
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�करण IV 

नागर� था$नक संथांचे 

स�मीकरण आ+ण �यांचे काय� 
  





 

   

 

 

 

स�ंवधान (चौ-याह�तरावी) सधुारणा अ�ध�नयम, 1992 ने रा�य शासनाला 

नगरपा$लकांना &वरा�य स&ंथा (हणून काय* कर+यास स,म कर+यासाठ. शि0त 

आ2ण अ�धकार 3दान कर+यासाठ. कायदे कर+याचे आदेश 5दले. स�ंवधान 

(चौ-याह�तरावी) सधुारणा अ�ध�नयम,1992 नसुार सोप�वलेल8 18 काय: जी बारा=या 

अनसुचूीम>ये सचूीब? केलेल8 आहेत ती पार पाड+यासाठ. आ2ण योजना काया*िAवत 

कर+यासाठ. रा�य शासनाने नगरपा$लकांना अ�धकार आ2ण जबाबदाB या ह&तातंर8त 

करणे आवCयक होत.े  

4.1 रा�याम
ये कायाच ेह�तांतरण  

रा�य शासनाने कायDयाDवारे स�ंवधानाEया बारा=या अनसुचूीम>ये सचूीब? केलेल8 सव* 

18 काय: नागर8 &था�नक स&ंथांकड े ह&तांतFरत केलेल8 आहेत, �यांचे  बधंनकारक 

आ2ण ऐिEछक असे वगIकरण कर+यात आले आहे. या 18 कायाJपकैL 

महानगरपा$लकांसाठ. 14 काय: बधंनकारक आ2ण चार ऐिEछक होती, तर नगरपFरषदा 

आ2ण नगर पचंायतींम>ये 13 काय: बधंनकारक आ2ण पाच ऐिEछक होती. तीन रा�य 

अ�ध�नयमांमधील कायाJचे ह&तांतरण त�ता 4.1 म>ये दश*�वले आहे. 

त�ता 4.1:रा�यातील तीन अ�ध�नयमांमधील कायाच ेह�तांतरण 

अनु 

�. 

बारा या 

अनुसूचीमधील 

काय# 

$या तरतुद& अंतग(त सोप+वलेल& काय# 

मुंबई महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1888 

महारा12 महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1949 

महारा12 नगर प4रषदा/नगर 

पंचायती आ8ण औ:यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम, 1965 

1 

नगर 

�नयोजनासह 

नागर& >े? 

+व�नयोजन 

महाराPQ 3ादे$शक �नयोजन व नगररचना अ�ध�नयम, 1966, Eया कलम 2(19) नुसार 

�नयोजन 3ा�धकरण (हणजे &था�नक 3ा�धकरण जे कलम 2(15) नुसार &था�नक 

3ा�धकरण (हणजे बहृAमुंबई महानगरपा$लका, महाराPQ महानगरपा$लका अ�ध�नयम, 

1949 अंतग*त &था�पत इतर महानगरपा$लका आ2ण महाराPQ नगरपFरषदा, नगर पंचायती 

आ2ण औDयो�गक वसाहती अ�ध�नयम, 1965 अंतग*त &था�पत नगरपFरषद आ2ण नगर 

पंचायत. अशा &था�नक 3ा�धकरणांना �यांEया अख�यार8त येणाB या ,ेYाम>ये �नयोजन 

3ा�धकरणाने 5दलेZया अ�धकारांचा वापर कर+यास रा�य शासनाने अनुमती 5दल8 आहे. 

बंधनकारक  

2 

ज.मनीं$या 

वापराच े आ8ण 

इमारतीं$या 

बांधकामाच े

+व�नयमन 

महाराPQ 3ादे$शक �नयोजन व नगररचना अ�ध�नयमातील तरतुद8ं3माणे �वकास 

आराख[यात समा�वPट ज$मनीच े �व�नयमन �नयोजन 3ा�धकरणास नमूेन 5दले आहे.  

तसेच, इमारतीचंे बाधंकाम आ2ण �वकास �नयंYण �नयमावल8ची अमंलबजावणी नागर8 

&था�नक सं&थांकडून केल8 जात े 

3करण XII-इमारतीसंंबंधी 

�व�नयमन  

3करण XIIए–शहर सुधारणा  

बंधनकारक 

3करण X- इमारतींसंबधंी 

�व�नयमन 3करण XVI-

सुधारणा योजना  

बंधनकारक 

3करण XII- इमारतींच े

�नयंYण 

बंधनकारक 

नागर& �था�नक सं�थांच े स>मीकरण आ8ण 

Bयांच ेकाय( 

Cकरण 
IV 



अहवाल �माकं 3 (महारा12ात चौG याहBतरावी सं+वधान सधुारणा अ�ध�नयमा$या अंमलबजावणीची 
प4रणामकारकता) 

14 

अनु 

�. 

बारा या 

अनुसूचीमधील 

काय# 

$या तरतुद& अंतग(त सोप+वलेल& काय# 

मुंबई महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1888 

महारा12 महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1949 

महारा12 नगर प4रषदा/नगर 

पंचायती आ8ण औ:यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम, 1965 

3 

आ�थ(क आ8ण 

सामािजक 

+वकासासाठK 

�नयोजन 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये 

आ2ण अ�धकार) चे कलम 

61(एए) 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 63(1ए)  

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषद 

आ2ण नगरपFरषदेEया 

काय*कार8 अ�धका-यांची 

कत*=ये आ2ण अ�धकार) च े

कलम 49(2)(एए) 

बंधनकारक 

4 

र�ते व पूल 3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये 

आ2ण अ�धकार) आ2ण 

3करण XI-(र&�यांचे 

�व�नयमन) चे कलम  

61(एम) ते 61(पी) 

बंधनकारक 

3करण VI- (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 63(18) 

आ2ण 63(19)  

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषद 

आ2ण नगरपFरषदेEया 

काय*कार8 अ�धका-यांची 

कत*=ये आ2ण अ�धकार) च े

कलम 49(2)(जे) 

बंधनकारक 

5 

घरगुती, 

औ:यो�गक 

आ8ण 

वा8णि�यक 

Cयोजनाथ( 

पाणीपुरवठा  

3करण III (नगरपा$लका  

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 61(बी), 

आ2ण 3करण X 

(पाणीपुरवठा) 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका  

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 63(20) 

आ2ण 3करण XIII 

(पाणीपुरवठा) 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषद 

आ2ण नगरपFरषदेEया 

काय*कार8 अ�धका-यांची 

कत*=ये आ2ण अ�धकार) च े

कलम 49(2)(जे) आ2ण 

3करण XIV (पाणीपुरवठा) 

बंधनकारक 

6 

साव(ज�नक 

आरोMय, 

�व$छता+वषयक 

�नगराणी आ8ण 

घनकचरा 

 यव�थापन  

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम61(सी), 

61(डी), 61(इ), 61(एफएफ), 

61(जी), 61(जीजी), 

आ2ण 3करण XV 

(&वEछते�वषयक तरतूद) च े

कलम 365-389 आ2ण 

कलम 421–433 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च ेकलम 63(2), 

63(3) 63(4) 63(6) 

63(14) 63(21) आ2ण 

3करण XII (नाZया आ2ण 

जल�न:सारण) आ2ण 

3करण XVIII 

(&वEछते�वषयक तरतुद8) 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषद 

आ2ण नगरपFरषदेEया 

काय*कार8 अ�धका-यांची 

कत*=ये आ2ण अ�धकार) च े

कलम 49(2)(एम), 

49(2)(ओ), 49(2)(एस) 

आ2ण 3करण XIII (नाले) 

आ2ण 3करण XVII (घातक 

रोगांचा 3�तबंध आ2ण 

�नयंYण) 

बंधनकारक  

7 

अिMनशमन सेवा  3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 61(के) 

आ2ण 3करण XIV-

(नगरपा$लका अिhनशमन 

पथक) 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 

63(5)आ2ण 3करण XVII-

(नगरपा$लका अिhनशमन 

पथक) 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषद 

आ2ण नगरपFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(2)(डी) 

बंधनकारक 
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अनु 

�. 

बारा या 

अनुसूचीमधील 

काय# 

$या तरतुद& अंतग(त सोप+वलेल& काय# 

मुंबई महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1888 

महारा12 महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1949 

महारा12 नगर प4रषदा/नगर 

पंचायती आ8ण औ:यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम, 1965 

8 

नागर& 

वनीकरण, 

पया(वरणाच े 

संर>ण आ8ण 

पा4रि�थ�तकPय 

घटकांच ेCवध(न 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 61(1बी) 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 

63(1बी) 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकार8 यांची कत*=ये 

आ2ण अ�धकार) च े कलम 

49(2)(एबी) 

बंधनकारक 

9 

अपंग व 

म�तमंद 

यां$यासह 

समाजातील 

दबु(ल घटकां$या 

Rहतसंबंधांचे 

संर>ण करणे 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार)च ेकलम 63(जेजेई) 

ऐि$छक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 65 

आ2ण 66(1) 

ऐि$छक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम  

49(2)(एस-1ए), 

49(2)(एसए), 49(2)(एसबी) 

बंधनकारक 

10 

ग.ल$छ व�ती 

सुधारणा व 

�तचा दजा( 

उंचावणे 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम  63(ए) 

ऐि$छक 

 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम  

66(1ए) 

ऐि$छक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम  

49(3)(एए) 

ऐि$छक 

11 

नागर& >े?ातील 

दा4रUय कमी 

करणे 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 63 (एए) 

ऐि$छक 

3करण VI (नगरपा$लका  

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम  

66(1बी) 

ऐि$छक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(3)(एबी) 

ऐि$छक 

12 

उपवने, उ:यान,े 

�Pडांगणे 

यासारWया 

नागर& सोयी व 

सु+वधांची तरतूद 

करणे 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 63(डी) 

ऐि$छक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 

66(10), 66(11) 

ऐि$छक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद  काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(3)(सी) 

ऐि$छक 

13 

सां�कृ�तक, 

शै>8णक आ8ण 

कलाBमक 

Zि1टकोनाचे 

Cवध(न 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 61 

(0यु), 63 (बी), 63 (सी) 

3ाथ$मक $श,ण बंधनकारक 

आ2ण इतर $श,ण ऐि$छक 

आहे 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) Eया कलम. 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 

63(15), 66(21), 66(22) 

3ाथ$मक $श,ण 

बंधनकारक आ2ण इतर 

$श,ण ऐि$छक आहे  

सां&कृ�तक आ2ण 

सiदया*नभुव �वकासाशी 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 49 

(2)(पी),49(3)(सी), 

49(3)(डी), 49(3)(ट8), 

49(3)(डkZयु), 3ाथ$मक 

$श,ण बंधनकारक आ2ण 

इतर $श,ण ऐि$छक आहे. 
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अनु 

�. 

बारा या 

अनुसूचीमधील 

काय# 

$या तरतुद& अंतग(त सोप+वलेल& काय# 

मुंबई महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1888 

महारा12 महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1949 

महारा12 नगर प4रषदा/नगर 

पंचायती आ8ण औ:यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम, 1965 

 

 61(ट8) नुसार बहृAमुंबईची 

साधारण सधुारणा काय* 

बंधनकारक आहे 

�नगडीत काय: ऐि$छक.  

14 

दफन व 

दफनभूमी; 

दहन, दहनभूमी; 

व +व:युत 

दाRहनी 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 61(ई) 

3करण XV-(&वEछतेसाठ. 

तरतूद) चे कलम 435-441 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका  

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 63(11) 

आ2ण 

3करण XVIII-(&वEछतेसाठ. 

तरतूद) च े  कलम 320-

326 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(2)(एच) 

3करण XVIII (मतृदेह 

आ2ण 3ा+यांची �वZहेवाट)  

बंधनकारक 

15 

गुरांचा क^डवाडा, 

पशुंवर&ल 

अBयाचाराला 

C�तबंध करणे 

3करण XV-A (3ा+यांना  

mूरतेने वाग�व+यास 3�तबंध) 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 

66(1सी) 

ऐि$छक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(3)(एसी) 

आ2ण  

3करण XXI (गुरांचा 

कnडवाडा आ2ण 3ा+यांशी 

संबं�धत इतर तरतुद8) 

ऐि$छक 

16 

जीवन+वषयक 

आकडवेार&, 

ज_म आ8ण 

मBृयु न^दणीसह 

3करण III (नगरपा$लका 

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च ेकलम 61(एफ), 

आ2ण  

3करण XVI (अ�यावCयक 

सांिoयकL) 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 

63(17), 66(27), 66(28) 

आ2ण 3करण XXI-

(अ�यावCयक सांिoयकL) 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(2)(l) 

आ2ण 3करण XIX 

(अ�यावCयक सांिoयकL) 

बंधनकारक 

17 

साव(ज�नक 

सु+वधा, 

र�Bयावर&ल 

RदवाबBती, 

वाहनतळ, 

बसथांब े व 

साव(ज�नक 

सोयींसह 

3करण III (नगरपा$लका  

3ा�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 61 

(एम), 61 (एन, 61 (ट8) 

आ2ण 3करण XI (पथ 

�व�नयमन) च े कलम 330-

335 

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च ेकलम 63(7), 

63(8) आ2ण  

3करण XIV (र&ते) 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(2)(ए), 49(2)(बी), 

49(2)(सी), कलम 

49(2)(एफ), 

आ2ण 3करण XI (र&ते व 

खुZया जागा) 

बंधनकारक 
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अनु 

�. 

बारा या 

अनुसूचीमधील 

काय# 

$या तरतुद& अंतग(त सोप+वलेल& काय# 

मुंबई महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1888 

महारा12 महानगरपा.लका 

अ�ध�नयम,1949 

महारा12 नगर प4रषदा/नगर 

पंचायती आ8ण औ:यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम, 1965 

18 

कBतलखाने 

आ8ण कातडी 

कमावbयाचे 

कारखाने यांच े

+व�नयमन 

3करण III (नगरपा$लका  

3ा�धकाB यांची  कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे  कलम  61 

(एच) आ2ण 3करण XV 

(&वEछतेसाठ. तरतूद) चे 

कलम 398-409  

बंधनकारक 

3करण VI (नगरपा$लका 

3ा�धकार8 आ2ण अ�धकार8 

यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) चे कलम 63(12) 

66(1डी) आ2ण  

3करण XIX (बाजार व 

क�तलखाने) 

बंधनकारक 

3करण III (नगरपFरषदा व 

नगर पFरषद काय*कार8 

अ�धकाB यांची कत*=ये आ2ण 

अ�धकार) च े कलम 

49(2)(इ), 49(2)(आय), 

49(3)(एडी) आ2ण 

3करण XX (बाजार, 

क�तलखान,े =यापार आ2ण 

=यवसाय) 

बंधनकारक 

19 बंधनकारक 14 13 13 

20 ऐि$छक 4 5 5 

qोत:भारतीय सं�वधानाची बारावी अनुसूची आ2ण तीन अ�ध�नयम 

अशा3कारे, रा�यात सव* 18 काय: एकतर बधंनकारक rकंवा ऐिEछक काय: अशी 

ह&तांतFरत केल8 होती. 

4.2 काया$या ह�तांतरणाची CBय> ि�थती  

लेखापर8,ेला असे 5दसनू आले कL, जर8 नागर8 &था�नक स&ंथांDवारे सव* 18 काय: 

केल8 जात होती, तर8 10 कायाJम>ये �यांना सपंणू* अ�धकार होत;े दोन कायाJम>ये त े

अमंलबजावणी अ$भकरण (हणून काम करत होत;े सहा कायाJम>ये रा�य शासनाEया 

इतर �वभागांबरोबर पर&पर=यापी अ�धकार,ेY आ2ण शासनसtश(पॅरा&टेटल) होत.े 

नागर8 &था�नक स&ंथांची काय*-�नहाय भ$ूमका आलेख 4.1 म>ये �चvYत केल8 आहे. 

आलेख 4.1: ह�तांत4रत केलेdया कायाम
ये नागर& �था�नक सं�थाचंी भू.मका  

पूण( अ�धकार>े?, 10 
पर�पर यापी 

अ�धकार>े?, 6 

अमंलबाजावणी 

अ.भकरणे, 2  

ह�तांत4रत केलेdया कायाम
ये नागर& �था�नक सं�थांची भू.मका

पूण( अ�धकार>े? पर�पर यापी अ�धकार>े? अमंलबाजावणी अ.भकरणे 



अहवाल �माकं 3 (महारा12ात चौG याहBतरावी सं+वधान सधुारणा अ�ध�नयमा$या अंमलबजावणीची 
प4रणामकारकता) 

18 

नागर8 &था�नक स&ंथांDवारे काय: पार पाड+याची ि&थती त�ता 4.2. म>ये 5दल8 आहे.  

त�ता 4.2: काय# पार पाडbयाची CBय> ि�थती दश(+वणारे +ववरण 

अनु � काय#  उप�म/काय(�म  काया(_वयनाची CBय> ि�थ�त 

काय# िजथे नागर& �था�नक सं�थानंा संपूण( अ�धकार होत े

1 

दफन व दफनभूमी; 

दहन, दहनभूमी; व 

�वDयुत दा5हनी 

दहनभूमी आ2ण दफनभमूीचे 

बांधकाम आ2ण पFरचालन व  

देखरेख  

दफन आ2ण दफनभमूी; दहन आ2ण दहनभूमीच े

बांधकाम आ2ण देखरेख यासाठ. नागर8 

&था�नक सं&था पुण*पणे जबाबदार हो�या. 

2 

गुरांचा कnडवाडा; 

पशुंवर8ल 

अ�याचाराला 

3�तबंध करणे 

भट0या 3ा+यानंा पकडणे आ2ण 

सांभाळणे  

या काया*साठ. नागर8 &था�नक सं&था पुण*पणे 

जबाबदार हो�या. 

�नvब*जीकरण आ2ण रेvबज 3�तकार  

3ा+यांEया सुरx,ततेची खाYी देणे  

3 

क�तलखाने आ2ण 

कातडी कमाव+याच े

कारखाने यांच े

�व�नयमन 

3ाणी व मांसाEया गुणव�तचेी 

सु�निCचती 

यासाठ. नागर8 &था�नक स&ंथा पुण*पणे 

जबाबदार हो�या. 

टाकाऊ मालाची �वZहेवाट  

क�तलखाAयांचे पFरचालन व 

देखभाल 

4 

जीवन�वषयक 

आकडवेार8, जAम 

आ2ण म�ृयु 

नnदणीसह 

zhणालये/&मशानभूमी इ सोबत 

मा5हती $मळ�व+यासाठ. समAवय 

साधणे  

जAम आ2ण म�ृय ु नnदणीसाठ. आ2ण मा5हती 

संच ठेव+यासाठ. नागर8 &था�नक सं&था 

पुण*पणे जबाबदार हो�या.  

मा5हती ठेवणे आ2ण अDययावत 

करणे  

5 

अिhनशमन सेवा  अिhनशमन दलाची &थापना आ2ण 

देखभाल  

हे काय* नागर8 &था�नक सं&था संपूण*पणे पार 

पाडत हो�या.  

ना-हरकत अिhन 3माणपY देणे/उंच 

इमारतींना मजंूर8 3माणपY देणे  

6 

सां&कृ�तक, 

शै,2णक आ2ण 

कला�मक 

tिPटकोनाचे 3वध*न 

शाळा आ2ण $श,ण  3ाथ$मक $श,णासाठ. नागर8 &था�नक 

सं&थांDवारे शाळा आ2ण इमारतीचंी सोय केल8 

जात होती. नागर8 &था�नक सं&था सां&कृ�तक 

काय*mम आयोिजत करतात आ2ण वारसा मुZये 

असलेZया इमारती/संरचनाचंी देखभाल करतात. 

नागर8 &था�नक सं&था उDयानांच,े वाहतूक 

बेटांचे सiदयIकरण करतात. 

जYा आ2ण उ�सव 

सां&कृ�तक इमारती/सं&था 

वारसा  

साव*ज�नक जागाचंे सiदयIकरण  

7 

साव*ज�नक सु�वधा, 

र&�यावर8ल 

5दवाब�ती, 

वाहनतळ, बसथांब े

व साव*ज�नक 

सोयींसह 

पथ5दवे बसवणे आ2ण �याचंी 

देखभाल  

नागर8 &था�नक सं&था पथ5दव,े साव*ज�नक 

शौचालये, आ2ण वाहनतळ या सोयी पुर�वतात. 

जेथे आंतर-शहर8य दळणवळणासाठ. नागर8 

&था�नक सं&था पFरवहन सेवा पुरवतात, तेथ े

बस माग* सु?ा नागर8 &था�नक सं&था �निCचत 

करतात. 

}या उपmमांम>ये शासनसtश अ$भकरणांचा 

देखील समावेश होता, �याची उदाहरणे 

पुढ8ल3माणे आहेत (i) मुंबई महानगर 3देश 

�वकास 3ा�धकरण �यांEया अख�यार8त येणाB या 

बहृAमुंबई महानगरपा$लकेEया ,ेYाम>ये 

वाहनतळ उभारते (ii) महाराPQ गहृ �नमा*ण 

वाहनतळ �नमा*ण करणे आ2ण 

�यांची देखभाल  

साव*ज�नक &वEछतागहेृ/शौचालये 

बांधणे आ2ण �यांची देखभाल  

बस माग* �निCचत करणे आ2ण 

�यांचे काय*चालन  
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अनु � काय#  उप�म/काय(�म  काया(_वयनाची CBय> ि�थ�त 

आ2ण ,ेY �वकास 3ा�धकरण ((हाडा) यांचा  

एक �वभाग मुंबई झोपडप�ी सधुार मंडळ हा 

बहृAमुंबई महानगरपा$लकेEया ,ेYाम>ये 

शौचालये बांधतो (iii) ना$शक महानगरपा$लका 

,ेYाम>ये महाराPQ रा�य माग* पFरवहन 

महामंडळ ना$शक शहराम>ये शहर8 बस माग* 

चालवते. 

8 

उपवन,े उDयान,े 

mLडांगणे यासारoया 

नागर8 सोयी व 

सु�वधांची तरतूद 

करणे 

उDयाने आ2ण बगीचे �नमा*ण करणे  नागर8 &था�नक सं&था उपवन, उDयान,े बगीच े

आ2ण मैदाने यांची सोय करतात.  मुंबई 

महानगर 3देश �वकास 3ा�धकरणासारख े�वशेष 

�नयोजन 3ा�धकरण बहृAमुंबई ,ेYामधील 

�यांEया ,ेYाम>ये उपवन, उDयाने आ2ण 

mLडांगण यांची  सोय करतात.   

9 

अपंग व म�तमंद 

यांEयासह 

समाजातील दबु*ल 

घटकांEया 

5हतसंबंधांचे संर,ण 

करणे 

लाभा�याJना शोधणे आ2ण �यांना 

सहा�य करणे/मदत पुरवणे  

म5हला आ2ण 5द=यांग (अपंग) यांEयाकFरता 

योजना राब�व+यासाठ. नागर8 &था�नक सं&था 

�यांEया उ�पAनाEया पाच ट0के र0कम राखून 

ठेवतात. 

नागर8 &था�नक सं&था 3धानमंYी आवास 

योजने अंतग*त गहृ�नमा*ण योजना सु?ा राब�वत 

हो�या.  

गहृ�नमा*ण  

आ�थ*क सहा�य  

10 

नागर8 वनीकरण, 

पया*वरणाच े  संर,ण 

आ2ण 

पाFरि&थ�तकLय 

घटकांच े3वध*न 

वनीकरण आ2ण हFरतीकरण  नगरपा$लका ,ेYातील नागर8 वनीकरणाचे काय* 

हे नागर8 &था�नक सं&थेच े होते. नागर8 

&था�नक सं&था महाराPQ (नागर8 ,ेY) संर,ण 

आ2ण संवध*न अ�ध�नयम,1975 ची 

अंमलबजावणी करतात. }या काया*साठ. नागर8 

&था�नक सं&था व,ृ उपकर सु?ा गोळा 

करतात.  

जाग�कता मोह8म  

पया*वरणाच ेसंर,ण आ2ण 

पया*वरणीय बाबीनंा 3ो�साहन देणे 

आ2ण जल &Yोतांच ेसंवध*न  

काय# जी इतर शासकPय +वभाग आ8ण शासनसZश सं�था नगरपा.लका >े?ाम
ये सुfा करतात 

11 

नगर �नयोजनासह 

नागर8 ,ेY 

�व�नयोजन 

�वकास आराखड े  महाराPQ 3ादे$शक �नयोजन व नगर रचना 

अ�ध�नयम, 1966 Eया  अंतग*त नागर8 

&था�नक सं&था �नयोजन 3ा�धकरण आहेत 

आ2ण �यांEया नगरपा$लका ,ेYासाठ. त े3ा�प 

�वकास आराखडा तयार करतात.  नागर8 

&था�नक सं&था �वकास �नयंYण �नयमावल8 

अंमलात आणतात.  

नागर8 &था�नक सं&थां$शवाय मुंबई महानगर 

3देश �वकास 3ा�धकरण, नागपूर सुधार 

3Aयास, महाराPQ गहृ�नमा*ण आ2ण ,ेY�वकास 

3ा�धकरण आ2ण $सडको अशी �वशेष �नयोजन 

3ा�धकरणे आहेत जी �यांEया संबं�धत 

,ेYांकFरता �वकास आराखड ेतयार करतात. 

रा�यातील औDयो�गक ,ेYाकंFरता महाराPQ 

औDयो�गक �वकास महामंडळ हे �वशेष 

�नयोजन 3ा�धकरण आहे. 

�वकास �नयंYण �नयमावल8चे 

�नयंYण 

औDयो�गक ,ेYांचा �वकास  
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अनु � काय#  उप�म/काय(�म  काया(_वयनाची CBय> ि�थ�त 

 

12 

ज$मनींEया वापराचे 

आ2ण इमारतींEया 

बांधकामाच े

�व�नयमन 

ज$मनीEया वापराच े�व�नयमन  बांधकामास परवानगी, इमारतींच ेआरंभ आ2ण 

भोगवटा 3माणपY, इमारत वापराचे �व�नयमन, 

�वकास �नयंYण �नयमावल8 अमंलात आणणे 

ह8 नागर8 &था�नक सं&थाचंी काय: आहेत. 

महानगरपा$लका ,ेYाम>ये �वशेष �नयोजन 

3ा�धकरण असZयास बांधकामास परवानगी 

आ2ण इमारत वापराचे �व�नयमन �वशेष 

�नयोजन 3ा�धकारांतफ:  केले जात होते.  

इमारत उप-�वधी अंमलात आणणे 

बांधकाम आराखड/ेउंच इमारती मजंूर 

करणे  

बेकायदा इमारती जमीनदो&त करणे  

13 

ग$लEछ व&ती 

सुधारणा व �तचा 

दजा* उंचावणे 

झोपडप�ी सुधार झोपडप�य्ांमधील मूलभूत सेवा जसे कL पाणी 

पुरवठा, र&ते, साव*ज�नक शौचालये इ नागर8 

&था�नक सं&था पुरवतात.  

हे काय* (हाडा सारoया शासनसtश 

अ$भकरणातफ:  �यांEया ,ेYीय मंडळाकडून 

(हणजे मुंबई झोपडप�ी सुधार मडंळाकडून सु?ा 

केले जात होत.े झोपडप�ी पुनव*सनासाठ. एक 

�वशेष �नयोजन 3ा�धकरण (हणजे बहृAमुंबई, 

ठाणे, पुणे व  

�पपंर8-�चचंवडसाठ. झोपडप�ी पुनव*सन 

3ा�धकार  ज े झोपडप�ीधारकानंा आहे �या 

5ठकाणीच पुनव*$सत करत.े  

िजZहा �नयोजन स$मती, खासदारांचा &था�नक 

,ेY �वकास काय*mम �नधी आ2ण आमदारांचा 

&था�नक ,ेY  �वकास काय*mम �नधीमधून 

झोपडप�ी सुधारणा योजना राब�व+याकFरता  

इतर �व�वध अ$भकरणे सु?ा �नयु0त केल8 

होती. 

झोपडप�ी पुनव*सन 

14 

घरगुती, औDयो�गक 

आ2ण वा2णि�यक 

3योजनाथ* 

पाणीपुरवठा 

पा+याच े�वतरण  सव* तीनह8 अ�ध�नयमांतग*त पाणीपुरवठा हे 

बंधनकारक काय* होत.े तथा�प, महाराPQ जीवन 

3ा�धकरण, $सडको आ2ण महाराPQ औDयो�गक 

�वकास महामंडळ यासारखी शासनसtश 

अ$भकरणे देखील पाणीपुरवठा करत होती.  

जोड+या पुर�वणे  

काय*चालन आ2ण देखभाल  

शुZक वसुल8 

15 

साव*ज�नक सु�वधा, 

र&�यावर8ल 

5दवाब�ती, 

वाहनतळ, बसथांब े

व साव*ज�नक 

सोयींसह 

दवाखाAयांची देखभाल  साव*ज�नक दवाखान े उघडणे आ2ण �याचंी 

देखभाल आ2ण वैDयकLय मदत पुरवणे तीनह8 

कायDयाअंंतग*त बधंनकारक होत,े परंतु चाचणी-

तपासणी केलेZया 44 नागर8 &था�नक 

सं&थांपैकL 161 म>ये हे काय* केले जात न=हत.े 

या सेवा एकतर साव*ज�नक आरोhय �वभाग 

रोग3�तकारकता/लसीकरण  

जAम आ2ण म�ृयु नnदणी  

संसग*जAय रोगांचा 3ादभुा*व 

झालेZया पFरसराची &वEछता आ2ण 

�नजJतुकLकरण  

                                                           

1 (i)	धामणगाव, (ii) 5हगंणघाट, (iii) लाखनी, (iv) मलकापुर, (v) मेढा, (vi) मोहाडी, (vii) मोटाळा  

  (viii) तळेगाव-दाभाड,े (ix) नंदरुबार, (x) �नलंगा, (xi) रेणापुर, (xii) साmL, (xiii) $सZलोड,  

  (xiv) $शराळा, (xv) $श�र –अनंतपाल आ2ण (xvi) तळा 
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अनु � काय#  उप�म/काय(�म  काया(_वयनाची CBय> ि�थ�त 

घनकचरा =यव&थापन rकंवा िजZहा पFरषदेEया 3ाथ$मक आरोhय 

क� �ांकडून पुरवZया जात हो�या. 

नागर8 &था�नक सं&थांनी रेvबज 3�तबंध लसी, 

धनुवा*त लसी पुर�वZया आ2ण पZस पो$लओ, 

साव*vYक लसीकरण काय*mम यासारoया राPQ8य 

काय*mमांम>ये मह��वाचा पा5ठंबा 5दला. 

नागर8 ,ेYातील &वEछता आ2ण घन कचरा 

=यव&थापन नागर8 &था�नक स&ंथांतफ:  केले 

जात होते. 

16 

र&ते व पूल र&ते बांधणी आ2ण देखभाल  नागर8 &था�नक सं&थांनी �यांEया अख�यार8त 

र&ते, पूल, नाला, साकव (सेतमुाग*), भुयार8 

माग*, पद-पथ इ�या5दचंे बांधकाम केले आ2ण 

�यांची देखभाल केल8.  

नागर8 &था�नक सं&थांनी शासनाEया �व�वध 

योजना जस े कL सुवण*जयंती नगरो�थान 

योजनेसारoया योजना अंतग*त सु?ा 3कZप 

राब�वले.  रा�य शासनान ेमु0त केलेZया �वशेष 

र&ते अनुदानाअंतग*त नगरपा$लका ,ेYात 

र&�यांचे बाधंकाम आ2ण �यांची देखभाल 

यासाठ. नागर8 &था�नक सं&थे$शवाय इतर 

अ$भकरण �नयु0त कर+याचे अ�धकार 

शासनाला 5दले होत.े   

पूल, नाले, उ[डाणपूल आ2ण पदपथ 

बांधणे आ2ण देखभाल  

काया(_वयन अ.भकरण gहणून केलेल& काय#  

17 

आ�थ*क व 

सामािजक 

�वकासासाठ. 

�नयोजन 

आ�थ*क उपmमांसाठ. काय*mमाची 

अंमलबजावणी  

नागर8 &था�नक सं&था सामािजक आ2ण 

आ�थ*क �वकासासाठ. योजना अ�े�षत करतात 

�या िजZहा �नयोजनाम>ये एकvYत होतात. 

शासनाने मंजूर केलेला िजZहा आराखडा नागर8 

&था�नक सं&था �यांEया नगरपा$लका ,ेYात 

राबवतात. . 

सामािजक �वकासाकFरता धोरणे  

18 

नागर8 ,ेYातील 

दाFर�य कमी करणे 

लाभाथI �निCचती नागर8 &था�नक सं&था राPQ8य शहर8 

नगरो�थान अ$भयान-द8नदयाळ अं�योदय 

योजना सारoया शासकLय योजना राब�वतात.  

म5हला आ2ण 5द=यांग (अपंग) यांEया 

कZयाणाकFरता नागर8 &था�नक सं&था �यांEया 

उ�पAनाEया पाच ट0के र0कम राखून ठेवतात. 

उपजी�वका आ2ण रोजगार  

त�ता 4.2 म>ये दश*�वZया3माणे नगर �नयोजन, जमीन वापर आ2ण इमारतींच े

बांधकाम �व�नयमन, ग$लEछ व&ती सधुारणा व �तचा दजा* उंचावणे, पाणीपरुवठा, 

साव*ज�नक आरोhय आ2ण र&त े व पलू यासारखी सहा काय: शासनसtश 

अ$भकरणांDवारे स?ुा केल8 जातात, �यामळेु नागर8 &था�नक स&ंथांना पFरकिZपत 

केलेले ह&तांतरण आ2ण स,मीकरण असहंत(डायZयटू) झाले. $शवाय, अनेक 

शासनसtश अ$भकरणाचंी �नयोजन 3ा�धकरण (हणून केलेZया �नय0ुतीमळेु कायाJच े



अहवाल �माकं 3 (महारा12ात चौG याहBतरावी सं+वधान सधुारणा अ�ध�नयमा$या अंमलबजावणीची 
प4रणामकारकता) 

22 

पFरकिZपत योhय ह&तातंरण होत नाह8, $शवाय नागर8 &था�नक स&ंथांEया 

अ�धकार,Yेात असमान �वकास हो+यात झाला.  

�नग*मन बठैकLत 3धान स�चवांनी सा�ंगतले (फे�वुार8 2022) कL महाराPQ जीवन 

3ा�धकरण, झोपडप�ी पनुव*सन 3ा�धकरण, (हाडा, मुबंई महानगर 3देश �वकास 

3ा�धकरण, नागपरू सधुार 3Aयास ह8 रा�य&तर8य शासनसtश अ$भकरणे �व$शPट 

शहर8 ,ेYासाठ. �नमा*ण केलेल8 नाह8त आ2ण �यांEया �न$म*तीमागे ऐ�तहा$सक तसेच 

,ेY-�व$शPट कारणे आहेत. 3धान स�चवांनी पढेु सां�गतले कL महाराPQ जीवन 

3ा�धकरण शहर8 आ2ण �ामीण या दोAह8 ,Yेांसाठ. आहे आ2ण त े सोयीचा भाग 

(हणून तसेच स�ु ठेव+यात आले आहे. झोपडप�ी पनुव*सन 3ा�धकरण आ2ण 

(हाडाब�ल 3धान स�चव (हणाले कL या अ$भकरणाDंवारे केल8 जाणार8 काय: शी� 

गतीने हो+यासाठ. �वशषे अ$भकरणाचंी आवCयकता आहे.  3धान स�चवांनी पढेु असेह8 

नमदू केले कL ह8 अ$भकरणे सपंणू* शहर8 ,ेYासाठ. काम करत नसनू महानगरपा$लका 

,ेYाम>ये �यांना मया*5दत अ�धकार आहेत  

.शफारस 1: स+ंवधानानसुार नागर& �था�नक 

  

 स�ंथांना सपंणू( ह�तांतरणासाठK शासनाने 
कालबf काय(वाह& करणे गरजेचे आहे आ8ण Bयां$या >े?ाम
ये ह& काय# पार 
पाडbयासाठK Bयांना पया(hत �वायBतता :यावी. 
 

4.3 नागर& �था�नक स�ंथां$या स>मीकरणासाठK स�ंथाBमक काय(त?ं  

&था�नक स&ंथा ह&तांतFरत केलेल8 काय: 3भावीपणे त=ेहाच पार पाडू शकतील, जे=हा 

योhय स&ंथा �नमा*ण होतील आ2ण योhय 3कारे स,म केZया जातील. }या भागात 

अशा स&ंथा�मक काय*तYंाEया पFरणामकारकतचेी चचा* केल8 आहे. 

4.3.1 रा�य �नवडणूक आयोग 

भारतीय स�ंवधानाEया अनEुछेद 243 झेडए म>ये अशी तरतदू आहे कL 

नगरपा$लकांEया सव* �नवडणुकांसाठ. मतदार याDया तयार कर+याEया आ2ण अशा 

�नवडणुकांच ेआयोजन कर+याEया कामाच े अधी,ण, सचंालन आ2ण �नयYंण रा�य 

�नवडणूक आयोगाकड े �न5हत असेल.  महाराPQाम>ये ए�3ल 1994 म>ये &था�पत 

झालेZया रा�य �नवडणुक आयोगाकड े भारतीय स�ंवधानाEया अनEुछेद 243 झेडए 

म>ये पFरकिZपत सव* अ�धकार �न5हत आहेत.  

4.3.1.1 नागर& �था�नक स�ंथांमधील �नवडणुकPची ि�थती  

भारतीय स�ंवधानाEया अनEुछेद 243 आर म>ये अशी तरतदू आहे कL 

नगरपा$लकेतील सव* जागा या नगरपा$लका ,Yेातील “3भाग” (हणून ओळखZया 

जाणाB या 3ादे$शक मतदारसघंातनू थेट �नवडणकुLDवारे �नवडलेZया =य0तींDवारेच 

भर+यात येतील. रा�यातील सव* तीनह8 अ�ध�नयमांम>ये दर पाच वषाJनी �नवडणूक 

घे+याची तरतदू आहे.  
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लेखापर8,ेला असे 5दसनू आले कL चाचणी-तपासणी केलेZया 44 नागर8 &था�नक 

स&ंथांपकैL 34 नागर8 &था�नक स&ंथांम>ये �नवडणुका वेळेवर घेतZया गेZया हो�या, 

तर 10 नागर8 &था�नक स&ंथांम>ये2 को�वड-19 Eया महामार8मळेु वष* 2020-21 म>ये 

�नवडणुका घेता आZया न=ह�या. 

4.3.1.2 आर>णाची ि�थती  

भारतीय स�ंवधानाEया अनEुछेद 243 ट8 म>ये असे �नधा*Fरत केले आहे कL थेट 

�नवडणुकLसाठ. नगरपा$लकेEया �व�वध मतदारसघंांम>ये अनसुचूीत जाती, अनसुचूीत 

जमाती आ2ण म5हलांसाठ. आळीपाळीने जागा आरx,त असा=यात. अनसुचूीत 

जाती/अनसुचूीत जमातीसाठ. जागांचे आर,ण हे महानगरपा$लका ,ेYातील एकूण 

लोकसoंयेशी �यांEया असलेZया एकूण लोकसoंयेEया 3माणात असणे आवCयक होत.े  

$शवाय, अनसुचूीत जाती/अनसुचूीत जमातीसाठ. राखीव ठेवलेZया जागासंा5हत एकूण 

जागांEया एक ततृीयांश जागा म5हलांसाठ. राखीव असणे आवCयक होत.े  रा�य 

�वधानमडंळाDवारे मागासवगIय समाजासाठ. जागा राखीव ठेव+याची स?ुा तरतदू होती.  

महाराPQातील तीनह8 अ�ध�नयमांम>ये अनसुचूीत जाती/अनसुचूीत जमातीसाठ. जागांच े

आर,ण हे आळीपाळीने महानगरपा$लका ,Yेातील एकूण लोकसoंयेशी �यांEया 

असलेZया एकूण 3माणाEया 5हCCयानसुार होत.े  या$शवाय एकूण जागांEया 27 ट0के 

जागा मागासवगIयांसाठ. आ2ण अनसुचूीत जाती/अनसुचूीत जमाती आ2ण इतर 

मागासवगIय जागांसा5हत सव* जागांतील 50 ट0के जागा आळीपाळीने म5हलासंाठ. 

आरx,त ठेव+यात आZया हो�या.  

लेखापर8,ेला असे �नदश*नास आले कL चाचणी-तपासणी केलेZया सव* 44 नागर8 

&था�नक स&ंथांम>ये अ�ध�नयमांम>ये समा�वPट तरतदु8नसुार अनसुचूीत जाती, 

अनसुचूीत जमाती, इतर मागासवगIय आ2ण म5हलांसाठ. जागा आरx,त हो�या.  

4.3.2 महापौर/अ
य> यांची भ.ूमका आ8ण जबाबदार&  

भारतीय स�ंवधानाचे अनEुछेद 243 आर(2)(बी) असे �नधा*Fरत करतो कL रा�य 

�वधानमडंळ कायDयाDवारे नगरपा$लकेEया अ>य,ाचंी �नवड कर+याचा र8तीसाठ. 

तरतदू क� शकेल. स�ंवधानाने नगरपा$लका अ>य,ांची भ$ूमका, काय: आ2ण 

�नवडणुकLची प>दत ठरवनू 5दलेल8 नाह8 आ2ण त े रा�य �वधानमडंळाने तयार 

केलेZया कायDयांवर सोपवलेले आहे. 

महाराPQाम>ये महानगरपा$लकेEया अ>य,ांना महापौर (हणतात तर नगरपर8षदा/ 

नगर पचंायतीEया सभापतीला अ>य, असे सबंोधतात. 

भारत सरकारEया नगर �वकास मYंालयाने जार8 केलेZया आदश* महानगरपा$लका 

अ�ध�नयम, 2003 म>ये अशी तरतदू आहे कL महापौर/अ>य,ांEया पदाची मदुत 

                                                           

2  (i) भातकुल8, (ii) कुळगाव-बदलापूर, (iii) लाखनी, (iv) मोहाडी, (v) मोटाळा, (vi) मुरबाड, 

  (vii) साmL, (viii) $श�र-अनंतपाल, (ix) तळा आ2ण (x) वसई-�वरार 
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महानगरपा$लकेEया कालावधीशी समसीम पा5हजे.  तसेच 3&ता�वत केZयानसुार �याच 

सारoया मया*देत व र8�तनसुार महापा$लकेतील महापौर/अ>य,ांचे काया*लय अनसु�ूचत 

जाती/अनसु�ूचत जमाती आ2ण म5हलांसाठ. राखीव असणे आवCयक आहे. D�वतीय 

3शास�नक सधुारणा आयोगानेस>ुदा महापौर/अ>य, हा महापा$लकेचा मoुय काय*कार8 

असावा आ2ण थेट जनतकेडून �नवडला जावा अशी $शफारस (ऑ0टोबर 2007) केल8 

होती.  

रा�यातील नागर8 &था�नक स&ंथांमधील महापौर व अ>य,ांEया �नवडणुकLची प>दत, 

कालावधी आ2ण अ�धकार त�ता 4.3 म>ये दश*�वले आहे. 

त�ता 4.3  नागर& �था�नक सं�थांम
ये महापौर आ8ण अ
य>ां$या �नवडणुकPची प
दत, कालावधी  

  आ8ण अ�धकाराची ि�थती  

अनु � तपशील महापौर अ
य> 

1. पदाची मुदत 
अडीच वष:. महापा$लकेEया 

काय*कालावधीशी समसीम नाह8. 

अडीच वष:. नगरपFरषदा/नगर पंचायतींEया 

काय*कालावधीशी समसीम नाह8  

2. �नवडणुक 

थेट जनतेदवारे �नवडला न जाता 

नगरसेवकांमधून �नवडला जातो. 

महापौराचंे पद हे अनसुू�चत 

जाती, अनसुू�चत जमाती, 

मागासवगIय, म5हला व 

सव*साधारण यांसाठ. आळीपाळीन े

राखीव ठेव+यात आले होत.े 

थेट जनतेDवारे �नवडले न जाता  

नगरसेवकांमधून �नवडला जातो अ>य,ांच े

पद हे अनुसू�चत जाती, अनुसू�चत 

जमाती, मागासवगIय, म5हला व 

सव*साधारण यांसाठ. आळीपाळीन े राखीव 

ठेव+यात आले होते. 

3. 

महापौर व 

अ
य>ांची 

महBBवाची 

काय# व 

काय(कार& 

अ�धकार  

बैठकLEया अ>य,&थानी 

असतात. 

बैठकLEया अ>य,&थानी असतात. 

सुधार स$मती, $श,ण स$मती 

इ�या5दचंी 3थम बैठक आमंvYत 

करतात. 

&थायी स$मतीचा अ>य,. 

काय*कार8 अ�धकार नाह8त. रा�य 

शासनाने �नयु0त केलेले आयु0त 

मुoय काय*कार8 असतात. 

नगरपFरषदेEया �व�तीय व काय*कर8 

3शासनावर ल, ठेवणे. 

नगरपFरषदेEया काय*कार8, 3शासन, लेख े

व अ$भलेख ेया बाबींवर8ल नगरपFरषदेEया 

मुoय काय*कार8 अ�धकाB यांEया 

कामकाजावर आ2ण अ�ध�नयमांवर8ल 

पय*वे,ण व �नयंYण. 

आणीबाणीEया पFरि&थतीत जनतेEया 

सुर,ेसाठ. कोण�याह8 कामावर खच* 

कर+याचे अ�धकार.  

नगरपFरषदेEया इतर अ�धकाB यानंा 

अ�ध�नयमाचे अंतग*त कोणतेह8 काय* 

कर+यासाठ., अ�धकार सोप�व+यासाठ.  

अ>य,ांची मंजूर8 घेणे आवCयक आहे.  

qोतः संबं�धत अ�ध�नयम  

त�ता 4.3 म>ये दश*�वZया3माणे महापा$लकेEया महापौरांEया तलुनेत नगरपFरषदेEया 

अ>य,ांना जा&त काय*कार8 अ�धकार होत.े मे 2016 म>ये नगरपFरषदेEया अ>य,ांची 
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थेट �नवड कर+यासाठ. महाराPQ नगरपFरषदा, नगरपचंायती आ2ण औDयो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम, 1965 म>ये सधुारणा कर+यात आल8. तथा�प, फे�वुार8 2020 

म>ये सधुारणा र� कर+यात आल8 आ2ण नगरसेवकांमधुनच अ3�य, प>दतीने 

अ>य, �नवड+याची पवूIEया प>दतीची पनु:&थापना कर+यात आल8. 

देशभरातील �व�वध शहरांEया महापौरांचा काय*काळ आ2ण अ�धकाराचंी तलुना केल8 

असता असे उघड झाले कL देशातील 15 शहरांम>ये3 महापौरांचा पाच वषाJचा काय*काळ 

हा महापा$लकेEया काय*काळाशी समसीम होता. वर8ल 15 शहरांपकैL सहा4 शहरांम>ये 

महापौरपदासाठ. थेट �नवडणुका झाZया. कोलकाताचे महापौर काय*कार8 3मखु होत ेव 

सव* कामे मजंूर कर+याचे �यांना अ�धकार होत.े  कोची व जयपरुEया महापौरांना सव* 

3कZप मजंूर कर+याचे अ�धकार होत े व देयके सह8 करणे व मजूंर करणे याच े

3ा�धकार होत.े 

याउलट, महाराPQ रा�यातील नागर8 &था�नक स&ंथांमधील महापौर व अ>य, 

जनतDेवारे थेट �नवडले जात न=हत ेव �यांचा काय*काळ नागर8 &था�नक स&ंथाEंया 

काय*काळाशी समसीम न=हता. $शवाय, महापौरांना �व&ततृ काय*कार8 अ�धकार न=हत.े 

�नग*मन बठैकLम>ये 3धान स�चवांनी सां�गतले (फे�वुार8 2022) कL रा�याम>ये 

पवूIEया एक वष* व पाच वष* काय*काळाचा 3योग केZयानतंर अडीच वषाJचा कालावधी 

जा&त योhय वाटला. �यांनी पढेु असेह8 सां�गतले कL महापौराEया काय*कार8 

अ�धकारांचा �वचार कर+यासाठ. एक स$मती &थापन केल8 आहे व �तचा अहवाल 

लवकरच 3ा�त होईल. 

.शफारस 2:

::

: महापौरांना काय(कार& अ�धकार देbयासाठK व महापौर/अ
य>ांना जनतनेे 
थेट �नवडbयासाठK CशासकPय सधुारणा आयोगा$या .शफारशींवर रा�य शासनाने 
+वचार केला पाRहजे. 
 

4.4 िजdहा �नयोजन स.मती  

िजZ}यातील पचंायती आ2ण नगरपा$लका यांनी तयार केलेZया योजना एकvYत 

कर+यासाठ. आ2ण सपंणू* िजZहयासाठ. एकच 3ा�प �वकास योजना तयार 

कर+यासाठ. एक िजZहा �नयोजन स$मती गठ.त कर+याचे भारताEया स�ंवधानाEया 

अनEुछेद 243 झेडडी म>ये �नधा*Fरत केले आहे.  

तDनसुार, रा�य शासनाने महाराPQ िजZहा �नयोजन स$मती (रचना व कामे) 

अ�ध�नयम, 1998 आ2ण महाराPQ िजZहा �नयोजन स$मती (सभा घेणे) �नयम, 

1999 अ�ध�नय$मत केले. 

                                                           

3  भोपाळ, चेAनई, डहेराडून, गुवाहाट8, है�ाबाद, जयपूर, कानपूर, कोलकाता, लखनऊ, लु�धयाना,  

  पाटणा, रायपूर, रांची,
,,

, �थ�वनंतपूरम आ2ण �वशाखापटटणम ्
4  भोपाळ, डहेराडून, कानपूर, लखनऊ, रायपूर आ2ण रांची 
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िजZहा �नयोजन स$मतीम>ये पद$स? सद&य, नाम�नद:$शत सद&य व �नवा*�चत 

सद&य असतात. सबं�ंधत िजZहयाचे 3भार8 मYंी, िजZहा पFरषदेचे अ>य, आ2ण 

सबं�ंधत िजZहयाचे िजZहा�धकार8 हे पद$स? सद&य असतात. नाम�नद:$शत सद&य हे 

�या ,ेYातील समरा�यीय स&ंथांच े सद&य, सबं�ंधत िजZ}याचे 3�त�न�ध�व करणारे 

लोकसभा सद&य आ2ण �वधानसभेचे सद&य व िजZहा �नयोजनासबंधंी �ान असणार8 

=यि0त सद&य असतात. कमीतकमी 80 ट0के सद&य हे िजZहयामधील पचंायती व 

नगरपा$लका यांEया �नवा*�चत सद&यांमधून िजZ}यातील �ामीण व नागर8 ,Yेातील 

लोकसoंयेEया गणुो�तराEया 3माणात �नवडले जातात. 

िजZहा �नयोजन स$मतीचे मoुय काय* हे िजZहयातील पचंायती/नागर8 &था�नक स&ंथा  

यांचे वा�ष*क, पचंवा�ष*क आ2ण स(यकदशI �वकास योजनांचे एकYीकरण करणे आ2ण 

शासनाEया मजंुर8 करता वा�ष*क, पचंवा�ष*क आ2ण स(यकदशI �वकास योजनाचें मसदेु 

तयार करणे हे होत.े 

लेखापर8,ेEया असे �नदश*नास आले कL सव* 36 िजZ}यांम>ये िजZहा �नयोजन 

स$मतीचे गठण कर+यात आले होत ेआ2ण िजZहा �नयोजन स$म�यांनी तयार केलेZया 

2015-16 त े 2020-21 }या कालावधीEया वा�ष*क िजZहा योजना रा�य शासनाने 

मजंूर केZया हो�या.  तथा�प कोण�याह8 िजZहयात पचंवा�ष*क योजना व स(यकदशI 

�वकास योजना तयार कर+यात आलेZया न=ह�या. 

4.5 महानगर �नयोजन स.मती  

भारतीय स�ंवधानाचे अनEुछेद 243 झेडई म>ये महानगर ,ेYामधील पचंायती व 

नगरपा$लका यांनी तयार केलेZया योजनांEया सबंधंाने महानगर8य ,ेYासाठ.5 �वकास 

योजनेचा मसदुा तयार कर+यासाठ. महानगर �नयोजन स$मती &थापन कर+याची 

तरतदू आहे. �या3माणे, रा�य शासनाने महानगर8य �नयोजन स$म�या 

(रचना व कामे) (तरतदु8 पढेु चाल ूठेवणे) अ�ध�नयम, 1999 मजूंर केला. 

महानगर �नयोजन स$मतीम>ये पद$स? सद&य, नाम�नद:$शत सद&य व �नवा*�चत 

सद&य असतात. नगर �वकास �वभागाचे 3धान स�चव आ2ण सबं�ंधत म}सलू 

�वभागाच े �वभागीय आय0ुत हे पद$स? सद&य असतात. नाम�नद:$शत सद&य हे 

महानगरपा$लका आय0ुत, नगर पर8षदांचे मoुय अ�धकार8, महानगर ,ेYात काय*रत 

असलेZया �वशषे �नयोजन 3ा�धकरणांचे मoुय काय*कार8 अ�धकार8, सबं�ंधत महानगर 

,ेYाचंे 3�त�न�ध�व करणारे लोकसभा सद&य व �वधानमडंळ सद&य आ2ण नगर 

�वकास, नागर8 पायाभतू स�ुवधा, �व�त, पFरवहन, पया*वरण, उDयोग आ2ण =यापार व 

नगर साम5ूहक �वकास यातील अनभुवी व त� =यि0त असतात.  एकूण सद&यांपकैL 

कमीत कमी दोन ततृीयांश सद&य िजZ}यातील पचंायती आ2ण नगरपा$लका यांचे 

                                                           

5  दहा लाख rकंवा �याहून अ�धक लोकसंoया असलेले ,ेY �याम>ये एक rकंवा अ�धक िजZ}यांचा  

  समावेश असेल आ2ण दोन rकंवा अ�धक नगरपा$लका rकंवा पंचायती rकंवा रा�यपालानंी साव*ज�नक  

  अ�धसूचनेDवारे �न5द*Pट केलेले इतर संलhन ,ेY 
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�नवा*�चत सद&य महानगर ,ेYातील �ामीण व शहर8 लोकसoंयेEया गणुो�तराEया 

3माणात �नवडले जातात. 

लेखापर8,ेEया असे �नदश*नास आले कL नगर �वकास �वभागाने मुबंई  

(जुल ै1999), नागपरू (जलु ै1999), पणेु (जुल ै1999), औरंगाबाद (स�ट�बर 2008) 

आ2ण ना$शक (ऑग&ट 2008) या पाच महानगर ,ेYांना अ�धस�ूचत केले. �यानसुार 

या ,ेYांसाठ. महानगर �नयोजन स$म�या गठ.त केZया गेZया आहेत. 

मुबंई आ2ण नागपरू महानगर ,ेYाची �वकास योजना रा�य शासनाने अनmुमे  

ए�3ल 2021 व जानेवार8 2018 म>ये मजूंर केल8 तर जनतकेडून सचूना/हरकती 

मागव+यासाठ. पणेु महानगर ,ेYाची 3ा�प �वकास योजना राजपYाम>ये जुल ै2021 

म>ये 3$स>द केल8 गेल8. ना$शक व औरंगाबादसाठ. 3ाzप �वकास योजना तयार केल8 

न=हती (ऑ0टोबर 2021). लेखापर8,ेला असे �नदश*नास आले कL ना$शक महानगर 

�नयोजन स$मतीने �तEया गठनापासनू (हणजे जून 2016 पासनू एकदाच जुल ै2016 

म>ये सभा आयेिजत केल8 होती, तर औरंगाबाद महानगर �नयोजन स$मतीने �तEया 

गठनापासनू (हणजेच फे�वुार8 2015 पासनू एकह8 सभा आयोिजत केल8 न=हती. 

�नग*मन बठैकLत सयं0ुत स�चव (नगर �वकास �वभाग-I) यांनी सां�गतले  

(फे�वुार8 2022) कL ना$शकची महानगर �नयोजन स$मती �नवडणुकLनतंर अि&त�वात 

नाह8 तर औरंगाबाद महानगर �नयोजन स$मतीची 3ा�प �वकास योजनेच ेअ�ंतमीकरण 

स�ु होत.े �यांनी पढेु असेह8 सां�गतले कL महानगर योजना तयार केल8 नसल8 तर8 

,ेYीय योजना तयार हो�या. 

.शफारस 3: महानगर >े?ा$या एकािBमक +वकासासाठK महानगर �नयोजन स.मती 
Cभावीपणे काय(रत होbयाची रा�य शासनाने स�ुनिjचती करावी. 

 

4.6 Cभाग समीती 

भारतीय स�ंवधानाचे अनEुछेद 243 एस असे �न5द*Pट करत े कL तीन लाख rकंवा 

�यापे,ा अ�धक लोकसoंया असणाB या नगरपा$लकांEया 3ादे$शक ,ेYाम>ये, एक rकंवा 

अ�धक 3भागांचा समावेश असलेल8 3भाग स$मती ग5ठत करावी.  

3भाग स$मतीम>ये नगरपा$लकेच े �नवा*�चत सद&य, सबं�ंधत 3भागाचे 3भाग 

अ�धकार8 आ2ण 3भाग स$मतीEया ,ेYामधील समाजकZयाण ,Yेाम>ये काय*रत 

असलेZया समाजल,ी (समदुाय-आधाFरत) स&ंथा व माAयता3ा�त अशासकLय स&ंथा 

यामधील तीन नाम�नद:$शत सद&य यांचा समावेश असतो. 3भाग स$मतीEया 

कायाJम>ये &था�नक &तरावर8ल �नयोजन, महापा$लकेEया पाणीपरुवठा, जल�नःसारण, 

&वEछता व पज*Aयजल�नःसारण यासारoया अ�यावCयक नगरपा$लका सेवा आ2ण  

&था�नक &तरावर8ल नागFरकांEया 3भागाशी सबं�ंधत सम&यांचे �नराकरण आ2ण 

�व�वध उपmमांतग*त खचा*Eया अदंाजपYकाEया 3&तावांवर $शफारस करणे याचा 

समावेश होता. रा�याम>ये फ0त महानगरपा$लकामं>ये तीन लाखांपे,ा जा&त 
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लोकसoंया असZयाने केवळ महानगरपा$लकांम>येच 3भाग स$म�या &थापन कर+यात 

आZया हो�या. 

मुबंई महानगरपा$लका अ�ध�नयम,1888 Eया कलम 50 5टट8 नसुार 25 पे,ा जा&त 

3भाग स$म�या बनव ूनये अशी तरतदू आहे. महाराPQ महानगरपा$लका अ�ध�नयम, 

1949 Eया कलम 29ए म>ये लोकसoंयेEया आधारावर rकती 3भाग स$म�या ग5ठत 

करावयाEया याची तरतदू आहे. दोAह8 अ�ध�नयमांम>ये असे 3&ता�वत केले आहे  कL 

3�येक म5हAयात कमीत कमी एकदा 3भाग स$मतीची सभा होईल.  

चाचणी-तपासणी केलेZया आठ महापा$लकांEया गठ.त 3भाग स$म�यांEया आ2ण  

2015-16 त े2019-20 दर(यान आयोिजत सभाचंी ि&थती त�ता 4.4 म>ये दश*�वल8 

आहे. 

त�ता 4.4: Cभाग स.मती गRठत करbयातील आ8ण सभा भरवbयातील कमतरता  

त�ता 4.4 व�न असे 5दसनू येत ेकL ना$शक महानगरपा$लकेम>ये 3भाग स$म�या 

गठण कर+याम>ये 40 ट0के कमतरता होती. लातरू आ2ण नागपरू 

महानगरपा$लकांम>ये सभा आयोिजत कर+यातील कमतरता देखील गभंीर होती. लातरू 

महानगरपा$लकेने उ�तरात सां�गतले (स�ट�बर 2021) कL 3भाग स$मतीचे अ>य, 

�नवडणुकांम>ये =य� होत े आ2ण दPुकाळी पFरि&थती आ2ण �यानतंर अ>य,ांEया 

�नयिु0तEया प>दतीला आ=हान देणारे Aयायालयीन 3करण यामळेु सभा घेता आZया 

नाह8त. नागपरू महानगरपा$लकेने उ�तरात सां�गतले (स�ट�बर 2021) कL 3�येक 

म5हAयात एकदा सभा घे+याचे �नद:श जार8 केले आहेत. 

�नग*मन बठैकLत 3धान स�चवांनी सां�गतले (फे�वुार8 2022) कL यासदंभा*त आवCयक 

सचूना जार8 केZया जातील.  

 

महानगर 

पा.लकेचे नाव 

अ�ध�नयमा 

नुसार गठण 

करावया$या 

Cभाग 

स.मBयांची 

संWया  

गठण 

केलेdया 

Cभाग 

स.मBयांची 

संWया 

कमतरता 

ट�केवार&त 

2015-20 

दरgयान 

आयोिजत 

करावया$या 

सभांची 

संWया 

आयोिजत 

सभांची 

संWया  

कमतरता 

ट�केवार&त 

अमरावती 5 5 -- 300 293 2 

लातूर 4 4 -- 240 4 98 

बहृ_मुंबई 
25 पे,ा 

जा&त नाह8  
17 -- 1020 1327 -- 

नागपूर 13 10 23 600 247 59 

ना.शक 10 6 40 360 292 19 

+पपंर&-�चचंवड 11 8 27 480 434 10 

ठाणे 11 9 18 540 362 33 

वसई-+वरार 9 9 -- 540 402 25 

qोत: संबं�धत नागर8 &था�नक स&ंथांनी पुरवलेल8 मा5हती  
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4.7 >े? सभा 

नगर �वकास मYंालय, भारत सरकार यांनी 3ा�प आदश* नगर राज �वधेयकाम>ये 

3�येक 3भागासाठ. ,ेY सभेची $शफारस (ऑ0टोबर 2003) केल8 आहे. हे 

अमंलबाजावणी करावयाEया योजना व �वकास काय*mम यांचे 3ाधाAयmम ठरवणे, 

लाभाथI-क� 5�त योजनांसाठ. सवा*�धक पाY =यि0तचंी �नवड, साव*ज�नक  

सोयी-स�ुवधांसाठ. 5ठकाण सचु�वणे इ. सारoया महापा$लकेEया कामांम>ये जनतचेा 

सहभाग 3&था�पत कर+यासाठ. होत.े 

रा�य शासनाने सव* नागर8 &था�नक स&ंथांम>ये ,ेY सभा &थापन कर+यासाठ. 

महाराPQ महानगर पा$लका आ2ण नगरपFरषदा (सधुारणा) अ�ध�नयम, 2009 पार8त 

केला. तथा�प, अ�ध�नयम पार8त होऊन 12 वष: उलटून गेZयानतंरह8 अमंलबजावणी 

तारखेची अ�धसचूना जार8 झाल8 न=हती. याEया पFरणामी, कोण�याह8 3भागामं>ये 

,ेY सभा गठ.त झाZया न=ह�या. अशा3कारे, अ�ध�नयम बनवनू देखील जनतचेा 

महानगरपा$लका काया*म>ये सहभाग हो+याची मह��वाची यYंणा काया*िAवत होऊ 

शकल8 नाह8. 

�नग*मन बठैकLत 3धान स�चवांनी सां�गतले (फे�वुार8 2022) कL ,Yे सभेची शहर8 

,ेYांमधील =यवहाय*ता तपासल8 जात असZयाने अ�धसचूना जार8 केल8 नाह8. 

.शफारस 4: Cभाग स.मBया आ8ण >?े सभा �थापन करbयासाठK शासनाने पावले 
उचलावी व Bया$या प4रणामकारक काय(>मतचेी खा?ी करावी. 
 

4.8 रा�य +वBत आयोग 

भारतीय स�ंवधानाEया अनEुछेद 243 आय सह 243 वाय असे �न5द*Pट करत े कL 

स�ंवधान सधुारणा अ�ध�नयम, 1992 याEया 3ारंभापासनू एक वषा*Eया आत आ2ण 

�यानतंर 3�येक पाचवे वष* सपंताच नगरपा$लकांEया आ�थ*क ि&थतीचा आढावा 

घे+यासाठ. रा�य �व�त आयोग &थापन करावा.  

रा�याम>ये रा�य �व�त आयोग &थापन कर+यासाठ. रा�य शासनाने महाराPQ �व�त 

आयोग (सकंLण* अ�ध�नयम), 1994 अ�ध�नय$मत केला. 

4.8.1  रा�य +वBत आयोग �थापन करbयामधील +वलबं आ8ण रा�य +वBत  

  आयोगा$या .शफारशी ि�वकारbयातील +वलबं 

दर पाच वषाJनतंर रा�य �व�त आयोग &थापन करणे गरजचेे होत.े तरेा=या क� �8य 

�व�त आयोगाने $शफारस केल8 होती कL रा�य �व�त आयोगांतग*त येणारा कालावधी 

हा क� �8य �व�त आयोगाबरोबर समm$मत केला जावा. तरेा=या क� 5�य �व�त आयोगाने 

अशीह8 $शफारस केल8 होती कL रा�य �व�त आयोगाEया $शफारशींवर आधार8त 

रा�यातील नगरपा$लकांEया &Yोतांना परूक ठर+यासाठ. रा�याचा एकvYकृत �नधी 

वाढव+यासाठ.Eया उपायांची $शफारस कर+याचे तरेा=या क� 5�य �व�त आयोगाच े
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महादेश असZयाने, क� 5�य �व�त आयोगाEया अहवालाआधी रा�य �व�त आयोगाचा 

अहवाल उपलkध असावा. 

लेखापर8,ेला असे �नदश*नास आले कL रा�यात &था�पत केलेZया पाच रा�य �व�त 

आयोगांपकैL त�ता 4.5 म>ये दश*वZया3माणे चार रा�य �व�त आयोग &थापन 

कर+यास �वलबं झाला. सहावा रा�य �व�त आयोग जो 2019 म>ये &थापन 

करावयाचा होता तो अDयाप &थापन झाला न=हता. 

त�ता 4.5 रा�य +वBत आयोग �थापन करbयातील +वलंब दश(वणारे +ववरण 

रा�य +वBत 

आयोगाचा 

�मांक  

सं+वधानानुसार 

�थापन करावयाचा 

होता 

आधी$या रा�य 

+वBत आयोगा$या 

संदभा(ने कधी 

�थापन करावयास 

हवा होता  

रा�य +वBत 

आयोग �थापन 

केdयाची तार&ख  

रा�य +वBत 

आयोग �थापन 

करbयातील +वलंब 

(मRह_यात)  

प5हला 31 मे 1994 पय*त लागु नाह8 23-04-1994 �वलंब नाह8 

दसुरा 1999 ए�3ल 1999 22-06-1999 2 

�तसरा 2004 जून 2004 15-01-2005 7.5 

चौथा 2009 जानेवार8 2010 10-02-2011 12 

पाचवा 2014 फे�ुवार8 2016 28-03-2018 25 

सहावा 2019 माच* 2023 &थापन झालेला 

नाह8  

- 

qोतः सं�वधा�नक तरतुद8, रा�य �व�त आयोगासाठ.Eया अ�धसूचना आ2ण रा�य शासनाचा कृती 

अहवाल  

त�ता 4.5 व�न असे �नदश*नास येत े कL रा�य �व�त आयोग &थापन कर+यास 

�वलबं झाZयामळेु, स�ंवधानातील तरतदु8ं3माणे सहा रा�य �व�त आयोग &थापन 

हो+याऐवजी फ0त पाच रा�य �व�त आयोग &थापन झाले. 

लेखापर8,ेला असेह8 �नदश*नास आले कL त�ता 4.6 म>ये दश*�वZया3माणे रा�य 

�व�त आयोग अहवाल सादर कर+यात व $शफारशी ि&वकार+यात रा�य शासनाला 

�वलबं झाला.  
तकता 4.6 रा�य +वBत आयोगा$या .शफारशी ि�वकारbयातील +वलंब 

रा�य 

+वBत 

आयोग 

�मांक 

रा�य +वBत 

आयोग 

�थापन 

झाdयाची 

तार&ख 

अंतभु(त कालावधी 

रा�य +वBत 

आयोग 

अहवाल सादर 

करbयाची 

तार&ख 

नगर +वकास 

+वभागाने 

.शफारशी 

ि�वकारdयाची 

तार&ख 

.शफारशी 

ि�वकारbयास 

शासनाने 

घेतलेला 

कालावधी  

प5हला 23-04-1994 1996-97 ते 2000-01 31-01-1997 05-03-1999 2 वष* 1 म5हना  

दसुरा 22-06-1999 2001-02 ते 2005-06 30-03-2002 29-03-2006 4 वष* 1 म5हना 

�तसरा 15-01-2005 2006-07 ते 2010-11 30-06-2006 20-12-2013 7 वष* 5 म5हने 

चौथा 10-02-2011 2011-12 ते 2015-16 16-07-2015 23-03-2018 2 वष* 8 म5हने  

पाचवा 28-03-2018 2019-20 ते 2023-24 20-08-2019 15-12-2020 1 वष* 4 म5हने  

qोतः रा�य �व�त आयोग अहवाल आ2ण शासनाने रा�य �व�त आयोगांवर केलेला कृती अहवाल  
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त�ता 4.6 म
ये दश*�वZया3माणे रा�य �व�त आयोगाम>ये 2016-17 त े 

2018-19 हा कालावधी समा�वPट न=हता. चौ�या रा�य �व�त आयोगाने �यांचा 

अहवाल �यांEया $शफारस कालावधीEया अगद8 अखेर8स सादर केला. $शवाय, पाचवा 

रा�य �व�त आयोग जर8 2019-20 त े 2023-24 या कालावधीसाठ. होता, तर8 

$शफारशी ि&वकारताना, �याचा कालावधी 2020-21 त े 2024-25 हा गहृ8त धरला 

गेला. 

रा�य शासनाकडून $शफारशी ि&वकारणे/नाकारणे यात �वलबं झाZयामळेु पवूIEया 

रा�य �व�त आयोगाने केलेZया $शफारशींवर आधार8त नागर8 &था�नक स&ंथांना �नधी 

ह&तांतर8त कर+यास �वलबं झाला. 

�नग*मन बठैकLत अवर स�चव, �व�त �वभाग यांनी सां�गतले (फे�वुार8 2022) कL 

आधीचा रा�य �व�त आयोग अहवाल सादर कर+यास �वलबं झाZयामळेु रा�य �व�त 

आयोग &थाप+यास �वलबं झाला आ2ण रा�य �वधानमडंळात अहवाल सादर 

कर+यापवूI मराठ. अनवुादाला वेळ लागZयामळेु अहवाल 3&ततु कर+यास उशीर 

झाला. तथा�प, अवर स�चव यांनी स�ंगतले कL $शफारशी ि&वकार+यात होत असलेला 

�वलबं पाचवा रा�य �व�त आयोगाEया $शफारशी &वीकारताना कमी झाला आहे. 

4.8.2  रा�य +वBत आयोगाने केलेdया .शफारशींवर रा�य शासनाने केलेल&  

  काय(वाह&  

रा�य �व�त आयोगाने केलेZया $शफारशीचंे सामाAयपणे दोन वगा*त वगIकरण करता 

येईल उदा (i) रा�याEया राजकोषावर �व�तीय भार असणा-या $शफारशी, आ2ण  

(ii) इतर $शफारशी, �या मoुय�वे महापा$लकेEया 3शासकLय आ2ण �वधायक 

सधुारणांवर भर देतात.  

रा�याम>ये &थापन झालेZया पाच रा�य �व�त आयोगांनी रा�य शासनाकड े नागर8 

&था�नक स&ंथांEया सदंभा*त 270 $शफारशी केZया. रा�य �व�त आयोगाने केलेZया व 

रा�य शासनाने ि&वकारलेZया $शफारशीचंी ि&थती त�ता 4.7 म>ये दश*�वल8 आहे.  

त�ता 4.7 रा�य +वBत आयोगान ेकेलेdया व रा�य शासनान ेि�वकारलेdया .शफारशींची ि�थती 

रा�य 

+वBत 

आयोग 

�मांक  

रा�य +वBत 

आयोगान े

केलेdया 

.शफारशींची 

संWया  

+वBतीय प4रणाम असणा-या .शफारशी  इतर .शफारशी  

पूण( 

ि�वकृत 

अंशतः 

ि�वकृत 
नाकारलेdया  एकूण 

पूण( 

ि�वकृत 

अंशतः 

ि�वकृत 
नाकारलेdया एकूण 

प5हला 61 6 3 2 11 50 - - 50 

दसुरा 50 - - - - 45 4 1 50 

�तसरा 35 2 1 1 4 20 7 4 31 

चौथा 48 1 1 26 28 - 1 19 20 

पाचवा 76 8 4 9 21 38 9 8 55 

एकूण 270 17 9 38 64 153 21 32 206 

qोतः रा�य �व�त आयोग अहवालांवर शासनाचा कृती अहवाल  
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त�ता 4.7 म>ये दश*�वZया3माणे रा�य �व�त आयोगाने केलेZया 270 $शफारशीपंकैL 

64 $शफारशी }या आ�थ*क पFरणामाEया हो�या.  रा�य �व�त आयोगाने केलेZया 

$शफारशी आ2ण रा�य शासनाने पणू*त:/अशंत: &वीकृत केलेZया परंत ु�याम>ये रा�य 

शासनाने आ�थ*क ह&तातंरण केलेले नाह8 अCया काह8 मह��वपणू* आ�थ*क $शफारशी 

त�ता 4.8 म>ये दश*�वZया आहेत. 

त�ता 4.8:  रा�य +वBत आयोगान े केलेdया .शफारशी �याम
ये रा�य शासनाने आ�थ(क ह�तातंरण 

केले नाह&.  

रा�य +वBत 

आयोग �मांक 
रा�य +वBत आयोगाची .शफारस लेखापर&>ा �न1पिBत 

प5हला 

वाहन कराEया मा>यमातून 3ा�त 

झालेZया �न=वळ उ�पAनाEया 25 ट0के 

र0कम नगरपा$लका ,ेYातील  र&त े

बांधकाम आ2ण र&�यांची देखभाल 

यासाठ. र&ता अनुदान (हणून 

ह&तांतर8त करणे. 

शासनाने मोटार वाहन कर अंतग*त 

�न=वळ संकलनातनू 17.75 ट0के सव* 

नागर8 &था�नक सं&थांना र&ता अनुदान 

(हणून ह&तांतर8त कर+याचे माAय केले.  

तथा�प, मोटर वाहन कराEया मागा*ने 

3ा�त झालेZया �न=वळ उ�पAनाEया  

10 ट0के र&ता अनुदान �वतFरत केले 

जात होते. 

�तसरा  

वाहन कराEया मा>यमातून 3ा�त 

झालेZया �न=वळ उ�पAनाEया 17.75 

ट0के र0कम नगरपा$लका ,ेYातील 

र&ते बांधकाम आ2ण र&�यांची देखभाल 

यासाठ. र&ता अनुदान (हणून 

ह&तांतर8त करणे. 

शासनाने मोटर वाहन कराEया 

मा>यमातनू 3ा�त झालेZया �न=वळ  

उ�पAनाEया 10 ट0के दरान े र&ता 

अनुदान देणे सु� ठेवले. 

चौथा 

नगरपा$लका ,ेYामधून गोळा केलेZया 

=यवसाय कराचा 50 ट0के 5ह&सा 

संबं�धत नागर8 &था�नक सं&थेला देणे. 

जर8 माच* 2018 म>ये शासनान े

$शफारस &वीकृत केल8 असल8 तर8, 

शहर8 भागात संक$लत केलेZया =यवसाय 

कराची आकडवेार8 रा�य शासनाकड े

&वतंYपणे उपलkध नसZयान े 3�य, 

ह&तांतरण  अDयाप झालेले नाह8. 

रा�य शासनाची 2018-19 ते 2020-21 

या कालावधीतील =यवसाय कराची 3ा�ती  

₹ 7,481.99 कोट8 होती. 

qोत: रा�य �व�त आयोगाच ेअहवाल आ2ण शासनाच ेकृती अहवाल  

अशा 3कारे, रा�य �व�त आयोग जी रा�यातील नगरपा$लकांEया �व�तीय ि&थतीचा 

आढावा घेणार8 मह�वपणू* यYंणा आहे �तEया &थापनेस फ0त �वलबंच झाला नाह8 तर 

रा�य �व�त आयोगांच े अहवाल सादर कर+यात स>ुदा �वलबं झाला. हयाचा रा�य 

शासनाDवारे $शफारशीचंा �वचार कर+यात आ2ण ि&वकृत केलेZया $शफारशींची 

अमंलबजावणी कर+यातील �वलबंात वाढ झाल8, �यायोगे नागर8 &था�नक स&ंथा 

=यवसाय कर व र&त ेअनदुानांEया ल,णीय महसलुास व�ंचत रा5हZया.  
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�नग*मन बठैकLत अवर स�चव, �व�त �वभाग यांनी सां�गतले (फे�वुार8 2022) कL 

नागर8 &था�नक स&ंथांना =यवसाय कराचे ह&तांतरण कर+याची यYंणा तयार कर+याच े

�नद:श रा�य कर �वभागाला जानेवार8 2022 म>ये जार8 केले आहेत. 

 

.शफारस 5: रा�य शासनाने �नयत कालावधीम
ये रा�य +वBत आयोग �थापन करावा 
आ8ण शासनाकड ेरा�य +वBत आयोगाचा अहवाल शीpतनेे सादर होbयाची स�ुनिjचती 
करावी. �निjचत कालमया(देत .शफारशी +वचारात घेbयाची आ8ण ि�वकृत .शफारशींची 
Bव4रत अमंलबजावणी करbयाची देखील रा�य शासनाने स�ुनिjचती करावी.  
 

.शफारस 6: शहर& >े?ातील  यवसाय कर सकंलनाचा +वदा गोळा करbयासाठK रा�य 
शासनाने य?ंणा �थापन करावी आ8ण Bयातील 50 ट�के नागर& �था�नक स�ंथांना 
वेळेत ह�तांत4रत होतील qयाची स�ुनिjचती करावी. 

 




