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काय�कार# सारांश 

 

1 जून 1993 पासनू अमंलात आले@या स�ंवधान (चौ� याह�तरावी) सधुारणा 

अ6ध�नयम, 1992 ने भाग IXए (नगरपा2लका) आ.ण अनसुचूी XII लाग ू केले. 

स�ंवधान सधुारणा अ6ध�नयमाने नागर� �था�नक स�ंथांना शAती आ.ण अ6धकार 

#दान करIयासाठ= आ.ण बारा+या अनसुचूीम9ये समावेश असले@या 18 काया:च े

अ6धकार आ.ण जबाबदा� यां"या ह�तांतरणासाठ= तरतदु� करIयासाठ= आवFयक 

असलेले कायदे करIयासाठ= रा5य �वधानमडंळाला अ6धकृत केले. नगरपा2लकांना 

शासना"या �तस� या �तराचा स�ंवधा�नक दजा/ देणे हे चौ� याह�तरा+या स�ंवधान 

सधुारणा अ6ध�नयमाचे सवा/त मह��वाचे व2ैश�eय होत.े महारा��ात बहृfमुबंई 

महानगरपा2लका, रा5यातील इतर महानगरपा2लका आ.ण नगर पJरषदा आ.ण नगर 

पचंायती या तीन �व6ध�वधानांiवारे शा2सत के@या जातात. चौ� याह�तरा+या स�ंवधान 

सधुारणे"या अनपुालनासाठ= सव/ तीनह� अ6ध�नयमांम9ये सधुारणा के@या गे@या.  

हे सपंादणूक लेखापर�(ण स�ंवधान (चौ� याह�तरावी) सधुारणा अ6ध�नयम, 1992 "या 

तरतदु� रा5यां"या �व6ध�वधानांम9ये सम6ुचत र�तीने समा�व�ट के@या आहेत आ.ण 

नागर� �था�नक स�ंथांकड े मजबतू स�ंथा�मक +यव�था/सोयी, परेुसा �नधी आ.ण 

�यांना ह�तांतJरत केलेल� कायk पार पाडIयासाठ= परेुसे मन�ुयबळ आहे ^याच े

�नधा/रण करIयासाठ= केले होत.े 2015-16 त े 2020-21 ^या कालावधीकJरता 

लेखापर�(ण करIयात आले आ.ण रा5यातील महानगरपा2लका, नगर पJरषदा आ.ण 

नगर पचंायतींचा समावेश असले@या 396 पकैl 44 नागर� �था�नक स�ंथा"ंया 

अ2भलेWयांची चाचणी-तपासणी करIयात आल�. ^या नागर� �था�नक स�ंथामंधील 

पाणीपरुवठा, �व"छता आ.ण अिMनशमन सेवा ^या काया:चा लेखापर�(ेत समावेश 

होता.  

सपंादणूक लेखापर#%ेतील �मखु 0न�प-ती आ�ण =शफारशी 

#करण-�नहाय लेखापर�(ा �न�प�ती खाल�ल#माणे आहेत: 

�करण IV: नागर# �था0नक स�ंथाचंे स%मीकरण आ�ण -यांचे काय� 

18 काया:पकैl, नगर �नयोजन, जमीन वापराचे व इमारतीं"या बांधकामाचे �व�नयमन, 

ग2ल"छ व�ती सधुार व �तचा दजा/ उंचावणे, पाणीपरुवठा, साव/ज�नक आरोMय आ.ण 

र�त े व पलू या सबंधंातील सहा कायk ह� शासनसoश (पॅरा�टेटल) अ2भकरणांiवारे 

केल� जात होती, 5यामळेु नागर� �था�नक स�ंथांकड े पJरकि@पत ह�तांतरण आ.ण 

स(मीकरण असहंत(डाय@यटू) झाले. 

(प�र�छेद 4.2) 
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महापौर व अ9य(ांना कोणतहे� काय/कार� अ6धकार नाह�त तर महानगरपा2लकेच े

महापौर आ.ण नगर पJरषद/नगर पचंायतीचे अ9य( हे दोघेह� जनतiेवारे थेट �नवडले 

जात नाह�त. 

(प�र�छेद 4.3.2) 

औरंगाबाद महानगर �नयोजन स2मतीने �त"या गठनापासनू Tहणजेच फेtवुार� 2015 

पासनू एकह� सभा आयोिजत केल� न+हती तर ना2शक महानगर �नयोजन स2मतीने 

�त"या गठनापासनू Tहणजे जून 2016 पासनू एकदाच जुल ै 2016 म9ये सभा 

आयेिजत केल� होती.  �नयोजन (े>ाची �वकास योजना अiयाप तयार +हावयाची 

होती.  

(प�र�छेद 4.5) 

#भाग स2म�त �थापन करIयात आ.ण सभा घेIयात कमतरता होती. 

(प�र�छेद 4.6) 

रा5य �व�त आयोग �थापन करIयात �वलबं, �यांनी केले@या 2शफारशी �वचारात 

घेIयात �वलबं आ.ण �वीकृत 2शफारशींनसुार �नधी ह�तांतJरत करIयात आले@या 

अपयशा"या पJरणामी नागर� �था�नक स�ंथांना �नधी �वलबंाने/कमी �वतर�त झाला. 

           (प�र�छेद 4.8.1 आ�ण 4.8.2) 

=शफारशी: 

� स ंवधानानसुार नागर# �था0नक स�ंथांना सपंणू� ह�तांतरणासाठF शासनाने कालबP 

काय�वाह# करणे गरजचेे आहे आ�ण -यां�या %ेQामRये ह# कायS पार पाड<यासाठF 

-यांना पया�Uत �वाय-तता Vयावी. 

� महापौरांना काय�कार# अ/धकार दे<यासाठF व महापौर/अRय%ांना जनतनेे थटे 

0नवड<यासाठF �शासकXय सधुारणा आयोगा�या =शफारशींवर राZय शासनाने 

 वचार केला पा>हजे. 

� महानगर %ेQा�या एकाि-मक  वकासासाठF महानगर 0नयोजन स=मती �भावीपणे 

काय�रत हो<याची राZय शासनाने स0ुनि\चती करावी. 

� �भाग स=म-या आ�ण %Qे सभा �थापन कर<यासाठF शासनाने पावले उचलावी व 

-या�या प�रणामकारक काय�%मतचेी खाQी करावी. 

� राZय शासनाने 0नयत कालावधीमRये राZय  व-त आयोग �थापन करावा आ�ण 

शासनाकड े राZय  व-त आयोगाचा अहवाल शी^तनेे सादर हो<याची स0ुनि\चती 

करावी. 0नि\चत कालमया�देत =शफारशी  वचारात घे<याची आ�ण ि�वकृत 

=शफारशीचंी -व�रत अमंलबजावणी कर<याची देखील राZय शासनाने स0ुनि\चती 

करावी. 
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� शहर# %ेQातील `यवसाय कर सकंलनाचा  वदा गोळा कर<यासाठF राZय शासनाने 

यQंणा �थापन करावी आ�ण -यातील 50 टbके नागर# �था0नक स�ंथांना वेळेत 

ह�तांत�रत होतील cयाची स0ुनि\चती करावी. 

�करण V: नागर# �था0नक स�ंथाचंी  व-तीय ससंाधने 

चाचणी-तपासणी केले@या नागर� �था�नक स�ंथामंधील 2015-16 त े 2019-20 

दरTयानचे मालम�ता कर सकंलन 53 टAके होत,े तर बहृfमुबंई महानगरपा2लकेची 

^याच कालावधी दरTयानची सकंलन (मता केवळ 28 टAके होती. चाचणी-तपासणी 

केले@या 30 टAके नागर� �था�नक स�ंथांनी कD E आ.ण रा5य शासनां"या मालम�तवेर 

मालम�ता करा"याऐवजी श@ुक आकारणी केल� न+हती. चाचणी-तपासणी केले@या 44 

पकैl 34 नागर� �था�नक स�ंथांम9ये मालम�तांचे भौगो2लक माvहती #णाल�नसुार 

नकाशन पणू/ झाले न+हत.े चाचणी-तपासणी केले@या 44 नागर� �था�नक स�ंथांपकैl 

फAत तीन नागर� �था�नक स�ंथा भांडवल� म@ुयावर मालम�ता कर आकारत हो�या. 

(प�र�छेद 5.2.1) 

2015-16 त े 2020-21 दरTयान अ�तJरAत मEुाकं श@ुक �वतरण करIयाम9ये 

₹ 1,220.22 कोट�ंची कमतरता होती. 

(प�र�छेद 5.3.1) 

2015-16 त े2020-21 दरTयान नगरपा2लका सहायक अनदुान, तीथ/या>ा कर आ.ण 

र�त ेअनदुान यां"या �वतरणात ₹ 2,679.15 कोट�ंची कमतरता होती. 

 (प�र�छेद 5.4.1, 5.4.3 आ�ण 5.4.4) 

=शफारशी:  

� कd e आ�ण राZय शासना�या मालम-तांवर सव� नागर# �था0नक स�ंथाकंडून 
मालम-ता करा�या ऐवजी शgुक आकारणी केल# जात े याची खाQी कhन 
घे<यासाठF अतंग�त 0नयQंण `यव�था बळकट करायला हवी. नागर# �था0नक 
स�ंथांकडून भांडवल# मgुयावर आधा�रत मालम-ता कराची आकारणी आ�ण 
मालम-तांचे भौगो=लक मा>हती �णाल#नसुार नकाशन कालबP पPतीने कर<याची 
सPुा राZय शासनाने स0ुनि\चती करावी. 

� पाच`या राZय  व-त आयोगा�या =शफारशींनसुार, अ0त�रbत मeुांक शgुकाची 
सपंणू� रbकम, नागर# �था0नक स�ंथांना थेट �दान कर<या�या यQंणेचा शासनाने 
 वचार करावा आ�ण यादरiयान, सकं=लत केल# गेलेल# सपंणू� रbकम नागर# 
�था0नक स�ंथांना ह�तांत�रत कर<याची `यव�था करावी. 

� शासनाने नागर# �था0नक स�ंथांना 0नयbुत केलेला महसलू आ�ण अनदुान 
कोण-याह#  वलबंा=शवाय पणू�  वत�रत कर<याची स0ुनि\चती केल# पा>हजे. 
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�करण VI: नागर# �था0नक स�ंथांमधील मानवी ससंाधने 

चाचणी-तपासणी केले@या नागर� �था�नक स�ंथांम9ये कम/चा� यां"या मजंूर सWंयेत 

आ.ण लोकसखंेत प�ुकळ/+यापक तफावत होती जी 0.35 #�त हजार लोकसWंया त े

15.46 #�त हजार लोकसWंया या wेणीत होती. चाचणी-तपासणी केले@या नागर� 

�था�नक स�ंथांम9ये मन�ुयबळाची कमतरता 31 टAके होती. 

(प�र�छेद 6.1) 

लेखापर�(े"या असे �नदश/नास आले कl नगर पJरषदामंधील सामाfय सेवां"या अ, ब 

आ.ण क wेणी"या �नवडीसाठ= स@लागार #ा6धकार� Tहणून काय/ करIयाची जबाबदार� 

महारा�� लोकसेवा आयोगाला देIयात आल� न+हती. महानगरपा2लका (े>ाम9ये 

कम/चार� सवंग/ �वक2सत करIयाची पाच+या रा5य �व�त आयोगाची 2शफारस #लVंबत 

होती. 

(प�र�छेद 6.2) 

=शफारशी:  

� पाच`या राZय  व-त आयोगा�या =शफारशी ल%ात घेऊन शासनाने नागर# 
�था0नक स�ंथांमधील मजंूर पदां�या सkंयेचे पनुरावलोकन करावे आ�ण �रbत पदे 
कालबP पPतीने भरल# जातील याची खाQी करावी. 

� सामाईक सेवांसाठF कम�चा+ यां�या 0नयbुतीसाठF सgलागार �ा/धकरण iहणून काम 
कर<यासाठF महारा�2 लोकसेवा आयोगाला जबाबदार# सोप व<याची आ�ण 
महानगरपा=लकांसाठF सवंग� सेवां�या  वकासासाठF जलद काय�वाह# कर<यासाठF 
शासनाने काय�वाह# करावी. 

�करण VII: पाणीपरुवठा, �व�छता आ�ण अि;नशमन सेवा परुव<यातील 

प�रणामकारकता 

सेवा �तर �नकष �नदkशकानसुार 135 2लटर पाणी #�त +यAती #�तvदनाचा परुवठा 

करणे आ.ण जलमापनाची 100 टAके +या,ती हे चाचणी तपासणी केले@या नागर� 

�था�नक स�ंथांम9ये अनxुमे 83 टAके आ.ण 69 टAके सा9य झाले न+हत.े  

चाचणी-तपासणी केले@या नागर� �था�नक स�ंथापंकैl 67 टAके नागर� �था�नक 

स�ंथांम9ये पाIया"या परुवyयाचे जलमापन केले न+हत,े तर 42 टAके नागर� 

�था�नक स�ंथांम9ये पाणी �पIयायोMय न+हत.े चाचणी तपासणी केले@या 89 टAके 

नागर� �था�नक स�ंथांम9ये आकारले जाणारे पाणी श@ुक परुवठा खच/ पणू/ 

करIयासाठ= परेुसे न+हत,े आ.ण 88 टAके स�ंथांम9ये सकंलन (मता 90 टAAयांहून 

कमी होती.  

       (प�र�छेद 7.1.1 to 7.1.5) 

चाचणी-तपासणी केले@या 42 पकैl केवळ एका नागर� �था�नक स�ंथेने मल�नःसारण 

जाzया"या जोडणीच े+या,ती(े> पणू/त: सा9य केले होत.े 

(प�र�छेद 7.2.2) 
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चाचणी-तपासणी केले@या �था�नक स�ंथांम9ये अिMनशमन �थानकांची 61 टAके 

कमतरता होती. 

(प�र�छेद 7.3.3) 

=शफारशी:  

� पाणीपरुवठा आ�ण मल0न:सारण सेवांशी सबं/ंधत सेवा �तर 0नकष साRय 

कर<यासाठF शासनाने नागर# �था0नक स�ंथां�या समुार काम/गर#चे पनुरावलोकन 

करावे आ�ण कालबP पPतीने -या�या सधुारणेसाठF पावले उचलावीत. 

� शासनाने महसलुाची हानी टाळ<यासाठF आ�ण सकंलन %मता वाढ व<याक�रता 

सव� नागर# �था0नय स�ंथांमRये पा<या�या जोड<यांचे जलमापन 100 टbके 

कर<याची खाQी करावी, Zयायोगे नागर# �था0नक स�ंथां�या आ/थ�क 

ससंाधनांमRये वाढ होईल. 

� नागर# �था0नक स�ंथांमधील अि;नशमन �थानका�ंया कमतरत�ेया मrुयाची 

शासनाने �ाधाsयाने दखल tयावी. 




