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2.1 लेखापर��णाची उ�ी�टे 

खाल�ल म�ुयाचंे नधा�रण कर�यासाठ� हे सपंादणूक लेखापर��ण केले होत:े   

� चौ! याह"तरावी स%ंवधान सधुारणा अ'धनयम, 1992 ,या तरतदु� रा-यां,या 

%व'ध%वधानांम.ये सम'ुचत र�तीने समा%व/ट के1या हो"या 2कंवा कसे; 

� यो4यर�"या नमा�ण केले1या स5ंथा/स5ंथा"मक काय�त8ं यां,या9वारे रा-य 

शासनाने नागर� 5थानक स5ंथांना "यांची काय< =भावीपणे पार पाड�यासाठ� 

श@ती =दान के1या आहेत 2कंवा कसे; 

� नागर� 5थानक स5ंथाकंड े "यां,या कायाBशी ससुगंत आ'थ�क ससंाधने 

उभार�यासाठ� सधंी आDण अ'धकार आहेत 2कंवा कसे आDण नागर� 5थानक 

स5ंथांना कE F आDण रा-य शासनाकडून पGरकि1पत नधी =ाIत होतो 2कंवा कसे; 

� नागर� 5थानक स5ंथांकड े "यां,या कायाBशी ससुगंत मानवी ससंाधने एकK8त 

कर�याचे आDण =ो"साहन दे�याचे अ'धकार आहेत 2कंवा कसे; आDण 

� नागर� 5थानक स5ंथा नागGरकांना =भावीपणे सेवा देत आहेत 2कंवा कसे. 

2.2 लेखापर��णाचे �नकष 

लेखापर��चेे नकष खाल�ल=माणे होत:े 

� स%ंवधान (चौ! याह"तरावी) सधुारणा अ'धनयम, 1992; 

� मुबंई महानगरपाRलका अ'धनयम, 1888; 

� महारा/T महानगरपाRलका अ'धनयम, 1949; 

� महारा/T नगर पGरषदा, नगर पचंायती आDण औ9यो'गक वसाहती अ'धनयम, 

1965; 

� कE F�य/रा-य %व"त आयोगाचे अहवाल; आDण 

� भारत सरकार,या गहृनमा�ण आDण शहर� Zयवहार म8ंालयाने जार� केले1या सेवा 

5तर नकषाचंी नद<श पिु5तका. 

2.3 लेखापर��णाची �या�ती आ�ण काय प!ती 

\डसEबर 2020 त ेमाच� 2021, ऑग5ट 2021 आDण ए%=ल 2022 त े मे 2022 या 

कालावधीत 2015-16 त े2020-21 या कालावधीच ेमहारा/T शासना,या नगर%वकास 
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%वभाग आDण %व"त %वभाग तसेच नगरपGरषद =शासन सचंालनालय, मुबंई यां,या 

अRभले`यांची चाचणी-तपासणी कर�यात आल�. याRशवाय, नागर� 5थानक स5ंथा,ंया 

="येक 5तरातनू याaि,छक नमनूा पcतीने नवडले1या 43 नागर� 5थानक स5ंथांच े

अRभलेख आDण नागर� 5थानक स5ंथां,या पाणीपरुवठा, 5व,छता, अि4नशमन सेवा 

या तीन कायाBची चाचणी-तपासणी कर�यात आल�. नवडले1या नागर� 5थानक 

स5ंथांची याद� त7ता 2.1 म.ये दश�%वल� आहे.  

त7ता 2.1: �नवडले:या नागर� <था�नक सं<थांची याद� 

अ.&. 
नागर� <था�नक 

सं<थांचे "कार 

लोकसं@या�नहाय 

वग वार� 

घटकांची 

एकूण 

सं@या 

�नवडलेले 

घटक 
घटकांची  नाव े

1 महानगरपाRलका तीन लाखां,या 

वर 

27 07 अमरावती, लातूर, नागपूर, नाRशक, 

%पपंर�-'चचंवड, ठाणे, वसई-%वरार 

2 नगरपGरषदा 25 हजारां,या 

वर आDण तीन 

लाखांपे�ा कमी 

241 24 अRलबाग, बाशf, चोपडा, धामणगाव, 

gहगंणघाट, इचलकरंजी, जालना, काटोल, 

खामगाव, खोपोल�, खलुताबाद,  

कुळगाव–बदलापूर, महाबळेlवर, मलकापूर, 

नंदरुबार, नांदरुा, नलंगा, उ5मानाबाद, 

रामटेक, Rस1लोड, Rसmनर,  

तळेगाव-दाभाड,े nयंबक, यवतमाळ  

3 नगर पंचायती 10 हजारां,या 

वर आDण 25 

हजारांपे�ा कमी 

128 12 भातकुल�, लाखनी, मेढा, मोहाडी, मोटाळा, 

मुरबाड, रेणापूर, साpq, Rसदंखेड,         

Rशrर–अनंतपाल, Rशराळा, तळा 

  एकूण 396 43  

याaि,छक आधारावर नवडले1या 43 नागर� 5थानक स5ंथाZंयतGर@त, बहृmमुबंई 

महानगरपाRलका, जी रा-यातील दाट लोकसं̀ या असलेल� सवा�त मोठ� नागर� 

5थानक स5ंथा आहे, तची देखील चाचणी-तपासणी कर�यात आल�. 

लेखापर��चेी उgs/टे, लेखापर��ेची ZयाIती आDण नकष =धान स'चव, नगर %वकास 

%वभाग, महारा/T शासन यांना स'ूचत (जुल ै2021) केले गेले. 1 फेvवुार� 2022 रोजी 

आयोिजत नग�मन बठैकqत =धान स'चव, नगर %वकास %वभाग, महारा/T शासन 

यां,याशी लेखापर��ा न/प"तीवर चचा� कर�यात आल� आDण अहवाल तयार करताना 

%वभागाचे =तसाद %वचारात घेतले गेले. 

2.4 अGभ<वीकृ�त 

कोवीड-2019 या साथी,या रोगामळेु उ"पmन झाले1या अडचणी असनूह� लेखापर��ा 

सरुळीत पार पाड�यासाठ� नगर%वकास %वभाग, %व"त %वभाग, नगरपGरषद =शासन 

सचंालनालय आDण सव� चाचणी-तपासणी केले1या नागर� 5थानक स5ंथांनी वेळोवेळी 

अRभलेख,े माgहती आDण 5प/ट�करणे =ाIत हो�यासाठ� केलेले सहकाय� आDण सहाxय 

याबsल लेखापर��ा आभार� आहे. 
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2.5 अहवालाची रचना 

लेखापर��ा न/प"ती खाल�ल =करणांम.ये सादर के1या आहेत: 

=करण 3: स%ंवधान (चौ! याह"तरावी) सधुारणा अ'धनयमा,या तरतदु�ंचे अनपुालन 

=करण 4: नागर� 5थानक स5ंथांचे स�मीकरण आDण "यांची काय< 

=करण 5: नागर� 5थानक स5ंथांची %व"तीय ससंाधने 

=करण 6: नागर� 5थानक स5ंथांमधील मानवी ससंाधने  

=करण 7: पाणीपरुवठा, 5व,छता आDण अि4नशमन सेवा परुव�यातील 

पGरणामकारकता 

 




