुनवा	पर, 

पाणी पुरवठा �वतरणातील गळती कमी करणे इCयाद� योजना CवGरत हाती घेणे गरजेचे आहे. यासंदभा	त 

सोलापूर महानगरपािलकेने एक अिभनव ूक<प हाती घेतला आहे. 
 
सांडपाणी ू�बया आ�ण पुनवा�पर ूक!प 

सोलापूर शहराला जोडूनच असले<या आहेरवाड� पGरसरात कJ ि सरकार�या ऊजा	 मंऽालयातफM  औOंणक ऊजा	 

ूक<प सुB होत आहे. या ऊजा	 ूक<पासाठ  लागणार� पा�याची गरज ओळखनू सोलापूर महानगरपािलकेने 

सांडपाणी शुR�करण व पुनवा	पराची योजना हाती घेतली आहे. Sा ूक<पाची उभारणी व ूक<प चाल�व�याचे 

काम वाबाग या आंतरराUीय कंपनीस बीओट� तCवावर दे�यात आले आहे.  
 

दररोज ७५ दशल= िलटर सांडपाणी शु�Rकरणाची यंऽणा उभाBन पंचवीस वषM ती ःवखचा	ने चाल�वणे व शुR 

केलेले पाणी महापािलकेस एका �विश� दराने �वकत देणे असे ूक<पाचे ःवBप आहे. या पा�याचा दजा	 

िनयोOजत नॅशनल थम	ल पॉवर [लँटसाठ  सुयो0य ठरावा अशी Cयात अट असून हे पाणी महापािलका पु�हा 

यो0य दराने नॅशनल थम	ल पॉवर [लँटला �वकणार आहे. ूदषण िनयंऽण व औ�ोिगक वापरासाठ  पाणीपुरवठा ू
या दो�ह� गो�ी यात साध<या जाणार असून महापािलकेवर यासाठ  कोणताह� आिथ	क बोजा पडणार नाह�.  
 

या ूक<पासाठ  आले<या िन�वदांचॆ शा^ीय मू<यमापन कर�या�या सिमतीवर �वषय त_` aहणून माझी 

तसेच ूा. जी. के. देशमुख व ूा. घाईितडक यांची नेमणूक झाली होती. Cयामुळे या सोलापूर 

महानगरपािलकेने तयार केले<या बीओट� ूःतावा�या अट�, िन�वदा भरणा. या कंप�यांनी सादर केलेले �व�वध 

शुR�करण पया	य व ूक<पाची यो0य अमंलबजावणी हो�यात येऊ शकणा. या संभा1य अडचणी याचा साक<याने 

�वचार कर�याची संधी िमळाली.  
 

या �वषयी महापािलका अिधकार� व ूःताव सादर करणा. या त_`ांशी झाले<या चचMतून या ूक<पा�वषयी 

काह� मुbे उपOःथत झाले Cया�वषयीची मा@हती सवाcना 1हावी व Cया अनुषंगाने असे ूक<प यशःवी 

हो�यासाठ  कोणती काळजी घेतली पा@हजे या�वषयी माझे �वचार 1यd कर�त आहे. 
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ूक!प मू!यमापन व सूचना 

१. सोलापूर महानगरपािलकेने तयार केले<या बीओट� ूःतावात िन�वदा भरणा. या कंप�यांसाठ  पाऽता अट� 

कडक होCया. गे<या तीन वषाcत @कमान १०० कोट� gपये उलाढाल व ःथावर मालमhा ५० कोट�ंपे=ा जाःत 

असणे यासाठ  बंधनकारक होते. तसेच @कमान दोन सांडपाणी ू@बया ूक<प उभाBन तीन वषM चाल�व�याचा 

भारतातील अनुभव आवँयक होता. या अट�ंमुळे कोणCयाह� न1या वा छो*या कंप�यांना यात सहभागी होता 

आले नाह�. भारतातील दोन व आंतरराUीय ःतरावर�ल दोन कंप�यांनी िन�वदा सादर के<या. 
 

२. सांडपा�याचा गुणवhा दजा	 व ूवाहमाऽा सतत बदत असते. @दवसभरातील पा�याचा वापर व ऋतूमुळेह� 

सांडपा�या�या ूवाहात व दजा	त बदल होतो. aहणून @डझाईनसाठ  कJ ि�य ूदषण िनयंऽण मंडळाने भारतीय ू
शहरांतील सांडपा�याचा दजा	 व ूवाह माऽांचे सरासर� आकडे व महhमचे सरासर�शी असणारे ूमाण गहृ�त 

धरणे अिधक यो0य झाले असते. सोलापूर महानगरपािलकेने सांडपा�याचा गुणवhा दजा	 व ूवाहमाऽा @द<याने 

िन�वदा भरणा. या कंप�यांनी यासंदभा	त वेगवेगळ� ग@ृहते मानून @डझाईनचे खचा	चे अदंाज केले होते.  
 

३. शहरातील सांडपा�यामnये औ�ोिगक सांडपा�याचा समावेश असणार नाह� असे आoासन @दले अस<याने 

अशा सांडपा�या�या वेगpया �व<हेवाट��वषयी औ�ोिगक आःथापनांवर िनबcध घालणे आवँय आहे. महाराU 

ूदषण िनयंऽण मंडळाकडून नाहरकत ूमाणपऽ िमळ�व�याची जबाबदार�ू  महापािलकेने घेत<याने या 

ूक<पामुळे के1हाह� व कोणतेह� ूदषण होणारू  नाह� याची खबरदार� महापािलकेस qयावी लागणार आहे. 
 

४. शुR�करणासाठ  एरो�बक सःपJडेड मोथ या एकाच पRतीचे बंधन घात<याने अ�य कमी ऊजा	 लागणा. या 

पया	यांचा ूःतावात समावेश होऊ शकला नाह�. याऎवजी शुR केले<या पा�याचा दजा	 एवढाच मापदंड ठेऊन 

ू@बया िनवड�चे ःवातंuय देता आले असते. 
 

५. बीओट� ची मुदत २५ वषM एवढ� ूद�घ	 ठेव<याने मध<या काळात तंऽ`ानातील सुधारणांचा फायदा घेऊन 

ू@बया पRत बदल�याची वा बीओट� अट�ंबाबत फेरआढावा घे�याची लविचकता नस<याने भ�वंयात काह� 

अडचणी उv भवू शकतात. 
 

६. औOंणक ऊजा	 ूक<पास दे�यात येणा. या पा�याचा दजा	 व �वना खडं ठरा�वक पाणीपुरवxयाची िनOyती 

या गो�ी पाळ<या तरच औOंणक ऊजा	 ूक<प पाणी खरेद� करेल. Cयां�याशी करार करताना ू@बयेतील 

ऽटु�ंमुळे महापािलकेस कोणतीह� अडचण येणार नाह� वा आिथ	क झळ बसणार नाह� व Cयासबंधीची सव	 

जबाबदार� ू@बया कारकावर राह�ल याचा ःप� उ<लेख व Cयास ू@बयाकारकाची संमती असणे आवँयक 

आहे.२५ वषM हे पाणी �वकत घे�याची हमी औOंणक कJ िाकडून qयावी लागेल. 
 

७. बीओट�वर आधाGरत ूक<पासाठ  ूःता�वत झाले<या @डझाईन व पया	यां�वषयी गोपनीयता िनयम 
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अस<याने Cया�वषयी काह�ह� भांय करता येत नाह�. साव	जिनक =ेऽातील अशा ूक<पांसाठ  पूण	 पारदश	कता 

असणे व खलुी चचा	 घडवून सूचना व सुधारणा यांचा समावेश कBनच तां�ऽक ूक<पाची आखणी करणे 

गरजेच ेआहे असे वाटते. एकूणच बीओट� तCवावर ूक<प िनयम करतानाच ूक<पा�या तंऽ`ानाशी संबंिधत 

त`ांचा व अनुभवी 1यावसाियकांचा स<ला घेत<यास आधिुनक तंऽ`ान व पGरणामकारक काय	पRतींचा 

समावेश करणे, ूक<पाची उपयुdता व �वoासाह	ता वाढ�वणे व आिथ	क zं*या यो0य पया	याची िनवड करणे 

श;य होईल.  
 

हा ूक<प यो0य पRतीने चालावा यासाठ  महापािलका, ठेकेदार व पाणी �वकत घेणार� यंऽणा यात सम�वय 

असणे जसे आवँयक आहे तसेच ूक<प काया	O�वत होईपयcत या ूक<पा�या तां�ऽक, आिथ	क व कायदेशीर 

बाबीं�वषयी महापािलकेस स<ला दे�यासाठ  वेगळ� सिमती नेम�याची गरज आहे. सांडपाणी ू@बया व पुनवा	पर 

हा ूक<प इतर शहरांसाठ  पथदश	क ठरणार अस<याने तो यशःवी हो�यासाठ  सव	 घटकांनी परःपर सहकाय	 

कBन आपले योगदान @दले पा@हजे. 
  


