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            लवषय: पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा  

                                    सोमवार  दि.१/७/२०१९ रोजी आयोलजि केिेबाबि.  

 

महोिय / महोिया, 

 

           पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिकेच्या मा.ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा सोमवार 

दिनािंक  १/०७/२०१९ रोजी िपुारी २.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि  “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा 

सभागृह ”  येथे आयोलजि करणेि आिी आह.े सोबि सभेची कायापलत्रका जोडिी आह.े   सभेस आपण 

उपलस्थि रहाव ेही लवनिंिी.    
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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपालिका ग प्रभाग सलमिीची मालसक सभा सोमवार दिनािंक 

१/०७/२०१९ रोजी िपुारी २.०० वाजिा ग क्षेत्रीय कायााियािीि “ ग्रामिवैि बापुजी बुवा 

सभागृह ”   येथे आयोलजि करणेि आिी आह.े सिर सभिे खािीिप्रमाणे कामकाज होईि. 

 
 

दि.१८ /६/२०१९ रोजीच ेमालसक सभचेा सभावृत्ािंि ( कायाक्रम पलत्रका क्र.२  ) कायम करणे. 

 

लवषय क्रमािंक १) मा.ग प्रभाग सलमिी सभा अध्यक्ष  मा.अचाना बारणे यािंचे सुचननेुसार ग प्रभाग  

                     सलमिीची मालसक सभा ही प्रत्येक मलहन्याचे पलहल्या सोमवारी िपुारी २.०० वाजिा (  

                     पलहल्या सोमवारी  सावाजलनक सुट्टी असिे िर िसु-या दिवशी) ग क्षेलत्रय कायााियाचे  

                     ग्रामिवैि बापुजी बुवा सभागृहामध्ये आयोलजि करण्यास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक २) मा.माया बारणे यािंचे दिनािंक १७/६/२०१९ चे पत्रानुसार मौजे थेरगाव सवे निं.१४/२  

                      जयभवानी नगर सिर भागािीि वाढिी रहिारी िक्षाि घेिा ९ मीटर रस्िा करण्यास  

                      महाराष्ट्र महानगरपालिका अलिलनयम मिीि किम २०५ अन्वये मान्यिा िणेे कामी व  

                      सुचना व हरकिी अिंलिम लनणाय घेणेकामी सिरचा लवषय पुढीि कारवाई करण्याकरीिा व  

                      शासनािा सिर प्रस्िाव सािर करण्यास माननीय आयुक्त यािंना अलिकार प्रिान करण्यास  

                      मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ३) मा.मलनषा पवार यािंचे दिनािंक १८/०६/२०१९ चे पत्रानुसार पिमश्री मा.श्री.मुरिीकािंि  

                      राजाराम पेटकर यािंचा नावाचा नामफिक बेिठीकानगर रोड येथीि लनवासस्थानी व  

                      लनवासस्थानाकड ेजाण्याचा मागा पवारनगर कॉनार या ठीकाणी  िावुन िणे्याि यावा  

                      कारण पेटकर सरािंनी आजवर हाईडिबगा जमानी येथे १९७२ सािी झािेल्या पॅरािलपपक  

                       स्पिेि व्यलक्तगि सुवणापिक लमळवणारे श्री.मुरिीकािंि राजाराम पेटकर ह ेपलहिे  

                      दक्रडापटु होिे.  त्यािंनी ५० मीटर फ्री स्टाईि पोहण्याच्या स्पिेि ३६.३३ सेकिं िामध्ये  

                       अिंिर पार करुन जागलिक लवक्रम स्थालपि केिा होिा.  त्याच वषी त्यािंनी अचुक  

                       भािाफेक व अडथळयाची शयाि यािंमध्येही सहभाग घेििा आलण या लिनही स्पिाांमध्ये  

                       ि ेअिंलिम फेरीि पोहोचिे होिे.    यालशवाय हााँगकााँग येथे १९८२ सािी झािेल्या  

                        फेस्पीक क्रीडा स्पिेि पोहण्याच्या स्पिेि त्यािंनी सुवणा व कािंस्य पिके लमळविी. १९६४  

                       सािी त्यािंनी टोदकयो ऑलिलपपक स्पिेि बॉप्सिंगमध्येही सहभाग नोंिविा होिा.  िेव्हा  

                       त्यािंनी िशेासाठी रौप्य पिक लमळविे होिे.  इिंग्ििंडमध्ये १९६९ सािी झािेल्या  



                      अपिंगासाठीच्या आिंिरराष्ट्रीय दक्रडास्पिेि त्यािंनी पुन्हा पोहण्याच्या स्पिेि सुवणा पिक  

                         लमळविे.  ह ेपिक त्यािंना राणी एलिझाबेथच्या हस्िे िणे्याि आि.े  राय य राष्ट्रीय व     

                         आिंिरराष्ट्रीय पािळीवरच्या लवलवि  दक्रडास्पिाामध्ये  श्री.पेटकर यािंनी १४० हुन  

                         अलिक पिके पजिंकिेिी आहिे.  भारिीय सैन्यािीि इ.म.ई लवभागामध्ये िे काफ्टमन    

                         पिावरीि खाजगी जवान पहणुन कायारि होिे.  पादकस्िान लवरुध्िच्या १९६५ च्या  

                         युध्िाि त्यािंना बिंिकुीच्या गोळया िागुन गिंभीर इजा झािी व त्यािंना अपिंगत्व  

                         आल्यानिंिर िे पोहणे व इिर खेळािंकड ेवळिे.  महाराष्ट्रािीि दक्रडापटुिंसाठीचा सवोच्च  

                         छत्रपिी पुरस्कारही त्यािंना १९७५ सािी िणे्याि आिा.  िरी सिरचे लवषयास  

                         मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ४)  मा.सिंदिप वाघेरे यािंचे दिनािंक ३०/०५/२०१९ चे पत्रानुसार प्रभाग क्र.२१ मिीि मनपा  

                       मािकीच्या सवा इमारिींच्या छिािंवर सोिर पॅनि बसलवण्यास मान्यिा िणेेबाबि  

                       लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ५)  मा.सिंदिप वाघेरे यािंचे दिनािंक ३०/५/२०१९ चे पत्रानुसार पपिंपरी पचिंचवड  

                       महानगरपालिकेच्या मिंजरु लवकास आराखडयामध्ये दकत्येक वषाापासुन पपिंपरी वाघेरे  

                       गाव िे पपिंपळे सौिागर िरपयान निीवरीि समािंिर पुि बािंिण्याचे काम करण्याि येणार  

                      होिे मात्र अजुनही सिर काम रखडिेिचे आह.े  िरी आपण सिर कामाबरोबर पवना  

                      निीवर कोल्हापुर पध्ििीचा बिंिारा बािंिल्यास निीिीि पाणी अडवुन लमिेट्री डअेरी  

                      फामा पररसरामध्ये महानगरपालिकेिफे वृक्षारोपण करण्याि आिेल्या वृक्षािंना पाणी  

                       िणे्यास सोयीचे होणार आह.े  िसेच पररसरािीि शेिी आलण भजुि पािळी वाढलवण्यास  

                      मिि होणार आह.े  िरी पपिंपरी वाघेरे ि ेपपिंपळे सौिागर िरपयान निीवरीि समािंिर पुि  

                      व कोल्हापुर पध्ििीचा बिंिारा बािंिण्याच्या प्रस्िावास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ६) मा.सिंदिप वाघेरे यािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ चे पत्रानुसार पपिंपरी पचिंचवड शहरामध्ये  

                     बेसुमार वाढि चाििेिे नवनवीन इमारिींचे लनमााण मोठमोठया कारखान्यािंमध्ये   

                      पाण्याचा होणारा अपव्यय, मान्सुन मध्य ेकमी वृष्टी होणे,  बेकायिशेीर ररत्या खणिेल्या  

                      बोरवेल्स या आलण अश्या काही कारणािंमुळे जलमनीखािीि पाण्याची पािळी दिवसेंदिवस  

                     कमी होि चाििी आह.े  जलमनीखािीि पाणी सिंपुणापणे नष्ट झािे, िर िी पाण्याची  

                     पािळी पुवावि करण्याकरीिा दकमान िहा िे पिंिरा वषाांच्या कािाविीसाठी पावसाचे  

                     पाणी जलमनीमध्ये लजरलविे जाणे गरजेच ेआह.े  पाण्याचा मन मानेि िसा वापर केिा  

                      जाि असल्याने पाण्याचे स्िर कमी होि चाििे आह.े  पपिंपरी पचिंचवड शहरामध्ये मोठया  

प्रमाणावर वाढ होि असिेल्या लह लवपरीि पररस्थीिी बििण्यासाठी अनके पयााय 

उपिब्ि आहिे.  त्यापैकी एक पयााय आह ेरेन वॉटर हाव्हपेस्टिंगचा, पहणजेच पाऊस पडि 

असिािंना िे पाणी वाहुन न जाऊ ििेा, ि ेजलमनीमध्ये लजरेि अशी व्यवस्था  करणे.  

रेन वॉटर हाव्हपेस्टिंग मध्ये पावसाचे पाणी घराच्या छिावरीि टाकीमध्य ेककिं वा घराच्या 

जवळ जलमनीमध्ये असिेल्या टाकीमध्ये साठलविे जाऊन िे शुध्ि करुन पाईप्सव्िारे पुन्हा 

जलमनीमध्ये लजरलविे जािे.  महाराष्ट्रािीि बहुिािंश नगरपालिका, महानगरपालिका यािंनी 

शहरामध्ये नव्याने लवकसीि होणारे गृह प्रकल्प, कारखाने यािंना रेन वॉटर हावसे्टींग 

करण्यासाठी खुप जास्ि खचा करण्याची गरज नाही.  जलमनीखािी जे पाणी असिे, ि े

प्रिलुषि असण्याची श्यिा असिे.  मात्र पावसाचे पाणी प्रिषुणरहीि असल्याने ि े



साठलवल्या जाणा-या टा्यािंना ककिं वा पाईप्सना गिंज िागण्याची श्यिा अगिीच कमी 

असिे.  लशवाय पावसाचे पाणी साठलविे गेल्याने य या काळामध्ये पाण्याची कमिरिा 

होिे, त्या काळामध्ये ह े पाणी उपयोगी पडु शकिे.  माझ्या प्रभाग क्र.२१ मध्ये 

महापालिकेच्या मािकीची शाळा, इमारिी व्यापारी गाळे, सािंस्कृलिक कें द्र, व्यायामशाळा 

इत्यािी मोठया प्रमाणावर आहिे.  त्यािंच्या छिावरीि पडणा-या पावसाच्या प्रत्येक 

थेंबाची बचि रेन वॉटर हावेस्टींगच्या माध्यमािुन आपण करुन जलमनीमध्ये लजरलविे 

गेिेिे पाणी प्रभागािीि उद्याने, शौचािय सफाई, गुरािंना दक्रडािंगणाच्या िखेभािीसाठी 

लवशेषि: कमी पाऊस झाल्यास, ककिं वा य या भागािंमध्ये पाण्याची कमिरिा आह,े अश्या 

रठकाणी या साठलविेल्या पाण्याचा उपयोग होऊ शकिो.  सुरुवािीची गुिंिवणुक वगळिा 

यानिंिर कोणत्याही प्रकारची मलशनरी अथवा मनुष्यबळाची आवश्यकिा पडिे असे मिा 

वाटि नाही.  सिरचा प्रस्िाव हा माझ्या प्रभागामध्ये प्रायोलगक ित्वावर जरी अमिाि 

आणण्याि आिा िर शहरािीि बहुिािंश भागािंमध्ये या योजनेचा िाभ नक्कीच होईि अशी 

मिा खात्री वाटि आह.े  शहरािीि िोकसिंख्या झपाटयाने वाढि आह,े उद्योग नगरी 

पहणुन परराय यािीि नागररकही शहराकड े आकर्षाि होऊन िाखि होि आह.े  आज 

शहराची िोकसिंख्या २२ िाखािंपयांि पोहचिी आह.े  िसिशी पाण्याची मागणी िखेीि 

वाढि आह.े  पवना िरणालशवाय शहरािा पाणीपुरवठा करणारा भक्कम असा पयााय 

उपिब्ि झािेिा नाही.  पहणुनच अनेक रठकाणी रलहवासी भागािंमध्य े पाण्याची गरज 

भागलवण्याकरीिा बोरवेल्स खणल्या जाि आहिे.  पररणामी जलमनीखािीि पाण्याची 

पािळी कमी होि चाििी आह.े  जर पावसाच े पाणी जलमनीखािी लजरलविे गेिे, िर 

जलमनीखािीि पाण्याच्या पािळीमध्ये पुन्हा वाढ होणे श्य आह.े 

 िरी माझ्या या प्रस्िावाचा गािंभीयााने लवचार करुन पपिंपरी पचिंचवड शहरामध्ये 

रेन वॉटर हाव्हपेस्टिंग प्रकल्प उभारण्याि यावेि िसेच शहरामध्ये होणा-या नवनवीन 

गृहप्रकल्पािंना  िसेच जुन्या गृहप्रकल्पािंना, कारखान्यािंना, मनपा मािकीच्या लमळकिी 

यािंना िलेखि हा प्रकल्प उभारणे कायद्याने बिंिनकारक करण्याि यावे.  िरी सिर 

प्रस्िावास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ७) मा.सिंदिप वाघेरे यािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ चे पत्रानुसार पपिंपरी पचिंचवड शहराि  

पवना, इिंद्रायणी व मुळा नद्या वाहिाि.  या नद्यािंना जाऊन लमळणारे अनेक िहान मोठे 

नैसर्गाक नािे आहिे.   परिंिु औद्योलगककरण आलण नागररकरणाच्या रेटयाखािी 

शहरािंमध्ये सािंडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न लनमााण होऊ िागिा आह.े  लहच पररलस्थिी 

रालहिी िर येत्या काही वषााि बहुिािंश नैसर्गाक जिस्त्रोि नष्ट होिीि, िी वेळीच रोखणे 

ही आपिी व महापालिकेची जबाबिारी आह.े  प्रत्येक पावसाळयाि शहरािीि लवलवि 

रस्त्यािंमिीि स्ट्रॉम वॉटर िाईनव्िारे पाणी नाल्याि जािे व पुढे ि े निीि जािे.  काही 

रठकाणी स्ट्रॉम वॉटर िाईन बुजल्या गेल्या आहिे, त्याची िखेभाि िरुुस्िी व्यवलस्थिरीत्या 

होि नाही.  िर कुठे स्ट्रॉम वॉटर िाईन ड्रनेेज िाईनिा जोडल्या गेल्या आहिे.  त्यािुन 

पावसाळयाि ह े पाणी डनेेज िाईनमध्ये जािे ककिं वा नाल्याव्िारे थेट निीि जाऊन 

लमसळिे.  शहरािुन िर वषी िाखो लिटर पाणी वाया जािे.  शहरासाठी या नसैर्गाक 

जिस्त्रोिाकड े महानगरपालिकेने ििुाक्ष करु नय.े  आपल्या महानगरपालिकेन े शहराि 

सद्यलस्थिीि असिेल्या ड्रनेेज िाईन, स्ट्रॉम वॉटर िाईनचे सवेक्षण करावे.  त्याचा अभ्यास 

करुन ह ेवाहुन जाणारे पाणी महानगरपालिकेिा कशा पध्ििीने उपयोगाि आणिा येईि?  

या पध्ििीने लनयोजन कराव.े  नाल्यािंच ेबािंिकाम करुन पाणी अडलवणे, पावसाचे पाणी 



शहरािीि िळयािंपयांि पोहचलवणे, पावसाचे पाणी जलमनीि मुरलवणे, महानगरपालिका 

इमारिींवर रेन वॉटर हावेपस्टिंगचा प्रयोग करणे आलण काही बलगचािंसह अन्य रठकाणी 

वापरणे इ.गोष्टींचा अिंिभााव करण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आह.े  िरी या प्रस्िावाचा 

गािंभीयााने लवचार करुन पावसाळयाआिी स्ट्रॉम वॉटर िाईन्सचे काम करणेस मान्यिा 

िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

लवषय क्रमािंक ८) मा.सिंदिप वाघेरे यािंचे दिनािंक १०/५/२०१९ चे पत्रानुसार प्रभाग क्र.२१ मध्ये कचरा  

                      कुिं डी सवात्र दिसुन येि आहिे.  सिर कुिं डयािंमध्ये ओिा व सुका कचरा एकलत्रि पणे टाकिा  

                     जािो.  त्यामुळे रस्त्यावरीि जनावरे अन्नपिाथा खाण्यासाठी कचरा कुिं डीभोविी आढळुन  

येिाि.  लडि्स चौक िे अशोक टॉदकज, वैभवनगर, कालिमािा मिंदिर या सवाच रठकाणी 

सिर पररस्थीिी आढळुन यिे आह.े  दकत्येकिा जनावरािंमध्ये  झुिंज होऊन नागररकािंचा 

अपघाि झािेिा आह.े  िरी सिर समस्येवर लडि्स पिंपपिंग स्टेशन लमपििंि नगर व 

पपिंपरीगाव िे पपिंपळे सौिागर िरपयान जोडणा-या पुिाजवळ महानगरपालिकेच्या 

जागेवर कचरासिंकिन कें द्र झाल्यास प्रभाग स्वच्छ राहण्यास मिि होणार आह.े  िरी सिर 

प्रस्िावास मान्यिा िणेेबाबि लवचार करणे. 

 

 

                                                                                           प्रशासन अलिकारी िथा 

सलचव (सभाशाखा) 

ग प्रभाग सलमिी  
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