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�ा�ता वक 

 

माच/ 2021 रोजी सपंले@या वषा/साठ=चा हा अहवाल भारता"या स�ंवधाना"या अन"ुछेद 

151 अतंग/त, महारा��ा"या रा5यपालांना सादर करIयासाठ= तयार करIयात आला 

आहे. 

नागर� �था�नक स�ंथाचंी लेखापर�(ा भारताचे �नय>ंक व महालेखापर�(क 

(कत/+ये, अ6धकार आ.ण सेवा शतH) अ6ध�नयम, 1971, जो भारताचे �नय>ंक व 

महालेखापर�(कांना नागर� �था�नक स�ंथां"या लेWयाचंी लेखापर�(ा करIयाचे आ.ण 

�यावर�ल लेखापर�(ा अहवाल �वधानमडंळासमोर सादर करIयाचे अ6धकार देतो 

�यातील तरतदु�ंनसुार केल� जात.े 

2015-16 त े 2020-21 या कालावधीसाठ="या ^या अहवालात “महारा��ात 

चौ� याह�तरावी स�ंवधान सधुारणा अ6ध�नयमा"या अमंलबजावणीची पJरणामकारकता” 

या �वषयावर�ल सपंादणूक लेखापर�(चेे �न�कष/ समा�व�ट आहेत.  

भारताचे �नय>ंक व महालेखापर�(क यांनी जार� केले@या लेखापर�(णा"या 

मानकांनसुार लेखापर�(ण करIयात आलेले आहे. 
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 काय�कार# सारांश 

ix 

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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x 

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) 



 काय�कार# सारांश 

xiii 

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. 
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1.1 चौ� याह
तरावी स�ंवधान सधुारणा  

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

अ"ध#नयम, 1992 ने भाग IXए (नगरपा)लका) लाग ूकेला. या अ"ध#नयमाने नागर, 

-था#नक स-ंथांना घटना�मक दजा2 3दला. स�ंवधान सधुारणा अ"ध#नयमा4या अन4ुछेद 

243 ड8�यनेु -था#नक स-ंथांना -वरा9य स-ंथा :हणून काय2 कर;यास स<म 

कर;यासाठ> आ?ण शAती आ?ण जबाबदा� यां4या ह-तांतरणासाठ> तरतदु, कर;यासाठ> 

आवCयक असले�या शAती आ?ण अ"धकार Dदान कर;याकEरता कायदे अ"ध#नय)मत 

कर;यासाठ> रा9य �वधानमडंळाला Dा"धकृत केले. 

स�ंवधाना4या बाराHया अनसुचूीमIये नागर, -था#नक स-ंथाना ह-तातंरण 

कर;याकर,ता खाल,ल 18 �व#न3द2Lट कायM समा�वLट केल, आहेत. 

1. नगर #नयोजनासह नागर, <ेO �व#नयोजन  

2. ज)मनीं4या वापराचे आ?ण इमारतीं4या बांधकामाचे �व#नयमन; 

3. आ"थ2क आ?ण सामािजक �वकासासाठ> #नयोजन; 

4. र-त ेव पलू; 

5. घरगतुी, औUयो"गक आ?ण वा?णि9यक Dयोजनाथ2 पाणीपरुवठा; 

6. साव2ज#नक आरोWय, -व4छता�वषयक #नगराणी, आ?ण घनकचरा Hयव-थापन; 

7. अिWनशमन सेवा; 

8. नागर, वनीकरण, पया2वरणाच े सरं<ण आ?ण पाEरि-थ#तकZय घटकाचंे Dवध2न; 

9. अपगं व म#तमदं यां4यासह समाजातील दबु2ल घटकां4या 3हतसबंधंांचे सरं<ण 

करणे; 

10. ग)ल4छ व-ती सधुारणा व #तचा दजा2 उंचावणे; 

11. नागर, <ेOातील दाEर]य कमी करणे; 

12. उपवने, उUयाने, ^Zडांगणे यासार_या नागर, सोयी व स�ुवधांची तरतदू करणे; 

13. सां-कृ#तक, श<ै?णक आ?ण कला�मक aिLटकोनाचे Dवध2न; 

14. दफन व दफनभमूी; दहन, दहनभमूी; व �वUयतु दा3हनी; 

15. गरुांचा कcडवाडा; पशुवंर,ल अ�याचाराला D#तबधं करणे; 

 ��तावना  

 

�करण 
I 



अहवाल �मांक 3 (महारा� ात चौ� याह
तरावी सं�वधान सुधारणा अ!ध"नयमा#या अंमलबजावणीची 
प'रणामकारकता) 

2 

16. जीवन�वषयक आकडवेार,, जdम आ?ण म�ृय ुनcदणीसह; 

17. साव2ज#नक स�ुवधा, र-�यावर,ल 3दवाब�ती, वाहनतळ, बसथांबे व साव2ज#नक 

सोयींसह; 

18. क�तलखाने आ?ण कातडी कमाव;याचे कारखाने याचंे �व#नयमन 

1.2 महारा� ातील नागर+करणाचा कल 

1991 4या जनगणनेनसुार, महाराLeातील शहर, लोकस_ंयेची टAकेवार, 39 टAके 

होती, जी 2011 4या जनगणनेनसुार 45 टAAयांपयfत वाढल,. पणू2 स_ंयेत 2011 

4या जनगणनेनसुार रा9यातील शहर, लोकस_ंया 5.08 कोट, होती. 

वाढ�या शहर,करणामळेु, नागर, -था#नक स-ंथांना पाणीपरुवठा, -व4छता, घनकचरा, 

अिWनशमन सेवा, आप�ती D#तबधं आ?ण पया2वरणातील ताण कमी कर;यासाठ> 

सh^य भ)ूमका पार पाडावी लागत.े 

1.3 नागर+ �था"नक स�ंथांची .परेषा 

महाराLeातील नागर, -था#नक स-ंथा तीन �व"ध�वधानांUवारे शा)सत आहेत. बहृdमुबंई 

महानगरपा)लका ह, मुबंई महानगरपा)लका अ"ध#नयम,1888 Uवारे शा)सत केल, 

जात,े तर बहृdमुबंई महानगरपा)लकेHय#तEरAत इतर महानगरपा)लका या महाराLe 

महानगरपा)लका अ"ध#नयम, 1949 Uवारे शा)सत के�या जातात. नगरपEरषदा आ?ण 

नगर पचंायती या महाराLe नगर पEरषदा, नगर पचंायती आ?ण औUयो"गक वसाहती 

अ"ध#नयम, 1965 Uवारे शा)सत के�या जातात. 

महाराLeात 396 नागर, -था#नक स-ंथा हो�या 9यामIये 27 महानगरपा)लका, 241 

नगरपEरषदा आ?ण 128 नगर पचंायती यांचा समावेश होता. रा9यातील नागर, 

-था#नक स-ंथां4या वगjकरणाचा आधार त1ता 1.1 मIये दश2�वला आहे. 

त1ता 1.1: रा3यातील नागर+ �था"नक सं�थांचे वग4करण 

अ.�. नागर+ �था"नक सं�थांच े

वग4करण 
वग4करणाचा आधार 

1 महानगरपा)लका 
लोकसं_या तीन लाखांहून अ"धक तसेच, लोकसं_या आ?ण 

दरडोई उ�पdनावर आधाEरत पाच kेणींमIये उप�वभािजत. 

2 नगर पEरषद 

25,000 आ?ण तीन लाख दर:यान लोकस_ंया आ?ण अकृ�षक 

<ेOात रोजगाराची टAकेवार, 35 टAAयांपे<ा कमी नाह,. 

लोकसं_ये4या आधारावर नगरपEरषदांची वग2 अ, ब आ?ण क 

अशी आणखी �वभागणी कर;यात आल, आहे.  

3 नगर पंचायत 

10,000 आ?ण 25,000 दर:यान लोकसं_या. या)शवाय 

वगjकरणासाठ>  अकृ�षक <ेOामधील रोजगार आ?ण ‘अ’ 

वगjय नगर पEरषद व महानगरपा)लका <ेOापासूनचे अंतर हे 

अ#तEरAत #नकष आहेत. 

nोत: संबं"धत कायदे 
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1.4 महारा� ातील नागर+ �था"नक स�ंथां#या �शासनाची सघंटना
मक रचना  

Dधान स"चव यां4या Dमखुपदाखाल,ल नगर �वकास �वभाग, महाराLe शासन हा 

रा9यातील सव2 नागर, -था#नक स-ंथां4या Dशासनासाठ> नोडल �वभाग आहे. 

महापा)लका आयAुत जे महानगरपा)लकेचे Dमखु आहेत त ेकाया2�मकर,�या सबं"ंधत 

#नवा2"चत मडंळांना आ?ण Dशास#नकर,�या नगर �वकास �वभागाला D#तवेदन करतात. 

�याचDमाणे म_ुया"धकार, जे नगर पEरषदा आ?ण नगर पचंायतीचे Dमखु आहेत त े

काया2�मकर,�या #नवा2"चत मडंळांना आ?ण Dशास#नकर,�या नगर �वकास �वभागा4या 

DशासकZय #नयOंणाखाल,ल आयAुत व सचंालक, नगरपEरषद Dशासन सचंालनालय1 

यांना D#तवेदन करतात. नागर, -था#नक स-ंथाचंी सघंटना�मक रचना दश2�वणारा 

आकृतीबधं आलेख 1.1 मIये दश2�वला आहे. 

आलेख 1.1: नागर+ �था"नक सं�थांची संघटना
मक संरचना 

 

                                                 

1  शासनाला -था#नक सं-थांशी संबं"धत धोरण तयार कर;यासाठ>, नगरपा)लकां4या सामाdय  

  कामकाजावर देखरेख कर;यासाठ> आ?ण �यांना अंदाजपOक आ?ण योजना तयार कर;यात मदत  

  कर;यासाठ> नगर �वकास �वभागा4या DशासकZय #नयंOणाखाल, नगरपEरषद Dशासन  

  संचालनालयाची -थापना 1965 मIये कर;यात आल,. नगरपEरषद Dशासन संचालनालय ह,  

  नगरपEरषदा आ?ण शासन या4ंयात समdवयक :हणूनह, काम करते. नगरपEरषद Dशासन  

  संचालनालयाला �वभागीय -तरावर �वभागीय संचालक आ?ण िज�हा -तरावर िज�हा"धकार, मदत  

  करतात. 
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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 

"करण 

II 
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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 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�करण III 

सं�वधान (चौ� याह�तरावी) सुधारणा 

अ#ध$नयमा&या तरतुद�ंचे अनुपालन 
 

 

 

  





 

  
 

 

 

 

3.1 रा�य	तर�य �व�ध�वधानाची चौ� याह�तरा�या स�ंवधान सधुारणा 

अ�ध�नयमासोबत तलुना 

भारता�या स
ंवधानात, स
ंवधान (चौ� याह�तरावी) सधुारणा अ�ध�नयम, 1992 ने 


व�नद"शपवू&क नगरपा)लकासंाठ, भाग IXए चा समावेश केला. �यात अन�ुछेद 243पी 

त े243झेडजी यांचा समावेश होता. त6नसुार, महारा78 शासनाने न9याने भाग IXए 

�या तरतदु:ंचे अनपुालन कर;यासाठ,, तीनह: अ�ध�नयमात <हणजेच (i) मुबंई 

महानगरपा)लका अ�ध�नयम, 1888; (ii) महारा78 महानगरपा)लका अ�ध�नयम, 1949 

आCण (iii) महारा78 नगर पDरषदा, नगर पचंायती आCण औ6यो�गक वसाहती 

अ�ध�नयम, 1965 यामIये यथो�चत सधुारणा केKया. 

स
ंवधान (चौ� याह�तरावी) सधुारणा अ�ध�नयमातील तरतदु: आCण त6नLप तीनह: 

नगरपा)लका अ�ध�नयमातील तरतदु:ंची तलुना त#ता 3.1 मIये दश&
वल: आहे. 

त#ता 3.1:  रा�य �व�ध�वधानाची सं�वधान (चौ� याह�तरावी) सुधारणा अ�ध�नयम, 1992 यातील  

  तरतुद�ंबरोबर केलेल� तुलना 

अ.,. 

भारता.या 

सं�वधानातील 

तरतुद� 

भारता.या सं�वधानातील तरतुद�ंनसुार आव0यकता 

भारता.या सं�वधानातील तरतुद�ंच ेअनुपालन 

करणा� या मुंबई महानगरपा4लका अ�ध�नयम, 

1888/महारा78 महानगरपा4लका अ�ध�नयम, 

1949/महारा78 नगर प:रषदा, नगर पंचायती 

आ<ण औ>यो�गक वसाहती अ�ध�नयम, 

1965 आ<ण इतर अ�ध�नयमातील तरतुद� 

1 अनु�छेद 

243�ु 

नगरपा4लका गठन करणे: Mयात तीन Nकार�या 

नगरपा)लका NOथा
पत कर;याची तरतूद केलेल: आहे 

जसे कP, संQमण RेSासाठ, नगर पंचायत, छोटया 

नागर: RेSासाठ, नगर पDरषद आCण मोठया नागर: 

RेSासाठ, महानगरपा)लका 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम, 1888 

मधील कलम 5, महारा78 महानगरपा)लका 

अ�ध�नयम, 1949 मधील कलम 3 आCण 

महारा78 नगर पDरषदा, नगर पचंायती आCण 

औ6यो�गक वसाहती अ�ध�नयम, 1965 

मधील कलम 3, 4, 5 आCण 341ए 

2 अनु�छेद 

243आर 

नगरपा4लकांची रचना: Mयात, राUय शासनान े

नगरपा)लकेतील 
वशेष Vान Wकंवा अनुभव असलेKया 

9यXती�या नामाकंना9य�तDरXत थेट �नवडणुकांनी 

महानगरपा)लकेतील सव& जागा भर;याची तरतूद केल: 

आहे. Mयात लोकसभा आCण राUय 
वधानसभेच े

सदOय Uयांच े मतदारसघं नगरपा)लका RेSात आहेत 

आCण नगरपा)लका RेSातील राUयसभेतील आCण 

राUया�या 
वधान पDरषदेतील सदOय जे नZदणीकृत 

मतदार आहेत यानंा N�त�न�ध�व दे;याची सु\ा तरतूद 

केलेल: आहे. 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम,1888 

मधील कलम 5(1), महारा78 

महानगरपा)लका अ�ध�नयम, 1949 मधील 

कलम 5 आCण महारा78 नगर पDरषदा, नगर 

पंचायती आCण औ6यो�गक वसाहती 

अ�ध�नयम, 1965 मधील कलम 9 आCण 

341बी 

 सं�वधान (चौ� याह�तरावी) सधुारणा अ�ध�नयमा.या 

तरतुद�ंच ेअनपुालन 

Cकरण 

III 



अहवाल ,माकं 3 (महारा78ात चौ� याह�तरावी सं�वधान सधुारणा अ�ध�नयमा.या अंमलबजावणीची 
प:रणामकारकता) 

10 

अ.,. 

भारता.या 

सं�वधानातील 

तरतुद� 

भारता.या सं�वधानातील तरतुद�ंनसुार आव0यकता 

भारता.या सं�वधानातील तरतुद�ंच ेअनुपालन 

करणा� या मुंबई महानगरपा4लका अ�ध�नयम, 

1888/महारा78 महानगरपा4लका अ�ध�नयम, 

1949/महारा78 नगर प:रषदा, नगर पंचायती 

आ<ण औ>यो�गक वसाहती अ�ध�नयम, 

1965 आ<ण इतर अ�ध�नयमातील तरतुद� 

3 अनु�छेद 

243एस 

Cभाग स4मतींच े गठन आ<ण रचना:  यामIये तीन 

लाख Wकंवा �याहून अ�धक लोकसं^या असलेKया सव& 

नगरपा)लकांमIये Nभाग स)म�याचंी रचना कर;याची 

तरतूद आहे. 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम, 1888 

मधील कलम 50ट:ट:, महारा78 

महानगरपा)लका अ�ध�नयम, 1949 मधील 

कलम 29ए  आCण महारा78 नगर पDरषदा, 

नगर पंचायती आCण औ6यो�गक वसाहती 

अ�ध�नयम 1965 मधील कलम 66ए 

4 अनु�छेद 

243ट: 

जागांच ेआरEण: यामIये अनुसू�चत जाती/अनसुूचीत 

जमाती आCण मaहलांना थेट �नवडणुकPसाठ, जागा 

राखून ठेव;याची तरतूद आहे. �यात राUय 


वधानमंडळा6वारे मागासवगcयांसाठ, जागा आरdRत 

कर;याची देखील तरतूद आहे. 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम मधील 

कलम 5ए, महारा78 महानगरपा)लका 

अ�ध�नयम  मधील कलम 5ए, महारा78 

नगर पDरषदा, नगर पंचायती आCण 

औ6यो�गक वसाहती अ�ध�नयम  मधील 

कलम 9(1ए), 9(2) आCण 341बी(4) 

5 अनु�छेद 

243य ु

नगरपा4लकांचा कालावधी: यामIये नगरपा)लके�या 

पaहKया बैठकP�या तारखेपासून पाच वषा&�या �निgचत 

काय&काळाची तरतूद केल: आहे.  

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम मधील 

कलम 6, महारा78 महानगरपा)लका 

अ�ध�नयम, 1949 मधील कलम 6 आCण  

महारा78 नगर पDरषदा, नगर पचंायती आCण 

औ6यो�गक वसाहती अ�ध�नयम, 1965 

मधील कलम 40 

6 अनु�छेद 

2439ह: 

सद	य��वाची अपाFता: (i) जर एखाद: 9यXती  

संबं�धत राUया�या 
वधानमंडळा�या �नवडणुकP�या 

उjेशाने सIया लागू असलेKया कोण�याह: 

काय6यां6वारे Wकंवा काय6यांअतंग&त अपाS ठरल: 

असेल (ii) जर एखाद: 9यXती राUया�या 


वधानमंडळान े बनवलेKया कोण�याह: काय6यां6वारे 

Wकंवा काय6यांतग&त अपाS ठरल: असेल तर अgया 

9यXतीला नगरपा)लकेचा सदOय <हणून अपाS 

ठरव;याची तरतूद आहे. 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम मधील 

कलम 16,  महारा78 महानगरपा)लका 

अ�ध�नयम मधील कलम 10 आCण महारा78 

नगर पDरषदा, नगर पंचायती आCण 

औ6यो�गक वसाहती अ�ध�नयम मधील कलम 

16 आCण 44 

7 अनु�छेद 

243डlKयू 

नगरपा4लकाचंी शि#त, Cा�धकार आ<ण दा�य�व: 

यामIये सव& नगरपा)लकांना OवराUय संOथा <हणून 

काय& कर;यासाठ, आवgयक अशा शिXत व Nा�धकार 

राUय शासना6वारे  बहाल कर;याची तरतूद आहे. 

राUय शासना6वारे सव& नगरपा)लकांना भारता�या 

सं
वधाना�या बारा9या अनुसूची मIये सूचीब\ केलेKया 

जबाबदा� या पार पाड;यासाठ, यथाशिXत आCण 

अ�धकार बहाल कर;याची सु\ा तरतूद आहे. 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम चे Nकरण 

IX ते XVI, महारा78 महानगरपा)लका 

अ�ध�नयम मधील कलम 63  आCण  

महारा78 नगर पDरषदा, नगर पचंायती आCण 

औ6यो�गक वसाहती अ�ध�नयम मधील 

Nकरण XI ते XXI 

8 अनु�छेद 

243एXस 

नगरपा4लकेला कर लादIयाचा अ�धकार आ<ण 

नगरपा4लकेचे �नधी: यामIये राUय 
वधानमंडळा6वारे 

कर, आकार, शुKक, इ�याद: आकार;यासाठ, आCण 

गोळा कर;यासाठ, नगरपा)लकांना Nा�धकृत कर;याची 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम मधील 

कलम 139, Nकरण VIII, महारा78 

महानगरपा)लका अ�ध�नयम मधील कलम 

82, 82 ए आCण 127 आCण महारा78 नगर 



Cकरण III – सं�वधान (चौ� याह�तरावे) दJु	ती अ�ध�नयमातील तरतूद�ंचे अनुपालन 

11 

अ.,. 

भारता.या 

सं�वधानातील 

तरतुद� 

भारता.या सं�वधानातील तरतुद�ंनसुार आव0यकता 

भारता.या सं�वधानातील तरतुद�ंच ेअनुपालन 

करणा� या मुंबई महानगरपा4लका अ�ध�नयम, 

1888/महारा78 महानगरपा4लका अ�ध�नयम, 

1949/महारा78 नगर प:रषदा, नगर पंचायती 

आ<ण औ>यो�गक वसाहती अ�ध�नयम, 

1965 आ<ण इतर अ�ध�नयमातील तरतुद� 

तरतूद आहे. तसेच, राUया�या एकSीकृत �नधीतून 

अनुदान दे;याची आCण नगरपा)लकांना Wकंवा �यां�या 

वतीने )मळालेले सव& पैस े जमा कर;यासाठ, आCण 

अशा �नधीतनू पैस े काढ;यासाठ, �नधीची Oथापना 

कर;याची तरतूद आहे. 

पDरषदा, नगर पंचायती आCण औ6यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम मधील Nकरण IX आCण 

X  

9 अनु�छेद 

243आय 

सaहत 

अनु�छेद 

243वाय 

�व�त आयोग: यामIये राUय 
व�त आयोगा6वारे 

नगरपा)लकां�या आ�थ&क िOथतीच ेपुन
व&लोकन व  (i) 

नगरपा)लकांची आ�थ&क िOथती सुधारणा, (ii) राUय 

आCण नागर: Oथा�नक संOथांदर<यान कर, शुKक, 

जकात (टोल) आCण फP 
वतरणाचे �नयमन करणार: 

त��वे (iii) राUया�या एकSीकृत �नधीतून सहाtयक 

अनुदान )शफारस कर;याची तरतदू आहे. 

महारा78 
व�त आयोग (संकPण&) अ�ध�नयम, 

1994  

10 अनु�छेद 

243झडे 

नगरपा4लकां.या लेLयाचंी लेखापर�Eा: यामIये 

नगरपा)लकां6वारे लेख े ठेव;याची आCण अशा 

ले^यांची लेखापर:Rा कर;याची तरतूद आहे. 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम मधील 

कलम 135 आCण 138, महारा78 

महानगरपा)लका अ�ध�नयम मधील कलम 

93 आCण 105  आCण  महारा78 नगर 

पDरषदा, नगर पंचायती आCण औ6यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम मधील कलम 104 

11 अनु�छेद 

243के  

सaहत 

अनु�छेद  

243 झडेए 

नगरपा4लका.ंया �नवडणुका: यामIये राUय �नवडणूक 

आयोगा6वारे मतदार याद:चंे अधीRण, �नद"श आCण 

�नयंSण आCण नगरपा)लकां�या सव& �नवडणुकांच े

आयोजन कर;याची तरतूद आहे. 

मुंबई महानगरपा)लका अ�ध�नयम  मधील 

कलम 18 ए, महारा78 महानगरपा)लका 

अ�ध�नयम, मधील कलम 14 आCण नगर 

पDरषदा, नगर पंचायती आCण औ6यो�गक 

वसाहती अ�ध�नयम, मधील कलम 10ए 

12 अनु�छेद 

243 झडेडी 

िजOहा �नयोजनाक:रता स4म�त: यामIये िजKहा 

Oतरावर िजKहा �नयोजन स)मतीचे गठन, �तची 

रचना इ. ची तरतूद आहे. 

 

महारा78 िजKहा �नयोजन स)म�त (Oथापना 

आCण काय&) अ�ध�नयम, 1998   

13 अनु�छेद 

243झडेई  

महानगर �नयोजनाक:रता स4म�त: 10 लाख Wकंवा 

�याहून अ�धक लोकसं^या असलेKया N�येक महानगर 

RेSात महानगर �नयोजन स)मती Oथापन कर;याची 

तरतूद आहे. 

महारा78 महानगर �नयोजन स)म�त (Oथापना 

आCण काय&)(तरतुद:ंचे सात�य) अ�ध�नयम, 

1999   

uोतः सं
वधान (चौ� याह�तरावी) सधुारणा अ�ध�नयम, 1992 आCण राUय अ�ध�नयम 

लेखापर:Rेला असे आढळून आले कP राUय 
वधी
वधान हे स
ंवधान (चौ� याह�तरावी) 
सधुारणा अ�ध�नयम, 1992 मधील तरतदु:चं ेअनपुालन करत.े तथा
प, जोपयwत नागर: 

Oथा�नक सOंथांकड े सिुOथर सOंथा�मक 9यवOथा, परेुसा �नधी आCण काय&कार: 

�यां�यावर सोपवलेल: काय" पार पाडत नाह: आCण नागDरकांना पDरणामकारकDर�या सेवा 

देत नाह:त तोपयwत केवळ काय6यां6वारे स
ंवधाना�या तरतदु:ंचे पालन कर;यासाठ, 

Nभावी 
वकx y:करणाची हमी देत नाह:. या मzुयांवर पढु:ल Nकरणांत चचा& केल: आहे. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�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 
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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 

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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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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 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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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 
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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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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) $श�र –अनंतपाल आ2ण (xvi) तळा 
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घनकचरा =यव&थापन rकंवा िजZहा पFरषदेEया 3ाथ$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 े
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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. 
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नागर� था$नक संथांची �व�तीय 

संसाधने 
  





 

 
   

 

 
5.1 नागर	 
था�नक स
ंथांची �व�तीय ससंाधने 

नागर� �था	नक स�ंथांकड ेपरेुशी �व�त उपल�धता हा ह�तांत�रत केले�या काया� या 

!भावी काम$गर�साठ& सवा'त मह�वपणू' घटक आहे. नागर� �था	नक स�ंथाचंे 	नधी 

चार �व�ततृ 0ेणींम1ये �वभागले जाऊ शकतात उदा. (i) �वतःचा महसलू जो नागर� 

�था	नक स�ंथा, कर आ:ण श�ुक आकार;या या आ:ण सकंलन कर;या या �या ंया 

अ$धकारा=वारे गोळा करतात उदा. मालम�ता कर, अिAनशमन कर, वाहनांवर�ल कर, 

बोट�ंवर�ल कर, CशDण उपकर, �वकास श�ुक आ:ण नगरपाCलका मालम�तवेर�ल भाड,े 

(ii) �व�त आयोगा या Cशफारशींनसुार नागर� �था	नक स�ंथांना ह�तांत�रत केलेल� 

कF G�य �व�त आयोगाची अनदुाने, (iii) राHय शासनाने आकारले�या आ:ण गोळा 

केले�या करा या ठरा�वक टIकेवार� या Jपात नागर� �था	नक स�ंथांना 

अCभह�तांKकत महसलू आ:ण (iv) शासनाकडून Cमळणारे सहायक अनदुान जे एखा=या 

�वCशOट उPेQयानJुप अस ूशकत ेKकंवा उPेQया�वना अस ूशकत.े 

5.2 नागर	 
था�नक स
ंथां�या महसलुाचे 
 ोत  

महाराORात नागर� �था	नक  स�ंथां या 	नधीचे �Sोत (i) कF G आ:ण राHय सरकारच े

अनदुान आ:ण (ii) नागर� �था	नक स�ंथांच े�वतःच ेमहसलू हे होत.े 2015-16 त े

2019-20 या कालावधीसाठ& नागर� �था	नक स�ंथां या महसलुा या �Sोताचा तपशील 

त"ता 5.1 म1ये दश'�वला आहे. 

त"ता 5.1: 2015-16 ते 2019-20 दर)यान रा*यातील नागर	 
था�नक सं
थां�या महसुलाचे 
 ोत 

(₹ कोट	म-ये) 

अनु 0 वष2 अनुदान 

वतःची 

संसाधन े

एकूण 

महसूल 

एकूण �व�तीय संसाधनां�या 

संदभा2त 
वतः�या महसलुाची 

ट"केवार	 

1 2015-16 6286.77 53795.62 60082.39 90 

2 2016-17 10812.88 47739.34 58552.22 82 

3 2017-18 11365.64 52413.83 63779.47 82 

4 2018-19 15791.95 51399.25 67191.20 76 

5 2019-20 15996.72 56942.42 72939.14 78 

_ोत: नागर� �था	नक सं�थांकडून !ाaत केलेल� माbहती 

त"ता 5.1 मधे दश'�व�या!माणे, �वतः या महसलुाची एकूण महसलुाशी टIकेवार� 

2015-16 मधील 90 टIकयांवJन 2019-20 म1ये 78 टIIयांवर घसरल�. 

2015-16 त े2019-20 या कालावधीत �वतः या ससंाधनांम1ये सहा टIकयांनी वाढ 

झाल� असल� तर�, याच कालावधीत अनदुान 61 टIIयांनी वाढले. 

 नागर	 
था�नक सं
थांची �व�तीय संसाधने 
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महानगरपाCलका/नगर प�रषदा/नगर पचंायती याचंा �वतः या उ�पgनाचा मhुय �Sोत 

मालम�ता कर होता. 	तgह� अ$ध	नयमांतील तरतदु�ंनसुार मालम�ता कर हा 

मालम�त ेया (जमीन आ:ण इमारत) पjीयोAय/करयोAय1 म�ुयावर आकारला जाऊ 

शकतो. दसुरा !शासकkय सधुारणा आयोग आ:ण तरेावा कF G�य �व�तीय आयोग यांनी 

अनlुमे ऑIटोबर 2007 आ:ण nडसFबर 2009 म1ये सव' �था	नक स�ंथांनी 

मालम�ता कराची आकारणी मालम�त ेया भांडवल� म�ुयानसुार कर;याची Cशफारस 

केल� होती. मालम�ता करा या सकंलनातील aलावकतचेी स	ुनिQचती कर;यासाठ& ह� 

Cशफारस कर;यात आल� होती. करयोAय म�ूय Kकंवा भांडवल� म�ूय2 यावर मालम�ता 

कर आकार;यासाठ& राHय शासनाने तीनह� अ$ध	नयमांम1ये सधुारणा (2010)  

के�या. 

मालम�ता कर महसलू हा  मालम�ता !गणन,

,,

, कराचा दर, 	नधा'रण आ:ण म�ूयांकन 

!णाल�, सटू मया'दा आ:ण सकंलनाची काय'Dमता यावर अवलबंनू असतो. 

5.2.1 मालम�ता कर सकंलन 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथामंधील 2015-16 त े 2019-20 

दरoयान मालम�ता कर सकंलन त"ता 5.2 म1ये bदले आहे. नागर� �था	नक 

स�ंथांनसुार तपशील पBरCश:ट 5.1 म1ये bदलेला आहे. 

त"ता 5.2:  चाचणी-तपासणी केलेEया नागर	 
था�नक सं
थामं-ये 2015-16 ते 2019-20 दर)यान  

  मालम�ता कराची मागणी आGण संकलन  

अनु 0 वष2  मालम�ता कराची 

मागणी  

संकCलत मालम�ता कर  संकलनाची 

ट"केवार	  

(₹ कोट	म-ये) 

1 2015-16 20116.14  6041.64 30.03 

2 2016-17 17587.39 6112.43 34.75 

3 2017-18 18892.79 6515.28 34.49 

4 2018-19 20894.53 6624.30 31.70 

5 2019-20 23116.19 5810.07 25.13 

6 एकूण  100607.04 31103.72  

_ोत: नागर� �था	नक सं�थांकडून !ाaत झालेल� माbहती 

त"ता 5.2 म1ये दश'�व�या!माणे, 2015-16 त े2019-20 या कालावधीत मालम�ता 

कराची मागणी 153 टIIयांनी वाढल�. तथा�प, सकंलन 2015-16 मधील  

30.03 टIIयांवJन 2019-20 म1ये 25.13 टIIयांवर घसरले. 2015-16 त े 

                                                           
1  पjीयोAय/करयोAय मू�य हे भाड े जे दpु�तीक�रता 10 टIके वजावट�स माgयता bद�यानंतर  

  माफकपणे आवेद�त असलेल� रIकम  
2  भांडवल� मू�य हे मुGाकं शु�क आकारणी या उPेQयासाठ& शासनाने जाह�र केलेले मालम�तेचे !ती  

  DेSफळ मू�य  
3  (वष' 2019-20 साठ& मालम�ता कराची मागणी: 23116.19 (-) वष' 2019-20 साठ& मालम�ता  

  कराची मागणी 20116.14) * 100/20116.14 = 14.91 oहणजेच 15 टIके  
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2019-20 दरoयान चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथामं1ये 

₹ 1,00,607.04 कोट� या एकूण मालम�ता करा या मागणीपकैk  

₹ 84,777.14 कोट�ंची (84 टIके) मागणी बहृgमुबंई महानगरपाCलकेशी सबं$ंधत 

होती. 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथांची 2015-16 त े 2019-20 

दरoयानची सकंलन काय'Dमतचेी लेखापर�Dेम1ये केले�या �वQलेषणाची ि�थती  

त"ता 5.3 म1ये दश'�वल� आहे.  

त"ता 5.3:  2015-16 त े 2019-20 दर)यान चाचणी-तपासणी केलेEया नागर	 
था�नक सं
थांची  

  संकलन काय2Kमता 

अनु 

0. 

संकलन काय2Kमतचेी 

ट"केवार	  

महानगर 

पाCलका  

नगर 

पBरषदा 

नगर 

पंचायती 

एकूण  

नागर	 
था�नक सं
थांची संLया 

1 20 पेDा कमी  - - 2 2 

2 20 ते 50  5 8 6 19 

3 50 ते 70 1 9 4 14 

4 70 ते 80 2 1 - 3 

5 80  या वर  - 6 - 6 

एकूण  8 24 12 44 

_ोत: नागर� �था	नक सं�थांकडून !ाaत झाले�या �वदाचे �वQलेषण  

लेखापर�Dणामधे खाल�ल बाबी लDात आ�या : 

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 38 (86 टIके) नागर� �था	नक  स�ंथांम1ये 

सकंलन काय'Dमता 80 टIIयांपेDा कमी होती, �यामळेु नाग�रकांना 

प�रणामकारक सेवा दे;याची काय'Dमता कमी होत.े 

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथांम1ये 2015-16 त े 

2019-20 दरoयान सरासर� सकंलन काय'Dमता 53 टIके होती (पBरCश:ट 5.1). 

� महानगरपाCलकांम1ये सरासर� सकंलन काय'Dमता 47 टIके होती  

(पBरCश:ट 5.1). 2015-16 त े 2019-20 दरoयान बहृgमुबंई महानगरपाCलकेची 

सकंलन काय'Dमता फIत 28 टIके होती. 

� नगर प�रषदा आ:ण नगर पचंायतींमधे सरासर� सकंलन काय'Dमता 54 टIके 

होती (पBरCश:ट 5.1). 

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथांपकैk फIत तीन नागर� 

�था	नक स�ंथा (बहृgमुबंई, कुळगाव–बदलापरू आ:ण तळेगाव-दाभाड)े भांडवल� 

म�ुयावर मालम�ता कर आकारत होत.े  

� जून 2017 म1ये जार� केले�या नगर �वकास �वभागा या शासन 	नण'यानसुार, 

सव' �व=यमान �वनाम�ुयाकंन मालम�तांना करा या जाuयात आणून कराचा 

आधार �व�ततृ कर;यासाठ& भौगोCलक माbहती !णाल� (जीआयएस) आधा�रत 
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कर!णाल� सव' महापाCलका DSेांमधे लाग ूकर;यात येणार होती. लेखापर�Dणात 

असे आढळून आले कk चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 34 नागर� �था	नक 

स�ंथांम1ये मालम�तांचे भौगोCलक माbहती !णाल�नसुार नकाशन पणू' झाले 

नwहत.े भौगोCलक माbहती !णाल�नसुार नकाशन पणू' केले�या 10 नागर� �था	नक 

स�ंथांनी4 भौगोCलक माbहती !णाल� आधा�रत कर!णाल� लाग ूकेल� होती.  

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 135 (30 टIके) नागर� �था	नक स�ंथांनी कF G 

आ:ण राHय शासनां या मालम�तवेर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक आकारणी 

केल� नwहती. नाCशक महापाCलकेने राHय शासना या मालम�तांवर मालम�ता 

करा या ऐवजी श�ुक आकारणी केल� नाह�, तर अमरावती महापाCलकेने कF G 

सरकार या मालम�तांवर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक आकारणी केल� नाह�. 

Cसgनर नगर प�रषद �रIत जCमनींवर मालम�ता कर आकारत नwहती. 

अशा!कारे, चाचणी-तपासणी केले�या नागर� �था	नक  स�ंथांम1ये सरासर� मालम�ता 

कर सकंलनच फIत कमी नwहत,े तर बहुसhंय नागर� �था	नक  स�ंथा yया भाडंवल� 

म�ुयावर मालम�ता कर आकारणी=वारे मालम�ता करा या aलावकतते सधुारणा 

कर;यात अयश�वी ठर�या. लDणीय नागर� �था	नक  स�ंथा सzुा �यां या महसलुाचे 

अCभवध'न कर;यासाठ& शासकkय मालम�तवेर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक 

आकारणी कर;यात अयश�वी ठर�या. 

	नग'मन बठैकkत !धान स$चवांनी सां$गतले, (फे{वुार� 2022), कk, सकंलन 

काय'Dमतते सधुारणा आ:ण भांडवल� म�ुयावर कर आकारणी Cशवाय शासकkय 

मालम�तवेर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक आकारणी कर;यासाठ& 	नद|श जार� केले 

जातील. भौगोCलक माbहती !णाल� आधा�रत कर !णाल�ची अमंलबजावणी न 

कर;या या सदंभा'त !धान स$चवांनी !	तपादन केले कk भौगोCलक माbहती !णाल�चे 

काम पणू' कर;याची !Klया एक अCभकरण करत आहे. 

5.2.2 मालम�ता कर मडंळ  

तरेाwया कF G�य �व�त आयोगाने मालम�ता कर मडंळ �थापन कर;याची Cशफारस केल� 

आहे, जे राHयातील सव' नागर� �था	नक स�ंथांना मालम�ता कर आकारणीसाठ& 

�वतSं आ:ण पारदश'क !Klया राब�व;यास मदत करेल. 

                                                           
4  (i) लातूर महानगरपाCलका, (ii) नागपूर महानगरपाCलका, (iii) नाCशक महानगरपाCलका,  

  (iv) भातकुल� नगर प�रषद, (v) 	नलंगा नगरप�रषद, (vi) उ�मानाबाद नगरप�रषद, (vii) रामटेक  

  नगरप�रषद, (viii) Cसgनर नगरप�रषद, (ix) तळेगाव-दाभाड े नगरप�रषद आ:ण (x) यवतमाळ  

  नगरप�रषद 
5  (i) ठाणे महानगरपाCलका, (ii) वसई-�वरार महानगरपाCलका, (iii) मलकापुर नगर प�रषद,  

  (iv) नंदरुबार नगर प�रषद, (v) Cस�लोड नगर प�रषद, (vi) मोहाडी नगर पचंायत, (vii) मोटाला  

  नगर पंचायत, (viii) मेढा नगर पंचायत, (ix) मुरबाड नगर पचंायत, (x) रेणापूर नगर पंचायत,  

  (xi) Cशराळा नगर पंचायत, (xii) Cशpर-अनंतपाल नगर पंचायत आ:ण (xiii) तळा नगर पचंायत 
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राHय शासनाने मडंळाची �थापना कर;यासाठ& महाराOR मालम�ता कर मडंळ 

अ$ध	नयम, 2011 पा�रत केले. मालम�ता कर !णाल�चा आढावा घेणे, मालम�तांचे 

म�ुयांकन आ:ण 	नधा'रणासाठ& योAय आधार सचु�वणे आ:ण मालम�ता कर 

	नधा'रणेत 	नयतकाCलक सधुारणा कर;यासाठ& या पzतींची Cशफारस करणे, ह� 

मडंळाला नेमनू bदलेल� कामे होती. तथा�प, मडंळ �थापनेबाबत अ$धसचूना जार� 

कर;यात आल� नस�याने राHयात मडंळाची �थापना कर;यात आल� नwहती. 

पBर�छेद 5.2.1 म1ये नमदू के�या!माणे, नागर� �था	नक  स�ंथा मालम�ता कर 

आकारणी या �व�वध पzती अवल~ंबत हो�या, Hया मालम�ता कर मडंळा=वारे 

सबंो$धत के�या जाऊ शक�या अस�या. 

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सा$ंगतले (फे{वुार� 2022) कk, सपंणू' राHयासाठ& 

मालम�ता कर मडंळ ह� एक अ	नवाय' सधुारणा नwहती आ:ण oहणून अ$धसचूना 

जार� केल� गेल� नाह�. 

Cशफारस 7

77

7: कS T आGण रा*य शासना�या मालम�तांवर सव2 नागर	 
था�नक 
स
ंथांकडून मालम�ता करा�या ऐवजी शEुक आकारणी केल	 जात ेयाची खा ी कWन 
घेYयासाठ[ अतंग2त �नय ंण \यव
था बळकट करायला हवी. नागर	 
था�नक 
स
ंथांकडून भांडवल	 मEुयावर आधाBरत मालम�ता कराची आकारणी आGण 
मालम�तांचे भौगोCलक मा]हती 8णाल	नसुार नकाशन कालब^ प^तीने करYयाची सु̂ ा 
रा*य शासनाने स�ुनि`चती करावी. 
 

5.3 नागर	 
था�नक स
ंथांचा �नय"ुत महसलू  

5.3.1 अ�तBर"त मTुांक शEुक  

महाराOR महानगरपाCलका अ$ध	नयम, 1949  या कलम 149ए आ:ण महाराOR 

नगरपाCलका, नगरप�रषदा आ:ण औ=यो$गक वसाहती अ$ध	नयम, 1965  या कलम 

147ए नसुार शहर�/नगरपाCलका DेSात वसले�या �थावर मालम�तचेी �वlk देणगी, 

गहाणखत यावर एक टIका अ	त�रIत मGुांक श�ुकाची आकारणी केलेल� रIकम ह� 

राHया या एक~Sकृत 	नधीवर�ल भार�त खचा'चे देय वाटप के�यानतंर सबं$ंधत नागर� 

�था	नक  स�ंथांना वाटप करणे आवQयक होत.े 

राHयात 2015-16 त े 2020-21 दरoयान सकंCलत केलेल� आ:ण नागर� �था	नक  

स�ंथांना वाटप केलेले एक टIका अ	त�रIत मGुांक श�ुक त"ता 5.4 म1ये bदले 

आहे.  
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त"ता 5.4: नागर	 
था�नक सं
थांना वाटप केलेले (�नयु"त) अ�तBर"त मुTांक शुEक 

(₹ कोट	म-ये) 

अनु0माकं वष2 

नगरपाCलका Kे ात 

वसूल केलेले अ�तBर"त 

मुTांक शुEक 

नागर	 
था�नक 

सं
थांना �वतBरत केलेले 

अ�तBर"त मुTांक शुEक 

अ�तBर"त/तूट (-) 

1 2015-16 896.67 896.64 (-)0.03 

2 2016-17 869.82 887.42 17.60 

3 2017-18 1165.72 832.15 (-)333.57 

4 2018-19 1244.35 1185.83 (-) 58.52 

5 2019-20 1318.27 869.07 (-)449.2 

6 2020-21 500.29 	नरंक (-)500.29 

एकूण  5995.12 4671.11 1324.01 

_ोत: नगर �वकास �वभाग आ:ण न�दणी महा	नर�Dक व मुGांक 	नयंSक, महाराOR राHय यांनी 
bदलेल� माbहती  

त"ता 5.4 वpन असे bदसनू येत ेकk 2016-17 wय	त�रIत, नागर� �था	नक स�ंथांना 

�वत�रत केलेले अ	त�रIत श�ुक जमा केले�या रकमेपेDा कमी होत ेआ:ण 2015-16 

त े2020-21 दरoयान ₹ 1,324.01 कोट� नागर� �था	नक स�ंथांना ह�तांत�रत केले 

नwहत.े 

उ�तरात नगर �वकास �वभाग, महाराOR राHय यांनी सां$गतले (nडसFबर 2020) कk 21 

महानगरपाCलकांकडून महाराOR जीवन !ा$धकरणाला थकबाकkपोट� देय असणा� या  

₹ 103.79 कोट� इतIया रकमेचे समायोजन कर;यात आले होत.े तथा�प, वर�ल 

समायोजनानतंरह� ₹ 1,220.22 कोट� नागर� �था	नक स�ंथांना �वत�रत केले नाह�त 

ह� व�तिु�थती कायम राहत.े 

न�दणी महा	नर�Dक व मGुांक 	नयSंक, महाराOR राHय यांनी �थावर मालम�त ेया 

न�दणी या वेळी नाग�रकाकंडून जमा केले�या अ	त�रIत मGुांक श�ुकाचा राHया या 

एक~Sत 	नधीम1ये भरणा कर;यात आला होता.  जमा केलेले अ	त�रIत मGुाकं श�ुक 

�यानतंर अथ'सकं�पा=वारे नागर� �था	नक स�ंथानंा मIुत कर;यात आले होत.े  

अ	त�रIत मGुांक श�ुका या वाटपासदंभा'त अवल~ंबले�या !णाल� या प�रणाम�वJप 

नागर� �था	नक स�ंथांना कमी रIकम �वत�रत केल� गेल�. पाचwया राHय �व�त 

आयोगाने जमा केलेले अ	त�रIत मGुाकं श�ुक राHया या कोषागारात जमा न करता 

थेट नागर� �था	नक स�ंथानंा दे;यात यावे अशी Cशफारस केल� होती,
,,

, जी शासनाने 

�वीकृत केल� नाह�. 

	नग'मन बठैकkत अवर स$चव, �व�त �वभाग, यांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk 

न�दणी महा	नर�Dक व मGुांक 	नयSंक, महाराOR राHय यांना रIकम �वत�रत 

कर;याचे 	नद|श दे;यात आले आहेत आ:ण पढेु असे नमदू केले कk अथ'सकं�पा=वारे 

रIकम �वत�रत कर;याऐवजी नागर� �था	नक स�ंथानंा थेट रIकम !दान कर;या या 

बाबीचे शासन पर�Dण करत आहे.  
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Cशफारस 8: पाच\या रा*य �व�त आयोगा�या Cशफारशीनसुार अ�तBर"त मTुांक 
शEुकाची सपंणू2 र"कम, नागर	 
था�नक स
ंथांना थेट 8दान करYया�या य ंणेचा 
शासनाने �वचार करावा आGण यादर)यान, सकंCलत केल	 गेलेल	 सपंणू2 र"कम नागर	 

था�नक स
ंथांना ह
तांतBरत करYयाची \यव
था करावी.  
 

5.3.2 गौण ख�नजावर	ल 
वाCम�वधन अनदुान  

नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यांनी ‘क’ वग' नगरप�रषद DSेाम1ये सकंCलत  

केले�या गौण ख	नजावर !�येक वष� ₹ पाच लाखा या मया'देत �वाCम�वधन 

ह�तांत�रत कर;याचा 	नण'य (जुल,ै 2000) घेतला. लेखापर�Dणात असे आढळून आले 

कk, 2015-16 त े 2018-19 दरoयान दरवष� अनदुान oहणून सव' 151 ‘क’ वग' 

नगरप�रषदांना ₹ 70.69 लाख नगर �वकास �वभागाकडून �वत�रत कर;यात आले. 

2019-20 आ:ण 2020-21 दरoयान अनदुान �वतर�त कर;यात आले नाह�. 

लेखापर�Dेला असे लDात आले कk, नगर �वकास �वभागाकड े गौण ख	नजांवर�ल 

�वाCम�वधना या सकंलनाच ेनगरपाCलका DेS	नहाय तपशील नwहत,े Hया या अभावी 

�वाCम�वधना या सकंलनाचा bह�सा नागर� �था	नक स�ंथांना बरोबर ह�तांत�रत केला 

गेला अथवा नाह� yयाची लेखापर�Dा पडताळणी कJ शकल� नाह�. 

5.3.3 जमीन महसलू आGण अकृ�षक �नधा2रण अनदुान 

नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यांनी 15 टIके जमीन महसलू आ:ण 

75 टIके अकृ�षक 	नधा'रण अनदुान सबं$ंधत नगर प�रषदांना दे;याचा 	नण'य  

(माच' 2016) घेतला. 2015-16 त े2019-20 या कालावधीत ₹ 16.26 कोट� �वत�रत 

कर;यात आले. 2020-21 म1ये कोणतहे� �वतरण झाले नाह�. 

लेखापर�Dेला असे लDात आले कk, नगर �वकास �वभागाकड ेनगरपाCलका DSे	नहाय 

जमीन महसलू आ:ण अकृ�षक 	नधा'रण याचंे तपशील नwहत,े Hया या अभावी, 

ह�तांतरण बरोबर केले अथवा नाह�, yयाची पडताळणी लेखापर�Dा कJ शकल� नाह�. 

5.4 रा*य शासनाची अनदुाने 

5.4.1  नगरपाCलका सहाeयक अनदुान 

नगर प�रषदांना राHय शासनाचे सवा'त मह�वाचे अनदुान oहणज,े "नगरपाCलका 

सहा�यक अनदुान", जे महसलू अनदुाना या �वpपात होत.े हे अनदुान नगरपाCलकांना 

जकात करा या उ�पgना या नकुसान भरपाईसाठ& जकात कर अनदुान व अि�त�वात 

असलेले महागाई भ�ता अनदुान एक~Sत कJन ऑग�ट 2009 म1ये सJु कर;यात 

आले. नगर �वकास �वभागाने ऑग�ट 2009 म1ये जार� केले�या शासन 

	नण'यानसुार, “नगरपाCलका सहा�यक अनदुाना"ची रIकम दरवष� 10 टIIयांनी 

वाढवावयाची होती. 2015-16 त े 2020-21 या दरoयान "नगरपाCलका सहा�यक 

अनदुाना"च ेराHयातील �वतरण त"ता 5.5 म1ये दश'�वले आहे.  

 



अहवाल 0माकं 3 (महारा:;ात चौ= याह�तरावी सं�वधान सधुारणा अ>ध�नयमा�या अंमलबजावणीची 
पBरणामकारकता) 

42 

त"ता 5.5: सहायक अनुदानाच ेकमी �वतरण 

(₹ कोट	म-ये) 

वष2  

तपशील 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 एकूण 

�वतBरत केलेल	 

र"कम  
1437.94 1549.37 1489.00 1684.94 1685.73 1985.73 9832.71 

2015-16 पासून 

दरवषf 10 ट"के वाढ 

लKात घेऊन �वतBरत 

करावयाची र"कम  

1437.94 1581.73 1739.90 1913.89 2105.28 2315.81 11094.55 

कमतरता/तूट - 32.36 250.90 228.95 419.55 330.08 1261.84 

_ोत: नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यानंी bदलेल� माbहती 

त"ता 5.5 म1ये दश'�व�यानसुार, अनदुानात दरवष� 10 टIIयांनी वाढ झाल� नwहती, 

प�रणामी 2016-17 त े 2020-21 या दरoयान राHयात ₹ 1,261.84 कोट�चे कमी 

�वतरण झाले.  

लेखापर�Dेला असे लDात आले कk, चाचणी-तपासणी केले�या 36 पकैk 136 

नगरप�रषदा/नगरपचंायतींम1ये 2016-17 त े 2020-21 दरoयान दरवष�  

10 टIIयांपेDा कमी वाढ होती आ:ण कमी �वतर�त झालेल� रIकम ह� ₹ 280.03 

कोट� इतकk होती. 

5.4.2 व
त ुआGण सेवा कर लाग ू कWन 
था�नक स
ंथा कर रi केEयाबiल  

  महानगरपाCलकांना नकुसानभरपाई  

जुल ै 2017 म1ये व�त ु आ:ण सेवा कर लाग ू के�यावर महानगरपाCलकांकडून 

आकारला जाणारा जकात/�था	नक  स�ंथा कर/!वेश कर रP कर;यात आला. हे कर 

रP के�यामळेु महानगरपाCलकां या महसलुा या नकुसानीची भरपाई कर;यासाठ& राHय 

शासनाने महाराOR व�त ु व सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणांना भरपाई) अ$ध	नयम, 

2017 पा�रत केला. �यानसुार, या करांमधून झाले�या महसलुा या नकुसानीची भरपाई 

2017-18 पासनू राHय शासनाकडून केल� जात होती. नकुसानभरपाईची गणना 

कर;यासाठ& 2016-17 हे आधारभतू वष' होत.े अ$ध	नयमा या कलम 3 अgवये, 

महसलुाचा आठ टIके नाममाS चlवाढ वा�ष'क दर कायम�वJपी �वचारात घेतला 

गेला. 

सचंालक, �था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यां या=वारे !मा:णत केले�या  

25 महानगरपाCलकांचे7 आधारभतू वषा'च ेउ�पgन ₹ 7,642.05 कोट� होत.े बहृgमुबंई 

महानगरपाCलके या जकातीचा आधारभतू वषा'चा महसलू सचंालक, �था	नक 	न$ध 

                                                           
6  अCलबाग, बाश�, धामणगाव, इचलकरंजी, जालना, खामगाव, खोपोल�, कुळगाव-बदलापूर, नंदरुबार,  

  उ�मानाबाद, Cस�लोड, तळेगाव-दाभाड ेआ:ण यवतमाळ  
7  पनवेल महानगरपाCलका जी ऑग�ट 2016 म1ये �था�पत झाल� 	तच ेआधारभूत वष' 2016-17  

  होते 
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लेखापर�Dा यां या=वारे !मा:णत केला गेला नwहता आ:ण बहृgमुबंई महानगर 

पाCलकेने घो�षत केलेल� ₹ 7,192.67 कोट� रIकम शासनाने माgय केल�. राHय 

शासनाने मIुत केलेल� नकुसानभरपाई त"ता 5.6 म1ये दश'�वल� आहे.  

त"ता 5.6:  जकात/
था�नक सं
था कर रi केEयाने रा*य शासनान ेमु"त केलेल	 व
तु व सवेा कर  

  नुकसानभरपाई  

(₹ कोट	म-ये) 

संचालक, 
था�नक �नधी लेखापर	Kा 

यां�याkवारे 8माGणत केलेल	 र"कम 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

14834.72 (बहृlमुंबई महानगरपाCलके�या 

₹ 7192.67 कोट	ंचा समावेश कWन) 
12085.25 17469.22 19104.48 20616.60 

_ोत: नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यानंी सादर केलेल� माbहती 

महाराOR व�त ु व सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणानंा नकुसानभरपाई) अ$ध	नयम, 

2017 नसुार जकात/�था	नक स�ंथा कर रP के�यामळेु झाले�या नकुसानीसाठ& राHय 

शासन महानगरपाCलकांना भरपाई देत अस�याचे लेखापर�Dणात आढळून आले.  

चाचणी- तपासणी केले�या आठ महानगरपाCलकांपकैk फIत नागपरू महानगरपाCलकेला 

2018-19 त े 2020-21 या कालावधीत ₹ 1,140.59 कोट�ंची जादा नकुसानभरपाई 

मजंूर कर;यात आल�. अ	त�रIत नकुसानभरपाई ह� महानगरपाCलकेचा आधारभतू 

वषा'चा महसलू जो ₹ 540.85 कोट�ंवJन ₹ 886.43 कोट� झाला �या या बदलामळेु 

झाल�. मळू महाराOR, व�त ुव सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणांना भरपाई) अ$ध	नयम, 

2017 म1ये एका अ1यादेशानसुार (नोwहFबर, 2018) सधुारणा कर;यात आल� 

Hयायोगे जर कोण�याह� महानगरपाCलकेने दावा के�यास, शासना=वारे आधारभतू 

वषा' या महसलुात बदल कर;याची तरतदू केल� होती. लेखापर�Dेला असेह� आढळून 

आले कk, महाराOR व�त ु व सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणांना नकुसानभरपाई) 

अ$ध	नयम, 2017  या कलम 5(3) म1ये जर�, असे नमदू केले होत ेकk सचंालक 

�था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यां या=वारे सधुा�रत आधार वषा' या महसलुाच े

लेखापर�Dण कर;यात यावे, तर�ह� सधुा�रत आधार वष' महसलुाचे लेखापर�Dण 

सचंालक, �था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यांचे=वारे कर;यात आले नाह�.  

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk, नागपरू 

महानगरपाCलके या सधुा�रत आधार वषा' या महसलुा या लेखापर�Dणा या बाबींची 

तपासणी केल� जाईल. 

5.4.3  या ा कर (तीथ2Kे  कर) रi करYया�या बदEयात अनदुान  

धाCम'क मह�वा या bठकाणी �व�वध नागर� �था	नक स�ंथा=ंवारे आकारला जाणारा 

‘याSा कर’ (तीथ'DेS कर) शासनाने 1978 म1ये रP केला आ:ण �याऐवजी आळंद�, 

जेजुर�, पठैण, पढंरपरू, रामटेक, �यबंक आ:ण तळुजापरू या सात नगरप�रषदांना 

दरवष� याSा कर अनदुान =यावयाचे माgय केले. सदर अनदुानात 2016-17 पासनू 

�यबंकसाठ& ₹ 50 लाखांवJन ₹ 1.25 कोट� आ:ण रामटेकसाठ& ₹ 25 लाखांवJन 

₹ 62.50 लाख अशी वाढ कर;यात (ऑIटोबर 2016) आल�. तथा�प, लेखापर�Dेला 
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असे लDात आले कk, याSा कर रP कर;या या बद�यात देय असलेले  

2017-18 त े 2020-21 या कालावधीच े ₹ 7.50 कोट�ंचे8 अनदुान �यबंक आ:ण 

रामटेक या दोन चाचणी-तपासणी केले�या नगप�रषदांना �वत�रत केले नwहत.े 

5.4.4 र
ता अनदुान 

नगरपाCलका DेSातील र��यांचे बांधकाम आ:ण देखभाल कर;यासाठ& र�त ेअनदुान 

�वत�रत केले जात.े मागील वषा'त जमा झाले�या मोटार वाहन करा या 10 टIके 

रIकम ह� नागर� �था	नक  स�ंथांना नागर� DेSांमधे र��यांचे बांधकाम व देखभाल 

याक�रता र�त े अनदुान oहणून �यापढु�ल वषा'त ह�तांत�रत करावयाची होती. या 

अनदुानात सामाgय र�त ेअनदुान आ:ण �वशषे र�त ेअनदुान यांचा समावेश होतो. 

सामाgय र�त े अनदुान ह� एक 	निQचत रIकम होती जी सव' नागर� �था	नक  

स�ंथांना �यां या !कार आ:ण वग' यानसुार �वत�रत केल� जात होती. सामाgय र�त े

अनदुान �वत�रत के�यानतंर जर रIकम Cश�लक राbहल� तर �वशषे र�ता अनदुान 

oहणून अनदुानाची मागणी करणा� या नागर� �था	नक स�ंथांना �यां या गरजेच े

म�ूयमापन के�यानतंरच दे;यात येत होती. सामाgय र�त े अनदुानासाठ&, सबं$ंधत 

नागर� �था	नक स�ंथा ह� अमंलबजावणी अCभकरण स�ंथा होती, तर �वशषे र�ता 

अनदुानासाठ&, र��यांचे बांधकाम आ:ण देखभाल कर;यासाठ& शासना=वारे अCभकरण 

स�ंथा 	निQचत केल� जात होती. 

राHयात 2015-16 त े2020-21 या कालावधीत जमा झालेला मोटार वाहन कर र�त े

कर oहणून �वतरणास पाS असलेल� रIकम, �वतर�त केलेल� रIकम याचंी ि�थती 

त"ता 0 5.7 म1ये दश'�वल� आहे.  

त"ता 5.7: र
ते अनुदानाच ेकमी �वतरण 

(₹ कोट	म-ये) 

वष2 

मागील वषा2त जमा 

झालेला एकूण 

मोटार वाहन कर 

(1) 

एकूण 

संकलना�या  

10 ट"के 

(2) 

र
ते अनुदानाची (सामाlय 

व �वशेष र
ते अनुदान) 

�वतBरत केलेल	 र"कम 

(3) 

फरक 

 

 

(4=2-3) 

2015-16 4555.91 455.59 450 5.59 

2016-17 5100.23 510.02 405 105.02 

2017-18 5636.77 563.67 450 113.67 

2018-19 7108.98 710.89 405 305.89 

2019-20 7065.47 706.54 358 348.54 

2020-21 6560.94 656.10 125 531.10 

एकूण     1409.81 

_ोत: राHय �व�त लेhयामधून संकCलत केलेल� आ:ण नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन 

यां याकडून !ाaत झालेल� माbहती 

                                                           
8  2017-21 या कालावधीसाठ& �यंबक ₹ 1.25 कोट� x 4 वष' आ:ण रामटेक ₹ 62.5 कोट� x 4 वष'  
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अशा!कारे, 2015-16 त े 2020-21 या दरoयान नागर� �था	नक स�ंथांना 

₹ 1,409.81 कोट� र�त ेअनदुानाचे कमी �वतरण झाले. 

	नग'मन बठैकkत !धान स$चवांनी सा$ंगतले (फे{वुार�, 2022) कk अथ'सकं�पीय 

मया'दांमळेु, ख	नजांवर�ल �वाCम�वधन, जमीन महसलू अनदुान आ:ण अकृ�षक 

	नधा'रण अनदुान आ:ण नगरपाCलका सहायक अनदुान, र�त े कर, याSा कर, यांचे 

कमी �वतरण कर;यात आले. 

Cशफारस 9: शासनाने नागर	 
था�नक स
ंथांना �नय"ुत केलेला महसलू आGण 
अनदुान कोण�याह	 �वलबंाCशवाय पणू2 �वतBरत करYयाची स�ुनि`चती केल	 पा]हजे.  

 

5.5 कS T	य �व�त आयोग अनदुान 

भारतीय स�ंवधाना या अन ुछेद 280(3)(सी) नसुार कF G�य �व�त आयोगाला सबं$ंधत 

राHया या �व�त आयोगाने केले�या Cशफारशी ंया आधारे नगरपाCलकां या 

साधनसपं�तीस परूक ठराwयात oहणून, राHया या एकSीकृत 	नधीत वाढ कर;यासाठ& 

उपाययोजना कर;यासाठ& महाbदOट केले आहे. नागर� �था	नक स�ंथांना मलूभतू व  

काय'lम अनदुान हे �वभाजन (nड�विजबल) पलू खा�या या9 टIकेवार� या !माणे 

�वतर�त कर;याची Cशफारस तरेाwया कF G�य �व�त आयोग व चौदाwया कF G�य �व�त 

आयोग यांनी केल� होती.  

चौदाwया कF G�य �व�त आयोगानसुार, महाराORाला ह�तातंरण/ वाटप करावयाचे मलूभतू 

आ:ण काय'lम अनदुान, महाराORाला ह�तांत�रत केलेल� रIकम आ:ण नागर� 

�था	नक स�ंथांना केलेले �वतरण, त"ता 5.8 म1ये दश'�वल� आहे. 

त"ता 5.8: कS T	य �व�त आयोग अनुदानाचंे ह
तांतरण  

(₹ कोट	म-ये) 

 

अनु0माकं 

 

वष2 

ह
तांतBरत 

करावयाच े

मूलभूत 

अनुदान  

रा*याकड े

ह
तांतBरत 

करYयात आलेले 

मूलभूत अनुदान  

नागर	 
था�नक  

सं
थांकड ेह
तांतBरत 

करYयात आलेले 

मूलभूत अनुदान 

�वतBरत 

करYयात 

आलेले काय20म 

अनुदान  

रा*य सरकारला/ 

नागर	 
था�नक 

सं
थांना Cमळालेले 

काय20म अनुदान  

1 2015-16 1191.24 1191.24 1191.24 -- - 

2 2016-17 1649.49 1649.49 1649.49 486.82 486.82 

3 2017-18 1905.49 1905.83 1905.83 550.91 - 

4 2018-19 2204.70 2204.70 2204.70 625.63 - 

5 2019-20 2979.02 2979.02 2979.02 819.21 550.9110 

_ोत : चौदावा �व�त आयोग अहवाल आ:ण नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन, यांनी सबंं$धत वषा'त जार� केलेले शासन 

	नण'य यातून !ाaत झालेल� माbहती व नगरप�रषद !शासन संचालनालय यां याकडून !ाaत झालेल� माbहती. 

                                                           
9  सकल कर महसुलाचा भाग जो कF G आ:ण राHयाम1ये वाटला जातो  
10  काय'lम अनुदानाचा ₹ 550.91 कोट�चा दसुरा हaता 2017-18 म1ये ह�तांत�रत केला जाणार होता  

  जो !�यDात कF Gान े राHयाला आ:ण नंतर शेवट� 2019-20 म1ये नागर� �था	नक सं�थांना  

  ह�तांत�रत केला 
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त"ता 5.8 म1ये दश'�व�यानसुार, सपंणू' मलूभतू अनदुान नागर� �था	नक स�ंथांना 

ह�तांत�रत कर;यात आले होत.े तथा�प, 2018-19 आ:ण 2019-20 या वषा�साठ&च े

₹ 1,444.84 कोट�चंे काय'lम अनदुान राHय शासनाला !ाaत झाले नwहत.े 

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk, काय'lम अनदुान 

भारत सरकारने कोण�याह� राHयांना �वत�रत केले नwहत.े 

5.6  नागर	 
था�नक स
ंथांचे लेखे आGण लेखापर	Kा 

भारतीय स�ंवधाना या अन ुछेद 243झेड म1ये असे नमदू केले आहे कk, राHया या 

�वधानमडंळास, नगरपाCलकेकडून लेखे ठेवले जा;या या सदंभा'त आ:ण अशा 

लेhयां या लेखापर�Dे या सबंधंात काय=या=वारे तरतदु� करता येतील. मुबंई 

महानगरपाCलका अ$ध	नयमाचे कलम 109अअ, महाराOR महानगरपाCलका 

अ$ध	नयमाचे कलम 107अ आ:ण महाराOR नगरप�रषदा, नगरपचंायती आ:ण 

औ=यो$गक वसाहती अ$ध	नयमाचे कलम 104 यांच ेअधीन सचंालक, �था	नक 	न$ध 

लेखापर�Dा हे, नागर� �था	नक स�ंथाचंे वधैा	नक लेखापर�Dक आहेत. पBरCश:ट 5.2 

म1ये दश'�व�या!माणे, चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथामं1ये 

लेखापर�Dेत !ल~ंबतता होती. 44 पकैk 27 (61 टIके) नागर� �था	नक स�ंथामं1ये 

लेखापर�Dणातील !ल~ंबतता तीन वषा�पेDा जा�त होती. महाराOR नगरपाCलका लेख े

सbंहता, 2013 उपाज'न पzतीवर11 लेखे ठेव;याचे 	नधा'र�त करत.े लेखापर�Dे या 

असेह� 	नदश'नास आले कk चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 14  

(32 टIके) नागर� �था	नक स�ंथा yया उपाज'न पzतीवर लेखे ठेवत नwह�या. 

(पBरCश:ट 5.3) 

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk, उपाज'न पzतीवर 

लेखे ठेव;यासाठ& नागर� �था	नक स�ंथांना 	नद|श जार� केले जातील. लेखापर�Dतेील 

!ल~ंबततबेाबत, सचंालक, �था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यांनी सां$गतले कk, !ल~ंबतता 

ह� कम'चा� यां या कमतरतमेळेु होती आ:ण !ल~ंबतता कमी कर;यासाठ& !य�न केले 

जातील.  

                                                           
11  उपाज'न पzतीवर लेख े ठेव;याची पzती Hयामध े !दान े !ाaत झा�यावर Kकंवा के�यावर न�द  

  घे;याऐवजी wयवहार पूण' झा�यावर न�द घेतल� जात े
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भारतीय स�ंवधाना�या अन�ुछेद 243 ���य ु नसुार, नगरपा�लकांना !वरा"य स!ंथा 

$हणून काम कर)याची श,ती -दान कर)यात आल/ आहे. नागर/ !था1नक स!ंथां2वारे 

के�या जाणा4 या काया5ची �व!ततृ चौकट त�ता 6.1 म9ये दश:�वल/ आहे. 

त�ता 6.1: नागर� था�नक  संथां�वारे के�या जाणा� या काया�ची �वततृ चौकट 

अनु$माकं  शाखा  काय(  

1 स<चवालय सव:साधारण सभा आ=ण �व�वध स�म>यांचे स<चवीय काय: 

2 -शासन सामा?य -शासन, मानव ससंाधन @यव!थापन 

3 महसूल �व�वध करांचे 1नधा:रण आ=ण सकंलन, भाड,े जाBहराती आ=ण 

इतर मालम>ता संबं<धत EFयाकलाप  

4 लेखे  लेखे तयार करणे आ=ण देखभाल करणे, अथ:संक�प तयार 

करणे  

5 साव:ज1नक आरोJय !व�छता, र!ते सफाई, घनकचरा @यव!थापन आ=ण 

साव:ज1नक आरोJयाशी संबं<धत इतर उपFम 

6 अ�भयांPQकR र!ते, नाले, इमारती, उ2यान,े FRड़ांगणे, पाणीपुरवठा आ=ण 

पथBदवे यांच ेबांधकाम, पUरचालन आ=ण देखभाल 

7 नगर 1नयोजन बाधंकाम परवाने जार/ करणे यासारखे शहर 1नयोजन 

EFयाकलाप 

8 क�याण  सामािजक आ=ण आ<थ:क �वकासाशी संबं<धत योजनाचंी 

अंमलबजावणी  

9 आप>ती आ=ण अपघात 

शमन/-1तबंध 

अिJनसुर[ा, बचाव, उंच इमारतीमंधील अिJनसुर[ा योजना, 

पाणी साच�यावर बचाव काय\, धोकादायक झाड ेकाढणे 

वर/ल काय\ -भावीपणे पार पाड)याकUरता नागर/ !था1नक स!ंथांना स[म कर)यासाठ_ 

परेुसे आ=ण पाQ मनु̀ यबळ आवbयक होत.े लोकसcंये�या तलुनेत कम:चा4 यांची मजंूर 

सcंया यामधील @यापक तफावत आ=ण अपरेु मनु̀ यबळ लेखापर/[े�या 1नदश:नास 

आले, जे पढु/ल पUर�छेदांम9ये च<च:ले आहे. 

6.1 कम)चा-यांची आव,यकता 

नागर/ !था1नक  स!ंथामंधील मनु̀ यबळाची आवbयकता इतर गो`ट/ंबरोबरच भौगो�लक 

[ेQ, लोकसcंया, भौगो�लक !थान आ=ण सगंणकRकरणाची @याdती यावर अवलबंनू 

असत.े मजंूर पदांची सcंया 1निbचत कर)यासाठ_चा आधार लेखापर/[ेस सादर 

कर)यात आला न@हता. लेखापर/[ेला असे आढळून आले कR ->येक नागर/ !था1नक  

स!ंथे2वारे सेवा Bद�या जाणा4 या लोकसcंयेचा मजूंर पदां�या सcंयेशी कोणताह/ सबंधं 

न@हता, पUरणामी चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये  

लोकसcंये�या तलुनेत कम:चा4 यां�या मजंूर सcंयेत @यापक तफावत Bदसनू आल/. 

चाचणी-तपासणी केले�या नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये मजूंर पदांची सcंया  

 नागर� था�नक संथांमधील मानवी संसाधने 

 

/करण 
VI 
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0.35 -1त हजार लोकसcंया त े 15.46 -1त हजार लोकसcंया या मया:देत होती 

(प:र<श3ट 6.1). लेखापर/[तेील �वbलेषणात असे Bदसनू आले कR 26 नागर/ !था1नक 

स!ंथांम9ये, दर हजार लोकसcंयेमागे कम:चा4 यांची मजंूर सcंया तीन पय5त होती, तर 

16 नागर/ !था1नक स!ंथामं9ये ती चार त ेआठ या दर$यान होती आ=ण दोन नागर/ 

!था1नक स!ंथा $हणजे बहृ?मुबंई महानगरपा�लका आ=ण महाबळेbवर नगर पUरषद 

gयाम9ये कम:चा4 याचंी मजंूर सcंया ह/ ->येकR 11.52 आ=ण 15.46 होती. 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर/ !था1नक स!ंथामं9ये -1त हजार लोकसcंयेमागे 

कम:चा4 याचंी मजंूर सcंया आलेख 6.1 म9ये Bदल/ आहे. 

आलेख 6.1: /�त हजार कम)चार� मंजूर सं>या 
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/�त हजार कम)चार� मंजरू पदांची सं>या 

hोत: नागर/ !था1नक सं!थांकडून -ाdत झालेल/ माBहती 
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चाचणी-तपासणी केले�या आठ महानगरपा�लका आ=ण 36 नगरपUरषदा/नगर 

पचंायतींमधील मजंूर कम:चा4 यांची सcंया आ=ण काय:रत कम:चार/ त�ता 6.2 म9ये 

दश:�वल/ आहे. 

त�ता 6.2:  चाचणी-तपासणी केले�या नागर� था�नक संथांमधील मंजूर कम)चा� यां7या तलुनेत  

  काय)रत कम)चार�  

कम)चार� 

Sेणी 

महानगरपा<लका नगर प:रषद आUण नगर पंचायत 

मंजूर पदांची 

सं>या 

काय)रत 

कम)चार� 

:र�त पदे 

(ट�के) 

मंजूर पदांची 

सं>या 

काय)रत 

कम)चार� 

:र�त पदे 

(ट�के) 

वग) अ 5247 3389 1858(35) 7 8 -1 

वग) ब 20001 15423 4578(23) 39 39 0 (0) 

वग) क 51885 32059 19826(38) 2851 1283 1568 (55) 

वग) ड 106471 76592 29879(28) 5399 4244 1155 (21) 

एकूण 183604 127463  56141(31) 8296 5574 2722(33) 

hोत: 1नवडले�या नागर/ !था1नक सं!थाकंडून -ाdत झालेल/ माBहती 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये एकूण कमतरता ह/ 31 ट,के 

होती. नगरपUरषदांम9ये -ामcुयाने गट 'क' कम:चा-यांची कमतरता होती. 

लेखापर/[णातील �वbलेषणात असे उघड झाले कR दोन महानगरपा�लका (नागपरू आ=ण 

वसई-�वरार), एक नगर पUरषद (�स�लोड) आ=ण पाच नगर पचंायती (मेढा, रेणापरू, 

साFR, �शराळा आ=ण तळा) याम9ये 60 ट,,यांहून अ<धक जागा Uर,त हो>या॰ 

पाच@या रा"य �व>त आयोगाने �शफारस (ऑग!ट 2019) केल/ कR शासन Eकंवा नागर/ 

!था1नक स!ंथांनी @यावसा1यक अ�भकरणांना नागर/ !था1नक स!ंथांम9ये 

कम:चार/वृदंा�या आवbयकतबेाबत पpतशीर आ=ण तपशीलवार अqयास कर)यासाठ_ 

1नय,ुत केले  पाBहज,े तथा�प ह/ �शफारस शासनाने !वीकारल/ नाह/.  

1नग:मन बठैकRत, -धान स<चवांनी (फेsवुार/ 2022) सां<गतले कR कम:चार/वृदं 

आकृतीबधं आ=ण सेवा -वेश 1नयम अ1ंतम केले आहेत आ=ण Uर,त जागा कमी 

होतील. 

<शफारस 10: पाच^या रा_य �व5त आयोगा7या <शफारशी ल`ात घेऊन शासनाने 
नागर� था�नक संथांमधील मजंूर पदां7या स>ंयेचे पनुरावलोकन करावे आUण :र�त 
पदे कालबb पbतीने भरल� जातील याची खाcी करावी. 
 

6.2 कम)चा-यांची भतO 

महानगरपा�लकेच ेआय,ुत आ=ण अ1तUर,त आय,ुत ह/ पदे मcुयतः भारतीय/रा"य 

-शासकRय सेवेतील अ<धका-यां2वारे भरल/ जातात. अ1तUर,त आय,ुत दजा:�या खालच े

अ<धकार/ हे महानगरपा�लकेतील Eकंवा रा"य शासनाकडून -1त1नय,ुतीवर 1नय,ुत 

केलेले असतात. महानगरपा�लकांसाठ_ कोणतीह/ सवंग: सेवा 1नमा:ण केलेल/ नाह/. 
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नगरपUरषदा आ=ण नगर पचंायतींम9ये मcुया<धका4 यांचे !वतQं सवंग: असनू >यांची 

थेट भतu केल/ जात.े नगरपUरषदा आ=ण नगर पचंायतींमधील मcुया<धका4 यां�या 369 

पदांपकैR केवळ 289 पदे भर)यात आल/ होती. अशा-कारे, मcुया<धका4 यांची 80 पदे 

Uर,त होती. 

मcुया<धकार/ सवंगा:@य1तUर,त, नगरपUरषदांसाठ_ सामाईक सेवा 1नमा:ण के�या आहेत 

$हणज,े (i) महारा`w नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (!थाप>य, �व2यतु, सगंणक),  

(ii) महारा`w नगरपा�लका पाणीपरुवठा, मल1न:सारण आ=ण !व�छता अ�भयांPQकR 

सेवा, (iii) महारा`w नगरपा�लका लेखापर/[ा आ=ण लेखे सेवा, (iv) महारा`w 

नगरपा�लका कर 1नधा:रण आ=ण -शासकRय सेवा, (v) महारा`w नगरपा�लका 

अिJनशमन सेवा आ=ण (vi) महारा`w नगरपा�लका नगररचना आ=ण �वकास सेवा. 

सामा?य सेवा gया, yेणी अ, ब आ=ण क या तीन yेणीमं9ये �वभाग�या आहेत. 

yेणी अ, ब आ=ण क ची 1नवड ह/ परूक पदो?नती yेणीमधून पदो?नती2वारे Eकंवा 

एकPQत खुल//मया:Bदत !पधा: पर/[ा आयोिजत कzन Eकंवा शासकRय Eकंवा !था1नक  

स!ंथा Eकंवा रा"य शासना�या उपFमां�या कोण>याह/ �वभागाम9ये समक[ पद धारण 

केले�या @य,ती�या बदल/2वारे केल/ गेल/ होती. gया सेवांसाठ_ सचंालक, नगरपUरषद 

-शासन हे 1नय,ुती -ा<धकार/ होत.े महारा`w नगरपUरषदा, नगर पचंायती आ=ण 

औ2यो<गक वसाहती रा"य सेवा (समावेशन, नेमणुका आ=ण सेवे�या शतu) 1नयम, 

2006, (1नयम) नसुार स�लागार -ा<धका4 याशी स�लामसलत के�यानतंर 1नय,ुत 

-ा<धका4 याने पदां�या सव: 1नय,ु>या करणे आवbयक होत.े महारा`w लोकसेवा आयोग 

हे 1नयमांतग:त स�लागार -ा<धकार/ होत.े 1नयमाम9ये असे नमदू केले होत े कR 

जोपय5त महारा`w लोकसेवा आयोग स�लागार -ा<धकार/ $हणून जबाबदार/ घेत नाह/, 

तोपय5त 1नयमांतग:त !थापन केलेल/ 1नवड स�मती ह/ स�लागार -ा<धकार/ $हणून 

काम करेल. लेखापर/[े�या 1नदश:नास आले कR महारा`w लोकसेवा आयोगाला 

स�लागार -ा<धकार/ $हणून काम कर)याची जबाबदार/ दे)यात आल/ न@हती "यामळेु 

1नवड स�मती कम:चार/ 1नय,ुतीसाठ_ स�लागार -ा<धकार/ $हणून काम करत होती. या 

सामाईक सेवां�या1 सदंभा:त सवंग:1नहाय मजंूर सcंया आ=ण Uर,त जागा त�ता 6.3 

म9ये दश:�व�या आहेत. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1  नगरपा�लका, नगररचना आ=ण �वकास सेवा या संदभा:त काय:रत कम:चा4 याचंी माBहती -ाdत झाल/  

  नाह/ 
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त�ता 6.3:  रा_यातील नगर प:रषदा/नगर पंचायती यामधील सामाईक सेवांमeये मंजूर सं>या आUण  

  :र�त जागा 

अ.$ 
सेवेचे नाव 

मंजूर पदांची 

सं>या 

काय)रत 

कम)चार� 

:र�त पदे 

(ट�केवार�) 

1 नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (!थाप>य) 928 437 491 (53) 

2 नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (�व2युत) 205 134 71 (35) 

3 नगरपा�लका अ�भयांPQकR सेवा (संगणक) 241 175 66 (27) 

4 नगरपा�लका पाणीपुरवठा, मल1न:सारण व !व�छता  

अ�भयांPQकR सेवा 

338 243 95 (28) 

5 नगरपा�लका लेखापर/[ा आ=ण लेखे सेवा 842 524 318 (38) 

6 महानगरपा�लका कर 1नधा:रण आ=ण -शासकRय सेवा 1965 1267 698 (36) 

7 महापा�लका अिJनशमन सेवा 467 148 319 (68) 

एकूण 4986 2928 2058(41) 

hोत: नगरपUरषद -शासन संचालनालय यांनी सादर केलेल/ माBहती 

त�ता 6.3 म9ये दश:�व�या-माणे, सवंग: सेवेतील एकूण Uर,त जागा 41 ट,के हो>या. 

लेखापर/[ेत असे आढळून आले कR 2015-16 त े2020-21 या कालावधीत, सामाईक  

सेवा पदांसाठ_�या (त�ता 6.3 मधील अनFुमांक 1 त े6) भतuची (सेवा-वेश) जाBहरात 

नगरपUरषद -शासन सचंालनालयाने फ,त एकदाच केल/ होती आ=ण |डस}बर 2018 त े

नो@ह}बर 2019 या दर$यान 1,541 सामाईक सेवा पदे भर)यात आल/ होती. मह>वपणू: 

सवंग: सेवां�या Uर,त पदाचंा -1तकूल पUरणाम, हा वा�ष:क लेखे तयार करणे, करांची 

वसलु/ करणे आ=ण सेवा !तर 1नकष गाठणे, जे पUर�छेद 5.2.1, 5.6 आUण 7.1.1 त े

7.2.5 म9ये च<च:ले आहे. 

6.2.1 महानगरपा<लकांमeये सवंग) सेवा 

नगरपUरषदा/नगर पचंायती यां�या-माणे, महानगरपा�लकांम9ये �वशषे सवंग: सेवा 

न@ह>या. 

पाच@या रा"य �व>त आयोगाने �व>त आ=ण लेखा सवंगा:पासनू स~ुवात कzन सतं�ुलत 

पpतीने महानगरपा�लकेसाठ_ कम:चार/ सवंग: �वक�सत कर)याची �शफारस केल/ होती. 

ह/ �शफारस रा"य शासनाने अशंत: ि!वकारल/ (|डस}बर 2020). तथा�प, या -करणात 

काय:वाह/ -लPंबत (ऑ,टोबर 2021) होती. 

<शफारस 11: सामाईक सेवांसाठg कम)चा� यां7या �नय�ुतीसाठg स�लागार /ा6धकरण 
hहणून काम करiयासाठg महारा34 लोकसेवा आयोगाला जबाबदार� सोप�वiयाची आUण 
महानगरपा<लकांसाठg सवंग) सेवां7या �वकासासाठg जलद काय)वाह� करiयासाठg 

शासनाने काय)वाह� करावी. 
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स�ंवधाना	या बाराया अनसुचूीम�ये सचूीब� केलेल� 18 काय� पार पाड�यासाठ! 

अ"धकार आ$ण जबाबदा(यांचे ह*तांतरण, हे नाग.रकांना सेवा �वतरणाची 

प.रणामकारकता मोठया 0माणावर वाढव�या	या उ3ेशाने होत.े �वतरणाची 

प.रणामकारकता तपास�यासाठ! लेखापर�7े8वारे पाणीपरुवठा, *व	छता आ$ण 

अि;नशमन सेवा या तीन काया<ची =नवड कर�यात आल�. 

7.1 पाणीपरुवठा सेवा परुव�यातील प�रणामकारकता 

मुबंई महानगरपा?लका अ"ध=नयमा	या कलम 261, महाराBC महानगरपा?लका 

अ"ध=नयमा	या कलम 63(20) आ$ण महाराBC नगर प.रषदा, नगर पचंायती आ$ण 

औ8यो"गक वसाहती अ"ध=नयमा	या कलम 49(1) नसुार, सावLज=नक आ$ण खाजगी 

0योजनासाठ! परेुसा परुवठा हो�यासाठ! आवMयक असलेNया नगरपा?लका जल कामांचे 

यव*थापन आ$ण अ"धPहण यासाठ! वाजवी आ$ण परेुशी तरतदू करणे नागर� 

*था=नक स*ंथांवर बधंनकारक होत.े 

नगर �वकास मQंालय, भारत सरकार8वारे चार 0मखु 7ेQ े जसे कS पाणीपरुवठा, 

मल=नःसारण यव*थापन (मल=नःसारण आ$ण *व	छता), घनकचरा यव*थापन, 

पजLVयजल =नःसारण याम�ये सेवा *तर =नकष जाह�र (जुल ै 2008) केले आहेत. 

नागर� *था=नक स*ंथां	या काम"गर�चे =न.र7ण व मNूयमापन कर�यासाठ! या 0मखु 

7ेQासाठ! सेवा*तर =नद�शाकं =निMचत केले होत.े भारत सरकार8वारे �वXहत केलेले 

सेवा *तर =नकष सवL नागर� *था=नक स*ंथांनी सा�य कर�यासाठ! महाराBC शासनाने 

*वीकृत (फेबवुार� 2010) केले. नगर �वकास �वभाग, महाराBC शासन यांनी जार� 

(ऑ\टोबर 2010) केलेNया =नद�शांनसुार, नागर� *था=नक स*ंथांनी 0^येक आ"थLक 

वषाLत सेवा *तर सा�य कर�यासाठ! ल7 =निMचत करणे आ$ण या ल_या	ंया 

सा�यतचेा तपशील रा`य शासनाला सादर करणे आवMयक होत.े रा`य शासनाने 

=निMचत केलेNया ल_यांनसुार नागर� *था=नक स*ंथांमधील ल_य आ$ण सा�य 

दशL�वणार� वा�षLक अ"धसचूना जार� करत.े 

चाचणी-तपासणी केलेNया 44 नागर� *था=नक स*ंथामंधील भारत सरकारने =निMचत 

केलेNया काह� सेवा *तर =नकष =नद�शकां	या तलूनेत केलेल� सा�यता आ$ण 38 

नागर� *था=नक स*ंथां	या (बहृVमुबंई, नागपरू, ना?शक, �पपंर�-"चचंवड, ठाणे,  

वसई-�वरार या सहा नागर� *था=नक स*ंथांनी *वतःची ल_ये जाह�र केल� नाह�त) 

सदंभाLत वषL 2019-20 	या अतंगLत ल_यां	या तलुनेत केलेल� सा�यता पढु�ल 

प.र	छेदांम�ये च"चLल� आहे. 

 पाणीपरुवठा, �व�छता आ�ण अि�नशमन सेवा 
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7.1.1 पाणीपरुवठा जोडणी 

सेवा *तर =नकष =नद�शकानसुार, पाणी परुवठा जोडणी bहणजेच, घराम�ये पाणी 

परुवcयासाठ! थेट पाईप जोडणीची 100 ट\के याdती प.रकिNपत केल� होती.  

लेखापर�7ेने चाचणी-तपासणी केलेNया 42 नागर� *था=नक स*ंथांमधील1 पाणी परुवठा 

जोडणी	या याdतीचे �वMलेषण केले जे त6ता 7.1 म�ये सारां?शत केले आहे. 

त6ता 7.1: चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये पाणी पुरवठा जोडणीची >यापकता 

पाणी पुरवठा जोडणीची >या?ती (ट6के) नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

100 ट\के 7 

75 पे7ा जा*त परंत ु100 पे7ा कमी 20 

50 पे7ा जा*त परंत ु75 पे7ा कमी 15 

25 पे7ा जा*त परंत ु50 पे7ा कमी 0 

25 पे7ा कमी 0 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी Xदलेल� माXहती 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 42 नागर� *था=नक स*ंथांपकैS फ\त सात नागर� 

*था=नक स*ंथांनी (17 ट\के) 100 ट\के पाणीपरुवठा जोडणी सा�य केल� 

(प�रBश'ट 7.1). 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथापंकैS एका नागर� *था=नक 

स*ंथेने (भातकुल�) माXहती सादर केल� नहती. उवL.रत 37 नागर� *था=नक 

स*ंथांपकैS 38 ट\के नागर� *था=नक स*ंथांनी (37 पकैS 14) ^यांचे *वतःचे ल_य 

सा�य केले होत,े तर 62 ट\के नागर� *था=नक स*ंथांनी (37 पकैS 23) *वतःच े

ल_य सा�य केले नहत े(प�रBश'ट 7.2). 

अशा0कारे, बहुसjंय चाचणी-तपासणी केलेNया नागर� *था=नक स*ंथा सेवा *तर =नकष 

=नद�शकानसुार पाणीपरुवठा जोडणीची याdती सा�य कर�यात अयश*वी ठरNया 

हो^या. 

7.1.2 दरडोई पाणी परुवठा 

दरडोई परुवठा केले जाणारे पाणी, जे 0=त य\ती 0=त Xदन ?लटर म�ये दशL�वले 

जात,े हे उगम*थानी �प�यायो;य =नकषांनसुार पाणी 0klया कmन आ$ण �वतरण 

0णाल�मधून परुवठा कर�याची नागर� *था=नक स*ंथाचंी पयाLdतता स"ूचत करत.े  सेवा 

*तर =नकष =नद�शकानसुार, 135 ?लटर 0=त य\ती 0=त Xदनाचा पाणीपरुवठा करणे 

आवMयक होत.े चाचणी-तपासणी केलेNया 42 नागर� *था=नक स*ंथांमधील2 पा�या	या 

दरडोई पाणीपरुवठयाच,े लेखापर�78ेवारे केलेले �वMलेषण त6ता 7.2 म�ये सारां?शत 

केले आहे. 

 

                                                           

1  (1) भातकुल� आ$ण (2) यवतमाळ नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल� नहती 
2  (1) भातकुल� आ$ण (2) यवतमाळ नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल� नहती 



!करण VII -  पाणीपुरवठा, �व�छता आ�ण अि�नशमन सेवा पुरव�यातील प�रणामकारकता 

55 

त6ता 7.2: चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये दरडोई पा�याचा पुरवठा 

दरडोई पा�याचा पुरवठा नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

135 ?लटर 0=त य\ती 0=तXदन आ$ण वर 13 

67.50 ?लटर 0=त य\ती 0=तXदन त े 135 ?लटर 

0=त य\ती 0=तXदन 

25 

33.75 ?लटर 0=त य\ती 0=तXदन ते 67.50 ?लटर 

0=त य\ती 0=तXदवस 

4 

33.75 ?लटर 0=त य\ती 0=तXदनापे7ा कमी 0 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी Xदलेल� माXहती 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 42 नागर� *था=नक स*ंथांपकैS 13 नागर� *था=नक  

स*ंथा वगळता, उवL.रत 29 नागर� *था=नक स*ंथांनी (69 ट\के) 135 ?लटर 0=त 

य\ती 0=तXदन पा�याचा दरडोई परुवठा केला नहता (प�रBश'ट 7.1). 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा, `यांनी ल_ये 0का?शत 

केल� होती, पकैS एका नागर� *था=नक स*ंथेने (भातकुल�) माXहती सादर केल� 

नहती. उवL.रत 37 नागर� *था=नक स*ंथांपकैS 16 ट\के नागर� *था=नक 

स*ंथांनी (37 पकैS सहा) ^यांचे अतंगLत ल_य सा�य केले होत,े तर 84 ट\के 

नागर� *था=नक स*ंथांनी (37 पकैS 31) *वतःच ेअतंगLत ल_य सा�य केले नहत े

(प�रBश'ट 7.2). 

अशा0कारे, नागर� *था=नक स*ंथा ब( याच अशंी आपNया नाग.रकांना परेुसा पाणी 

परुवठा कm शकNया नाह�त. 

7.1.3 जल जोडणी�या मापनाची >या?ती 

पाणी परुवठा 0णाल�म�ये, नाग.रकांना परुवठा केलेNया पा�याचे थटे मोजमापन करता 

येत े आ$ण bहणूनच सवL *तरावर�ल नाग.रकांना परुवठा केलेNया पा�याचे मापन 

करणे आवMयक होत.े जलमापकामळेु पा�याचा वापर कायL7मतनेे कर�यास 0वतृ 

करत.े सेवा *तर =नकष =नद�शकानसुार, 100 ट\के जलमापन सा�य करावयाचे होत.े 

चाचणी-तपासणी केलेNया 39 नागर� *था=नक स*ंथांमधील3 जलमापका	या याdतीचे 

लेखापर�78ेवारे केलेले �वMलेषण त6ता 7.3 म�ये सारां?शत केले आहे. 

त6ता 7.3: चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये पाणी जोडणी�या जलमापनाची >या?ती 

जलमापनाची >या?ती नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

मापक नाह� 26 

100 ट\के 4 

50 ट\\यांहून अ"धक परंत ु100 ट\\याहुन कमी 5 

25 ट\\यांहून अ"धक परंत ु50 ट\\याहुन कमी 4 

25 ट\\यांपे7ा कमी 0 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी Xदलेल� माXहती 

                                                           

3  पाच नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल� नाह� 
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� त6ता 7.3 म�ये दशL�वNयानसुार, चाचणी-तपासणी केलेNया 39 पकैS 26 नागर� 

*था=नक स*ंथांम�ये (67 ट\के) पाणी जोडणीच े कोणतहे� मापक नहत े

(प�रBश'ट 7.1). लेखापर�7ेमधे असे आढळून आले कS, बहृVमुबंई महानगर 

पा?लकेम�ये 4.37 लाख जलमापन केलेNया जोड�यापंकैS 1.84 लाख जलमापक 

(42 ट\के) सदोष होती. 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा `यांनी ल_य 0का?शत केले 

होत े ^यापकैS 26 नागर� *था=नक स*ंथामं�ये, एकतर ल_य शासकSय 

अ"धसचूनेम�ये शVूय दशL�वल� होती kकंवा सा�यता उपलoध नहती. उवL.रत  

12 नागर� *था=नक स*ंथापंकैS, 25 ट\के नागर� *था=नक स*ंथांनी (12 पकैS 

तीन) ^यांचे अतंगLत ल_य सा�य केले होत,े तर 75 ट\के नागर� *था=नक  स*ंथा 

(12 पकैS 9) *वतःचे अतंगLत ल_य सा�य केले नहत.े (प�रBश'ट 7.2).  

जलजोडणी मापकां	या अभावी बीजके ह� =नधाLरण आधारावर तयार केNयाने 

महसलुाची हानी अप.रहायL होती. हे पा�या	या वापरातील अकायL7मतकेड ेस�ुा नेत े

कारण जलजोड�यांचे मापन हे Pाहकां8वारे पा�या	या अपययास अटकाव कर�याचे 

कायL करत.े 

7.1.4 परुवठा केले9या पा�याची गणुव,ता  

=नकृBट दजाLचे पाणी सावLज=नक आरो;यास गभंीर धोका =नमाLण कm शकत.े परुवठा 

केलेNया पा�याची गणुव^ता 100 ट\के �प�यायो;य असावी. नागर� *था=नक 

स*ंथां8वारे पा�याची गणुव^ता शासन kकंवा शासन माVयता0ाdत 0योगशाळेकड ेनमनुा 

पाठवनू तपासल� जात.े 

चाचणी-तपासणी केलेNया 40 नागर� *था=नक  स*ंथामं�ये4 परुवठा केलेNया पा�याची 

गणुव^ता लेखापर�7ेने �वMले�षत कmन त6ता 7.4 म�ये सारां?शत केल� आहे. 

त6ता 7.4: चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांमधील पाणी पुरवठयाची गुणव,ता 

पा�याची -प�यायो�य Iमता (ट6केवार; म=ये) 
नागर; �था0नक  सं�थाचंी 

संAया 

100 ट\के 23 

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 100 ट\\यांपे7ा कमी 12 

50 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 75 पे7ा कमी 4 

25 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 50 ट\\यांपे7ा कमी 1 

25 ट\\यांपे7ा कमी =नरंक 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल� माह�ती 

� त6ता 7.4 म�ये दशL�वNया0माणे चाचणी- तपासणी केलेNया 40 पकैS 17 नागर� 

*था=नक स*ंथांम�ये (42 ट\के) पा�याची गणुव^ता 100 ट\के �प�यायो;य 

                                                           

4  (1) भातकुल�, (2) खामगाव, (3) तळा आ$ण (4) यवतमाळ pया नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती  

  सादर केल� नाह� 
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नहती. लातरू नागर� *था=नक स*ंथेम�ये पा�याची गणुव^ता अ=तशय =नकृBट 

जी 27.70 ट\के होती (प�रBश'ट 7.1). 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा, `यांनी ल_य 0का?शत 

केल� होती, पकैS चार नागर� *था=नक स*ंथांम�ये (भातकुल�, लाखनी, मोहाडी 

आ$ण तळा) ल_य उपलoध नहती. उवL.रत 34 नागर� *था=नक  स*ंथांपकैS  

76 ट\के नागर� *था=नक स*ंथांनी (34 पकैS 26) ^यांचे अतंगLत ल_य सा�य 

केले होत,े तर 24 ट\के नागर� *था=नक स*ंथांनी (34 पकैS आठ) *वतःच े

अतंगLत ल_य सा�य कm शकले नहत े(प�रBश'ट 7.2). 

अशा0कारे, बहुसjंय नागर� *था=नक स*ंथा सेवा*तर =नकष =नद�शकानसुार ^यां	या 

नाग.रकांना �प�यायो;य पा�याचा परुवठा सा�य कm शकNया नाह�त. 

7.1.5 पाणी परुवठा सेवेची आ/थKक शाLवतता 

सवL मलूभतू नागर� सेवांसाठ! आ"थLक ि*थरता मह^^वाची आहे. पाणी परुवcयासारjया 

सेवांम�ये, Pाहकांना ?मळणारे फायदे अ"धक थेट असतात आ$ण प.रमा$णत केले 

जाऊ शकतात.  bहणून, वापरकताL शNुक, शNुक आ$ण कर यां	या सयंोजना8वारे, सवL 

प.रचालन खचL वसलू केले जावे. एकूण खचाL	या वसलु�चे मोजमाप कर�यासाठ! 

"पाणी परुवठा सेवांमधील खचL वसलु�" चा सेवा *तर =नकष =नद�शक मह^^वपणूL आहे 

आ$ण दर =निMचतीसाठ! आधार 0दान करतो. 

चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथामंधील5 खचाL	या वसलु�	या 

याdतीच ेलेखापर�7णा8वारे �वMलेषण कर�यात आले `याचा सारांश त6ता 7.5 म�ये 

Xदला आहे. 

त6ता 7.5: चाचणी- तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांमधे पाणी पुरवMया�या खचाKची वसलु; 

खचाKची वसलु; नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

100 ट\के आ$ण वर 4 

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 100 ट\\यांपे7ा कमी 9 

50 ट\\यापंे7ा जा*त परंतु 75 ट\\यांपे7ा कमी 14 

25 ट\\यांपे7ा जा*त परंत ु50 ट\\यांपे7ा कमी 6 

25 ट\\यांपे7ा कमी 3 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल� माXहती 

त6ता 7.5 म�ये दशL�वNया0माणे चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक  

स*ंथांपकैS 34 म�ये (89 ट\के), आकारले जाणारे पाणी शNुक परुवठा खचL पणूL 

कर�यासाठ! परेुसे नहत े(प�रBश'ट 7.1). 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा, `यांनी आपल� ल_य 

0का?शत केल� आहेत, ^यापकैS एका नागर� *था=नक स*ंथेने (भातकुल�) माXहती 

                                                           

5  (1) अ?लबाग, (2) भातकुल�, (3) इचलकरंजी, (4) खामगाव, (5) तळेगाव-दाभाड े आ$ण  

  (6) यवतमाळ pया नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल� नाह� 
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सादर केल� नहती. उवL.रत 37 नागर� *था=नक  स*ंथांपकैS 30 ट\के नागर� 

*था=नक स*ंथांनी (37 पकैS 11) ^यांच े अतंगLत ल_य सा�य केले होत े तर  

70 ट\के नागर� *था=नक स*ंथा (37 पकैS 26) ^याचंे अतंगLत ल_य सा�य कm 

शकNया नाह�त (प�रBश'ट 7.2). 

खचL वसलू कर�यात नागर� *था=नक स*ंथा अयश*वी हो�याचे मjुय कारण bहणज े

वेळोवेळी पाणी परुवcया	या खचाLचा �वचार कmन पाणी शNुकाची सधुारणा न करणे. 

लेखापर�7े	या असे =नदशLनास आले कS काटोल, लातरू, नदंरुबार, रामटेक आ$ण साlS 

या पाच नागर� *था=नक स*ंथांम�ये दहा वषा<हून अ"धक काळ पाणी शNुक सधुा.रत 

केले नहत.े तसेच, प�र�छेद 7.1.3 म�ये च"चLNयानसुार, पा�या	या जोड�यांचे मापन 

न केले जाणे, हे स�ुा नागर� *था=नक स*ंथांकडून पाणी परुवठा सेवेचा खचL वसलू न 

हो�यासाठ!चे एक मह^वाचे कारण होत.े  

पढेु असे =नदशLनास आले कS सकंलन कायL7मता देखील =नकृBट होती `यामळेु पाणी 

परुवठा सेवांमधील �व^तीय शाMवतता आणखी ढासळल�. चाचणी-तपासणी केलेNया  

40 नागर� *था=नक  स*ंथांम�ये6 पाणी परुवठा शNुका	या सकंलन कायL7मतचेे 

�वMलेषण त6ता 7.6 म�ये सारां?शत केले आहे. 

त6ता 7.6:  चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये पाणी पुरवठा शु9काची संकलन  

  कायKIमता 

संकलन कायKIमता नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

90 ट\\यांपे7ा जा*त 5  

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 90 ट\\यांपे7ा कमी 5  

50 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 75 ट\\यांपे7ा कमी 13 

25 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 50 ट\\यांपे7ा कमी 9 

25 ट\\यांपे7ा कमी 8 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल� माXहती 

� त6ता 7.6 म�ये दशL�वNया0माणे चाचणी-तपासणी केलेNया 40 पकैS 35 नागर� 

*था=नक स*ंथांम�ये (88 ट\के), सकंलन कायL7मता 90 ट\\यांपे7ा कमी होती 

(प�रBश'ट 7.1). 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा, `यांनी आपल� ल_य 

0का?शत केल� होती, ^यापकैS एका नागर� *था=नक स*ंथेने (भातकुल�) माXहती 

सादर केल� नाह�. उवL.रत 37 नागर� *था=नक स*ंथांपकैS 19 ट\के नागर� 

*था=नक स*ंथा (37 पकैS सात) ^यांचे अतंगLत ल_य सा�य कm शकNया तर  

81 ट\के नागर� *था=नक स*ंथा (37 पकैS 30) ^याचंे अतंगLत ल_य सा�य कm 

शकNया नाह�त (प�रBश'ट 7.2). 

                                                           

6  (1) अ?लबाग, (2) भातकुल�, (3) खामगाव आ$ण (4) यवतमाळ pया नागर� *था=नक सं*थांनी  

  माXहती सादर केल� नाह� 
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अशा0कारे, पाणी शNुक आ$ण खचL यां	या कमी वसलु�मळेु पाणीपरुवठा सेवे	या 

आ"थLक ि*थरतवेर प.रणाम झाला.  

7.2 मल0नःसारण आ�ण �व�छता सेवा परुव�यातील प�रणामकारकता 

अ=तसार, आमांश, हेपेटायट�स ए, �वषम`वर (टायफॉइड), डv;यू, Xहवताप (मले.रया) 

यांसारjया अनेक रोगां	या 0साराशी =नकृBट *व	छता =नगडीत आहे. यो;य 

*व	छत	ेया अभावामळेु केवळ मानवी आरो;यावरच प.रणाम होत नाह� तर 

पयाLवरणाचा देखील -हास होतो. *व	छता सेवा परुव�याचे कायL महाराBCातील नागर� 

*था=नक स*ंथांना बधंनकारक आहे. भारत सरकारने =नयत केलेNया काह� सेवा *तर 

=नकष =नद�शका	या तलुनेत चाचणी-तपासणी केलेNया 44 नागर� *था=नक स*ंथांची 

काम"गर� आ$ण सन 2019-20 वषाLसाठ!च े38 नागर� *था=नक स*ंथां	या (बहृVमुबंई, 

नागपरू, ना?शक, �पपंर�-"चचंवड, ठाणे व वसई-�वरार या सहा नागर� *था=नक 

स*ंथांनी ^यांचे अतंगLत ल_य 0का?शत केले नहत)े अतंगLत ल_या	या तलुनेत केलेल� 

काम"गर� पढु�ल प.र	छेदांम�ये च"चLल� आहे. 

7.2.1 शौचालयांचे >या?ती IेQ 

हे =नद�शक नाग.रकांना शौचालयाची उपNoधता kकती 0माणात आहे हे दशL�वत.े सेवा 

*तर =नकष =नद�शकानसुार, शौचालयाच े याdती7ेQ 100 ट\के असावे.  

चाचणी-तपासणी केलेNया नागर� *था=नक स*ंथांमधील शौचालय असलेNया घरां	या 

याdती7Qेाच े लेखापर�7े8वारे �वMलेषण कर�यात आले `याचा सारांश त6ता 7.7 

म�ये Xदला आहे. 

त6ता 7.7: चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये शौचालय असले9या घराचंे >या?तीIेQ 

शौचालय असले9या  घरांच े>या?तीIेQ नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

100 ट\के 41 

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 100 ट\\यांपे7ा कमी 3 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल� माXहती 

� त6ता 7.7 म�ये दशL�वNया0माणे तीन नागर� *था=नक स*ंथानी (?सNलोड, 

xयबंक आ$ण यवतमाळ) 100 ट\के शौचालया	या उपलoधतचे ेल7 सा�य केले 

नाह� (प�रBश'ट 7.3).  

� 38 नागर� *था=नक स*ंथा, `यांनी ल7 0का?शत केले होत े ^यापकैS 95 ट\के 

(38 पकैS 36) चाचणी–तपासणी केलेNया नागर� *था=नक स*ंथांनी अतंगLत ल_य 

सा�य केले होत ेतर दोन नागर� *था=नक स*ंथांनी ^यांचे *वतःचे अतंगLत ल_य 

सा�य केले नहत े(प�रBश'ट 7.4). 

7.2.2 मल0नःसारण जाळयां�या जोडणीचे >या?तीIेQ 

हे =नद�शक भ?ूमगत मल=न:सारण (kकंवा मल=न:सारण सकंलन) जाळे kकती 0माणात 

=नवासी, यावसा=यक आ$ण औ8यो"गक यांसारjया वयैि\तक मालम^तांपय<त पोहोचले 
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आहे हे दशL�वत.े सेवा *तर =नकष =नद�शकानसुार, मल=नःसारण जाळयां	या जोडणीच े

याdती7Qे 100 ट\के करणे आवMयक होत.े  

चाचणी-तपासणी केलेNया 42 नागर� *था=नक स*ंथांमधील7 मल=नःसारण जाळया	ंया 

जोडणी	या याdती7ेQाचे लेखापर�78ेवारे �वMलेषण केले `याचा सारांश त6ता 7.8 

म�ये Xदला आहे. 

त6ता 7.8:  चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थामं=ये मल0नःसारण जाUया�या जोडणीच े 

  >या?तीIेQ 

मल0नःसारण जाUया�या जोडणीच े>या?तीIेQ  नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

100 ट\के 1 

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 100 ट\\यांपे7ा कमी 7 

50 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 75 ट\\यांपे7ा कमी 4 

25 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 50 ट\\यांपे7ा कमी 1 

25 ट\\यांपे7ा कमी 29 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल� माXहती 

� त6ता 7.8 म�ये दशL�वNया0माणे चाचणी-तपासणी केलेNया 42 पकैS 41  

(98 ट\के) नागर� *था=नक स*ंथांनी मल=नःसारण जाzयां	या जोडणीच े

याdती7Qे पणूLत: सा�य केले नहत े(प�रBश'ट 7.3). 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा `यांनी ल_य 0का?शत केले 

होत े ^यापकैS 31 नागर� *था=नक स*ंथांमधील शासकSय अ"धसचूनेत एकतर 

ल_य शVूय होत े kकंवा सा�य उपलoध नहत.े उवL.रत सात नागर� *था=नक 

स*ंथांपकैS 86 ट\के (सात पकैS सहा) नागर� *था=नक स*ंथा ^यांचे अतंगLत 

ल_य सा�य कm शकले नाह�त, तर एका नागर� *था=नक स*ंथेने (महाबळेMवर) 

=तचे अतंगLत ल_य सा�य केले होत े(प�रBश'ट 7.4).  

अशा0कारे, सेवा *तर =नकष =नद�शकानसुार, बहुसjंय नागर� *था=नक स*ंथा 0भावी 

भ?ूमगत मल=न:सारण जाzयां	या जोडणी परुव�यात अयश*वी ठरNया. 

7.2.3 मल0न:सारण जाUयां�या सकंलन कायKIमता  

pया =नद�शकात नागर� *था=नक स*ंथांमधील 0माणक *थापक (नॉम�Xटह) 

मल=नःसारण =न?मLती	या ट\केवार�	या 0माणात =नमाLण होणा( या सांडपा�या	या 

सकंलनाचे 0माण bहणून प.रग$णत केले जात.े चाचणी-तपासणी केलेNया 34 नागर� 

*था=नक स*ंथांमधील8 मल=नःसारण जाzयां	या सकंलन कायL7मतचेे �वMलेषण 

लेखापर�78ेवारे कर�यात आले `याचा सारांश त6ता 7.9 म�ये Xदला आहे. 

                                                           

7  (1) चोपडा आ$ण (2) धामणगाव नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल� नाह� 
8  (1) बाश{, (2) भातकुल�, (3) चोपडा, (4) धामणगाव, (5) खलुताबाद, (6) मोटाळा, (7) =नलंगा,  

  (8) साlS, (9) ?शराळा आ$ण (10) यवतमाळ या नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल�  

  नाह� 
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त6ता 7.9:  चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये सांडपाणी जाUयांची संकलन  

  कायKIमता  

मल0न:सारण जाUयाचंी सकंलन कायKIमता नागर; �था0नक  सं�थाचंी संAया 

100 ट\के 5 

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 100 ट\\यांपे7ा कमी 1 

50 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 75 ट\\यांपे7ा कमी 5 

25 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 50 ट\\यांपे7ा कमी 1 

25 ट\\यापंे7ा कमी 22 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल� माXहती 

� त6ता 7.9 म�ये दशL�वNया0माणे चाचणी-तपासणी केलेNया 34 नागर� *था=नक 

स*ंथांपकैS 29 (85 ट\के) नागर� *था=नक स*ंथानंी मल=नःसारण जाzयांची  

100 ट\के सकंलन कायL7मता गाठल� नहती (प�रBश'ट 7.3). 

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा `यांनी ल_य 0का?शत केले 

होत े ^यापकैS 32 नागर� *था=नक स*ंथांमधील शासकSय अ"धसचूनेत एकतर 

ल_य शVूय होत,े kकंवा सा�य उपलoध नहत.े उवL.रत सहा नागर� *था=नक 

स*ंथांपकैS 67 ट\के नागर� *था=नक स*ंथांनी (सहापकैS चार) ^यांचे अतंगLत 

ल_य सा�य केले होत े तर दोन नागर� *था=नक स*ंथा ^यांचे अतंगLत ल_य 

सा�य कm शकNया नाह�त (प�रBश'ट 7.4).  

अशा0कारे, चाचणी-तपासणी केलेNया बहुसjंय नागर� *था=नक स*ंथांमधील सकंलन 

कायL7मता सेवा *तर =नकष =नद�शकापे7ा कमी होती. 

7.2.4 मल0नःसारण !W#या Iमतचेी पयाK?तता 

पयाLdतता ह� समान कालावधीसाठ! 0माणक *थापक सांडपाणी =न?मLतीची ट\केवार� 

bहणून उपलoध द|ुयम 0klया 7मता bहणून दशL�वल� जात.े सेवा *तर =नकष 

=नद�शकानसुार, सांडपाणी 0klया 7मतचेी पयाLdतता 100 ट\के सा�य करणे आवMयक 

होत.े 

चाचणी-तपासणी केलेNया 34 नागर� *था=नक स*ंथांमधील9 सांडपाणी 0klया 

7मत	ेया पयाLdततचेे लेखापर�7े8वारे केलेले �वMलेषण त6ता 7.10 म�ये सारांशीत 

केले आहे. 

 

 

 

 

 

                                                           

9  (1) बाश{, (2) भातकुल�, (3) चोपडा, (4) धामणगाव, (5) खलुताबाद, (6) मोटाळा, (7) =नलंगा,  

  (8) साlS, (9) ?शराळा आ$ण (10) यवतमाळ या नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल�  

  नाह� 
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त6ता 7.10: चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये सांडपाणी !W#या Iमतचेी पयाK?तता 

सांडपाणी !W#या Iमतेची पयाK?तता 
नागर; �था0नक  सं�थाचंी 

संAया 

100 ट\के 5 

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 100 ट\\यांपे7ा कमी 2 

50 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 75 ट\\यांप7ेा कमी 2 

25 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 50 ट\\यांपे7ा कमी 2 

25 ट\\यांपे7ा कमी 23 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल�  माXहती 

� त6ता 7.10 म�ये दशL�वNया0माणे चाचणी-तपासणी केलेNया 34 नागर� 

*था=नक स*ंथांपकैS 29 (85 ट\के) नागर� *था=नक स*ंथांम�ये परेुशी 

सांडपाणी 0klया 7मता नहती (प�रBश'ट 7.3).  

� चाचणी-तपासणी केलेNया 38 नागर� *था=नक स*ंथा, `यांनी ल_य 0का?शत 

केले होत,े ^यापकैS 31 नागर� *था=नक स*ंथांमधील शासकSय अ"धसचूनेत 

एकतर ल_य शVूय होत े kकंवा सा�यता उपलoध नहती. उवL.रत सात नागर� 

*था=नक स*ंथांपकैS 86 ट\के नागर� *था=नक स*ंथानंी (सातपकैS सहा) ^याचं े

अतंगLत ल_य सा�य केले नहत े तर एका नागर� *था=नक स*ंथेने (xयबंक) 

=तचे अतंगLत ल_य सा�य केले होत े(प�रBश'ट 7.4).  

7.2.5 मल0नःसारण !W#येची गणुव,ता 

सांडपा�याचा नमनुा जो =नXदLBट द|ुयम 0klया मानके bहणजेच मल=न:सारण 0klया 

सयंQंामधून बाहेर पडणारा 0klया केलेNया पा�याचा नमनुा हा मल=न:सारणा	या 

द|ुयम 0klयां	या =निMचत केलेNया मानकासमान असेल ^याची ट\केवार� 

मल=न:सारण 0klयेची गणुव^ता bहणून मोजल� जात.े सेवा *तर =नकष 

=नद�शकानसुार, मल=न:सारण 0klयेची गणुव^ता 100 ट\के सा�य करणे आवMयक 

होत.े  

चाचणी-तपासणी केलेNया 34 नागर� *था=नक स*ंथांमधील10 लेखापर�7णा8वारे केलेले 

मल=न:सारण 0klये	या गणुव^तचेे �वMलेषण त6ता 7.11 म�ये सारां?शत केले आहे. 

त6ता 7.11: चाचणी-तपासणी केले9या नागर; �था0नक सं�थांम=ये मल0न:सारण !W#येची गुणव,ता 

मल0न:सारण !W#येची गुणव,ता नागर; �था0नक सं�थांची संAया 

100 ट\के 6 

75 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 100 ट\\यांपे7ा कमी 4 

50 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 75 ट\\यांपे7ा कमी - 

25 ट\\यांपे7ा जा*त परंतु 50 ट\\यांपे7ा कमी 1 

25 ट\\यांपे7ा कमी 23 

gोत: नागर� *था=नक सं*थांनी सादर केलेल� माXहती 

                                                           

10  (1) बाश{, (2) भातकुल�, (3) चोपडा, (4) धामणगाव, (5) खलुताबाद, (6) मोटाळा, (7) =नलंगा,  

  (8) साlS, (9) ?शराळा आ$ण (10) यवतमाळ नागर� *था=नक सं*थांनी माXहती सादर केल� नाह� 
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त6ता 7.11 म�ये दशL�वNया0माणे चाचणी-तपासणी केलेNया 34 नागर� *था=नक 

स*ंथांपकैS 28 (82 ट\के) नागर� *था=नक स*ंथांनी मल=न:सारण 0klयेची गणुव^ता 

100 ट\के सा�य केल� नहती. लेखापर�7े	या असे =नदशLनास आले कS, बहृVमुबंई 

महानगर पा?लकेम�ये 0=तXदन =नमाLण होणारा 2003 दशल7 ?लटर मल0वाहापकैS 

28 ट\के (552 दशल7 ?लटर) हा 0klया केलेला नहता, 54 ट\के हा 0ाथ?मक 

0klया केNयानतंर सोडला, आ$ण 18 ट\के हा द|ुयम 0klया केNयानतंर सोडला 

होता. बहृVमुबंई महानगरपा?लकेमधील आठ मल=न:सारण 0klया सयंQंापकैS, तीन 

मल=न:सारण 0klया सयंQंाम�ये11 0ाथ?मक मल=न:सारण 0klया स�ुवधा होती.  

तसेच, लेखापर�7ेला सादर केलेNया सहा मल=न:सारण 0klया सयंQंा	या चाचणी 

अहवालात असे उघड झाले कS, चार मल=न:सारण 0klया सयंQंामधून12 सोडला 

जाणारा मल0वाह हा, इतर गोBट�ंबरोबरच जल (0=तबधं आ$ण जल =नयQंण) 

अ"ध=नयम, 1974 अतंगLत असलेNया बायोलॉिजकल ऑि\सजन }डमाडं, के?मकल 

ऑि\सजन }डमांड आ$ण टोटल स*पvडडे सॉ?लड या	ंयासाठ!ची मानके पणूL करत 

नहता. मjुय अ?भयतंा (मल=न:सारण 0चालन), बहृVमुबंई महानगर पा?लका यांनी 

उ^तरात सां"गतले कS, अि*त^वात असलेल� मल=न:सारण 0klया सयंQं े ह�  

1992-2003 या दरbयान कायाLिVवत झाल� होती, जी वतLमान मानके पणूL कm शकत 

नाह�त, आ$ण bहणून मानकांचे पालन कर�यासाठ! मल=न:सारण 0klया  सयंQंांची 

~ेणीवाढ कर�याचे हाती घे�यात आले आहे. सोड�यात येणारा मल0वाह हा 0दषूण 

मानके पणूL करत नाह�, ह� व*तिु*थती कायम राहत.े  चाचणी-तपासणी केलेNया  

38 नागर� *था=नक स*ंथा, `यांनी ल_ये 0का?शत केल� होती, ^यापकैS 34 नागर� 

*था=नक स*ंथांनी शासकSय अ"धसचूनेत एकतर ल_य शVूय होत े kकंवा सा�य 

उपलoध नहत.े उवL.रत चार नागर� *था=नक स*ंथांपकैS तीन नागर� *था=नक 

स*ंथांनी ^यांचे *वत:चे ल_य सा�य केले होत े तर एक नागर� *था=नक  स*ंथा 

(कुळगाव-बदलापरू) =तचे *वत:चे ल_य सा�य कm शकल� नाह� (प�रBश'ट 7.4).  

अशा0कारे, चाचणी-तपासणी केलेNया नागर� *था=नक स*ंथांमधील मल=न:सारण  

0klया 7मता केवळ अपरु�च नहती तर मल=न:सारण 0klयांची गणुव^ताह� =नकृBट 

होती.  

=नगLमन बठैकSत, 0धान स"चवांनी (फे�वुार� 2022) सां"गतले कS काम"गर� 

सधुार�याच े0य^न केले जातील आ$ण असे ह� नमदू केले कS सवL नागर� *था=नक 

स*ंथां8वारे ल_य आ$ण सा�ये अ"धस"ूचत कर�यासाठ! सचूना जार� केNया जातील. 

Bशफारस 12: पाणीपरुवठा आ�ण मल0न:सारण सेवांशी सबं/ंधत सेवा �तर 0नकष 
सा=य कर�यासाठ[ शासनाने नागर; �था0नक स�ंथां�या समुार काम/गर;च े
पनुरावलोकन करावे आ�ण कालब\ प\तीने ,या�या सधुारणेसाठ[ पावले उचलावीत. 
 

                                                           

11  वरळी, बां�ा आ$ण मालाड 
12  घाटकोपर, भांडुप, वस�वा, मालाड 
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Bशफारस 13: शासनाने महसलुाची हानी टाळ�यासाठ[ आ�ण सकंलन Iमता 
वाढ-व�याक�रता सवK नागर; �था0नक स�ंथांम=ये पा�या�या जोड�यांच े जलमापन 
100 ट6के कर�याची खाQी करावी, _यायोगे नागर; �था0नक स�ंथां�या आ/थKक 
ससंाधनांम=ये वाढ होईल.  
 

7.3 अि�नशमन सेवा परुव�यातील प�रणामकारकता  

अि;नशमन सेवा ह� नागर� *था=नक स*ंथां	या अ=नवायL काया<पकैS एक आहे. नगर 

=नयोजन व इमारत बांधकामांम�ये अि;न 0=तबधं आ$ण सबं"ंधत सरु7ा उपाय हे एक 

अ�वभा`य अगं आहे. अि;नसबं"ंधत दघुLटनांमधून =नमाLण होणा( या कोण^याह� �व"चQ 

प.रि*थतीशी लढ�यासाठ! अि;नशमन सेवा ह� जीवन व मालम^ता वाचव�यासाठ! 

0थम 0=तसाद bहणून सघंXटत केल� आहे. ^यामळेु, नागर� *था=नक  स*ंथांनी ^यांची 

काय� 0भावीपणे व कायL7मतनेे पार पाडल� पाXहजेत. 

7.3.1  अि�न सरुIा 0नधी �थापन न करणे 

महाराBC अि;न 0=तबधं व जीवन सरु7ा उपाय अ"ध=नयम, 2006 	या कलम 25(1) 

म�ये अि;नसरु7ा =नधी *थापन करणे =नधाL.रत केले आहे. नगर �वकास �वभाग 

यांनी अि;नशमन सेवा शNुकाचा आकारावयाचा दर अ"धस"ूचत (माचL 2014) केला 

होता. इमारतीचे मालक आ$ण कoजेदार यां	याकडून नागर� *था=नक स*ंथां	या 

अि;नशमन �वभागाने लाग ू केलेले व गोळा केलेले शNुक या =नधीम�ये जमा 

करावयाचे होत.े हा =नधी साधारणपणे अि;नशमन कv �ाची देखभाल, नगरपा?लका 

ह3ीतील kकंवा ह3ीबाहेर�ल कोण^याह� जागेवर वा इमारतींम�ये आग �वझव�यासाठ!  

व 0=तबधं कर�यासाठ! अ^याधु=नक उपकरणे व साधने परुवणे यासाठ! वापरावयाचा 

होता. लेखापर�7ेला असे Xदसनू आले कS चाचणी- तपासणी केलेNया 44 नागर� 

*था=नक  स*ंथांपकैS 25 नागर� *था=नक  स*ंथांनी अि;नशमन �वभागाने शNुक लाग ू

कmन आकारलेले असताना देखील अि;नशमन =नधी *थापन केला नहता. 

7.3.2  मन'ुयबळाची पयाK?तता  

आप^ती	या वेळी जलद 0=तसाद आ$ण बचाव कायाLसाठ! 0?श�7त मनBुयबळ पयाLdत 

असणे मह^^वाचे असत.े चाचणी-तपासणी केलेNया 44 नागर� *था=नक स*ंथामं�ये 

लेखापर�7ेला खाल�ल गोBट� =नदशLनास आNया.  

� 43 नागर� *था=नक स*ंथांम�ये13 मजंूर 6,688 अि;नशमन कमLचार� पदांपकैS 

3,313 पदे (50 ट\के) .र\त होती. 

� चाचणी-तापसणी केलेNया आठ महानगरपा?लकांपकैS बहृVमुबंई, अमरावती, लातरू, 

नागपरू, ना?शक, ठाणे व वसई-�वरार या सात महानगर पा?लकांम�ये मjुय 

अि;नशमन अ"धका-याचे पद एकतर .र\त होत े kकंवा क=नBठ ~ेणीतील  

                                                           

13  उ*मानाबाद नगरप.रषदेने मंजूर पदे व कायLरत कमLचा( यांची संjया सादर केल� नाह� 
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अ"धका-याकड े होत.े चाचणी-तपासणी केलेNया 35 नगरप.रषदा/नगर 

पचंायतींपकैS14 34 म�ये (97 ट\के) अि;नशमन अ"धका-याचे पद .र\त होत.े 

� महानगर अि;नशमन सेवा वगL 'अ' मधील 17 पदांवर आ$ण नगरपा?लका 

अि;नशमन सेवा वगL 'ब' मधील 90 पदावंर कोणाचीह� =नय\ुती झाल� नहती. 

?शवाय, महानगर अि;नशमन सेवा वगL ‘क’ मधील 360 मजूंर पदापंकैS 319 पदे 

(89 ट\के) .र\त होती. 

7.3.3 अि�नशमन �थानकांची कमतरता  

शी� 0=तसादासाठ! पयाLdत अि;नशमन *थानके आवMयक असतात.  कv � शासना	या 

गहृ मQंालयाने *थापन केलेले *थायी अि;नशमन सNलागार प.रषद या उ	चतम 

स*ंथेने 0=तसाद कालावधी, धोके व लोकसjंयेवर आधार�त अि;नशमन सेवासंाठ! 

मानके 0*था�पत केल� (ऑग*ट 2006) मानकांनसुार शहर� �वभागांम�ये 0^येकS  

10 चौ.मी. साठ! एक अि;नशमन *थानक असणे आवMयक होत.े 

लेखापर�7ेला असे =नदशLनास आले कS चाचणी- तपासणी केलेNया 34 नागर� *था=नक 

स*ंथांपकैS15 17 म�ये मानकानसुार अि;नशमन *थानके उपलoध होती तर 17 नागर� 

*था=नक स*ंथांम�ये आवMयक 120 अि;नशमन *थानकांऐवजी केवळ 73 अि;नशमन 

*थानके (61 ट\के) उपलoध होती (प�रBश'ट 7.5). 

=नगLमन बठैकSदरbयान 0धान स"चवांनी सा"ंगतले (फे�वुार� 2022) कS =नय\ुतीचे 

=नयम व कमLचार�वृदं आकृतीबधं अ=ंतम झाला आहे आ$ण .र\त जागा कमी 

कर�यासाठ! कायLवाह� केल� जाईल. 0धान स"चवांनी पढेु असेह� सां"गतले कS 

अि;नशमन =नधी *थापन कर�या�वषयी =नद�श Xदले जातील आ$ण अि;नशमन 

*थानकां	या कमतरत	ेया मदुदयाची स�ुदा दखल घेतल� जाईल.  

Bशफारस 14: नागर; �था0नक स�ंथांमधील अि�नशमन �थानकां�या कमतरत�ेया 
मु̀ याची शासनाने !ाधाaयाने दखल bयावी. 
 

7.4 0न'कषK 

1 जून 1993 पासनू अमंलात आलेNया pया स�ंवधान (चौ( याह^तरावी) सधुारणा 

अ"ध=नयम, 1992 ने भाग IXए (नगरपा?लका) आ$ण अनसुचूी XII लाग ू केले. 

स�ंवधान सधुारणा अ"ध=नयमाने नागर� *था=नक स*ंथांना श\ती आ$ण अ"धकार 

0दान कर�यासाठ! आ$ण बाराया अनसुचूीम�ये समावेश असलेNया 18 काया<चे 

अ"धकार आ$ण जबाबदा( यां	या ह*तांतरणासाठ! तरतदु� कर�यासाठ! आवMयक 

                                                           

14  उ*मानाबाद नगरप.रषदेने मंजूर पदे व कायLरत कमLचा( यांची संjया सादर केल� नाह� 
15  (1) अ?लबाग, (2) खुलताबाद, (3) लाखनी, (4) मोटाळा, (5) नंदरुबार, (6) उ*मानाबाद,  

  (7) ?शराळा, (8) ?शmर-अनंतपाल, (9) ?सदंखेड आ$ण (10) xयबंक या नागर� *था=नक सं*थांनी  

  माXहती सादर केल� नाह� 
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असलेले कायदे कर�यासाठ! रा`य �वधानमडंळाला अ"धकृत केले. महाराBCात 

चौ( याह^तराया स�ंवधान सधुारणे	या अनपुालनासाठ! नागर� *था=नक स*ंथांना 

शा?सत करणा( या तीनह� अ"ध=नयमांम�ये सधुारणा केNया गेNया. रा`य शासनाने 

जर� सवL 18 काय� ह*तांत.रत केल� होती तर� पाणीपरुवठा; सावLज=नक दवाखाने 

उघडणे व ^यांची देखभाल आ$ण सावLज=नक व8ैयकSय मदत परुवणे; पाणीपरुवठा, 

र*त ेव सावLज=नक *व	छतागहेृ यासारjया मलूभतू स�ुवधा झोप�प�य्ांम�ये परुवणे; 

इमारतींना परवानगी देणे; इमारतींना बांधकामाचा 0ारंभ आ$ण भोगवटा 0माणपQ ह� 

स�ुा शासनस�श (पॅरा*टेटल) अ?भकरणां8वारे केल� जात होती. यामळेु नागर� 

*था=नक स*ंथांकड े प.रकिNपत ह*तांतरण आ$ण स7मीकरण असहंत (डायNयटू) 

झाले. 

रा`यातील नागर� *था=नक स*ंथांमधील महापौर व अ�य7 जनत8ेवारे थटे =नवडले 

जात नहत े व ^यांचा कायLकाळ नागर� *था=नक स*ंथां	या कायLकाळाशी समसीम 

नहता. िजNpयांम�ये िजNहा =नयोजन स?म=त आ$ण महानगर 7ेQामं�ये महानगर 

=नयोजन स?म=त *थापन कर�यात आल� होती. िजNहा =नयोजन स?मतीने कोण^याह� 

िजNहयाम�ये पचंवा�षLक योजना व सbयकदश{ �वकास योजना तयार केNया नह^या. 

जर� 0भाग स?म^या *थापन केNया हो^या तर�, चाचणी-तपासणी केलेNया नागर� 

*था=नक स*ंथांम�ये 0भाग स?म=त *थापन कर�यात कमतरता होती. रा`य �व^त 

आयोग *थापन कर�यात, रा`य �व^त आयोगाने अहवाल सादर कर�यात आ$ण रा`य 

�व^त आयोगाने केलेNया ?शफारशी रा`य शासनाने �वचारात घे�यात �वलबं झाला 

होता.  

चाचणी-तपासणी केलेNया नागर� *था=नक स*ंथांम�ये 2015-16 त े 2019-20 या 

कालावधीत मालम^ता कर सकंलन कायL7मतचेी ट\केवार� 53 ट\के होती तर ^याच 

कालावधीत बहृVमुबंई महानगरपा?लकेची सकंलन कायL7मता केवळ 28 ट\के होती. 

सवL नागर� *था=नक स*ंथांना मालम^ता कर आकारणीसाठ! *वतQं आ$ण पारदशLक 

0klया राब�व�यास मदत कर�यासाठ! *थापन करावयाचे मालम^ता कर मडंळ 

*थापन केले नहत.े महापा?लका अ"ध=नयमांनी नागर� *था=नक स*ंथांना एक ट\का 

अ=त.र\त म�ुाकं शNुक =नयत केलेले असनूह� 2015-16 त े 2020-21 दरbयान 

₹ 1,220.22 कोट�चे कमी �वतरण झाले. महागाई भ^ता अनदुान आ$ण जकात कर 

र3 केNयामळेु उ^पVनाच े झालेले नकुसान भmन काढ�यासाठ! नगर प.रषदेला 

ह*तांत.रत केले जाणारे ‘नगरपा?लका सहायक अनदुान’ *व�पात XदNया जाणा-या 

रा`य शासन अनदुानात दरवष{ 10 ट\के वाढ न केNयामळेु 2016-17 त े2020-21 

दरbयान ₹ 1,261.84 कोट�ंच ेकमी �वतरण झाले. नागर� *था=नक स*ंथांना याQा 

कर आ$ण र*त ेअनदुानापोट� ₹ 1,417.31 कोट�ंचे कमी �वतरण झाले. 

चाचणी-तपासणी केलेNया 44 नागर� *था=नक स*ंथांम�ये मजंूर पदां	या तलुनेत 

=नय\ुत कमLचा( यां	या सjंयेत बर�च तफावत होती. रा`यात नगर प.रषदा आ$ण 
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नगर पचंायतीचंे 0मखु असलेNया मjुय अ"धका( याचंी 80 पदे .र\त होती. बहुतांश 

नागर� *था=नक स*ंथांनी पाणीपरुवठा आ$ण मल=न:सारण सेवांचे सेवा *तर =नकष 

सा�य केले नहत.े नागर� *था=नक स*ंथांम�ये अि;नशमन *थानके आ$ण 

अि;नशमन सेवेतील मनBुयबळ याची कमतरता होती. चाचणी-तपासणी केलेNया 43 

नागर� *था=नक स*ंथांम�ये मनBुयबळ कमतरता (अि;नशमन कमLचार�) 50 ट\के 

होती. 

            (एस के जयपु�रयार) 
मुबंई,          0धान महालेखाकार (लेखापर�7ा)-I, 

Xदनांक :            महाराBC, मुबंई  

             0=त*वा7.रत 

            (/गर;श चंf मुमूK) 
नवी XदNल�,        भारताचे =नयंQक व महालेखापर�7क 
Xदनांक : 
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प�र�श�ट 5.1 

(संदभ�: प�र�छेद 5.2.1) 

2015-16 ते 2019-20 दर�यान चाचणी-तपासणी केले&या नागर( )था+नक सं)थांमधील मालम.ता कर 

संकलन काय�/मता 

अनु2माकं  
नागर( )था+नक 

सं)थेचे नाव 

एकूण मागणी  

(₹ कोट(म7ये) 

एकूण संकलन  

(₹ कोट(म7ये)  

संकलन काय�/मतचेी 

ट8केवार( 

महानगरपा�लका  

1 बहृ�मुंबई 84777.14 24027.3 28 

2 नागपूर 3055.54 1016.86 33 

3 लातूर 306.47 106.18 35 

4 �पपंर�-�चचंवड 6119.96 2179.96 36 

5 ना$शक 1340.68 514.46 38 

6 वसई-�वरार 635.96 391.92 62 

7 ठाणे 3097.68 2193.30 71 

8 अमरावती 218.28 168.26 77 

महानगरपा�लकांची सरासर( संकलन /मता 47 

नगर प�रषद 

9 तळेगाव-दाभाड े 281.13 68.93 25 

10 $स�नर 42.14 11.97 28 

11 जालना 73.71 25.82 35 

12 अ$लबाग 34.25 13.31 39 

13 महाबळे1वर 32.54 13.53 42 

14 2हगंणघाट 29.29 13.71 47 

15 5यंबक 15.71 7.57 48 

16 चोपडा 22.36 11.07 50 

17 खोपोल� 87.23 45.64 52 

18 धामणगाव 5.78 3.07 53 

19 यवतमाळ 72.79 44.37 61 

20 इचलकरंजी 21.75 13.70 63 

21 नादंरुा 4.47 2.84 63 

22 नंदरुबार 67.15 42.95 64 

23 बाश; 41.99 27.39 65 

24 खामगाव 28.41 18.70 66 

25 उ=मानाबाद 16.02 10.82 68 

26 $स>लोड 3.18 2.48 78 

27 काटोल 0.12 0.10 81 

28 मलकापुर  12.22 9.89 81 

29 रामटेक  3.91 3.17 81 

30 कुळगाव-बदलापूर  106.07 91.16 86 

31 खुलताबाद  0.95 0.85 90 

32 ?नलंगा 1.88 1.73 92 

नगर पंचायती 

33 मोटाळा 3.83 0.57 15 

34 रेणापुर 2.27 0.39 17 
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अनु2माकं  
नागर( )था+नक 

सं)थेचे नाव 

एकूण मागणी  

(₹ कोट(म7ये) 

एकूण संकलन  

(₹ कोट(म7ये)  

संकलन काय�/मतचेी 

ट8केवार( 

35 $श@र-अनंतपाल 1.58 0.40 25 

36 भातकुल� 1.34 0.45 34 

37 साAB 4.52 1.61 36 

38 मुरबाड 17.68 6.99 40 

39 मोहाडी 2.24 0.90 40 

40 $शराळा 3.48 1.58 45 

41 $सदंखेड 9.70 5.46 56 

42 तळा 1.11 0.72 65 

43 मेढा 0.66 0.43 65 

44 लाखनी 1.88 1.22 65 

नगर प�रषदा आFण नगर पंचायतींची सरासर( सकंलन /मता 54 

चाचणी तपासणी केले&या नागर( )था+नक सं)थांची सरासर( संकलन /मता 53 

Dोत: नागर� =था?नक सं=थांकडून GाHत झालेल� मा2हती 
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प�र�श�ट 5.2 

(संदभ�: प�र�छेद 5.6) 

चाचणी-तपासणी केले&या नागर( )था+नक सं)थांमधील )था+नक +नधी लेखापर(/ा संचालनालयाकडून 

लेखापर(/ेची IलंJबतता 

अनु2माकं  
नागर( )था+नक 

सं)थेचे नाव 

महानगरपा�लका/नगर 

प�रषदा/नगर पंचायती 

2015-16 पासून Lया वषा�पयMत 

संचालक, )था+नक +नधी यां�याOवारे 

लेखापर(/ण केले गेले 

1 बहृ�मुंबई महानगरपा$लका  2015-16 

2 नागपूर महानगरपा$लका  2015-16 

3 ठाणे महानगरपा$लका  केलेले नाह� 

4 वसई-�वरार  महानगरपा$लका  2017-18 

5 �पपंर�-�चचंवड महानगरपा$लका  केलेले नाह� 

6 ना$शक  महानगरपा$लका  2015-16 

7 अमरावती महानगरपा$लका  केलेले नाह� 

8 लातूर महानगरपा$लका  2017-18 

9 कुळगाव-बदलापूर नगर पJरषद 2018-19 

10 खोपोल� नगर पJरषद केलेले नाह� 

11 अ$लबाग नगर पJरषद 2018-19 

12 इचलकरंजी नगर पJरषद 2018-19 

13 बाश; नगर पJरषद 2019-20 

14 तळेगाव-दाभाड े नगर पJरषद केलेले नाह� 

15 महाबळे1वर नगर पJरषद 2017-18 

16 मलकापूर नगर पJरषद केलेले नाह� 

17 नंदरुबार नगर पJरषद केलेले नाह� 

18 $स�नर नगर पJरषद केलेले नाह� 

19 चोपडा नगर पJरषद 2018-19 

20 5यंबक नगर पJरषद केलेले नाह� 

21 उ=मानाबाद नगर पJरषद 2019-20 

22 जालना नगर पJरषद 2019-20 

23 $स>लोड नगर पJरषद केलेले नाह� 

24 खुलताबाद नगर पJरषद केलेले नाह� 

25 ?नलंगा नगर पJरषद केलेले नाह� 

26 2हगंणघाट नगर पJरषद 2018-19 

27 काटोल नगर पJरषद 2018-19 

28 रामटेक नगर पJरषद 2018-19 

29 यवतमाळ नगर पJरषद केलेले नाह� 

30 खामगाव नगर पJरषद 2019-20 

31 नांदरुा नगर पJरषद 2019-20 

32 धामणगाव नगर पJरषद केलेले नाह� 

33 रेणापुर नगर पंचायत  केलेले नाह� 

34 मोहाडी नगर पंचायत  2019-20 

35 लाखनी नगर पंचायत  केलेले नाह� 

36 $श@र-अनंतपाल नगर पंचायत  केलेले नाह� 

37 $सदंखेड नगर पंचायत  2018-19 
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अनु2माकं  
नागर( )था+नक 

सं)थेचे नाव 

महानगरपा�लका/नगर 

प�रषदा/नगर पंचायती 

2015-16 पासून Lया वषा�पयMत 

संचालक, )था+नक +नधी यां�याOवारे 

लेखापर(/ण केले गेले 

38 साAB नगर पंचायत  केलेले नाह� 

39 $शराळा नगर पंचायत  2018-19 

40 मेढा नगर पंचायत  2018-19 

41 मुरबाड नगर पंचायत  केलेले नाह� 

42 तळा नगर पंचायत  2018-19 

43 भातकुल� नगर पंचायत  केलेले नाह� 

44 मोटाळा नगर पंचायत  केलेले नाह� 

Dोत: नागर� =था?नक सं=थांकडून GाHत झालेल� मा2हती 
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प�र�श�ट 5.3 

(संदभ�: प�र�छेद 5.6) 

उपािज�त पRतीने लेख ेतयार न करणे  

अनु2माकं  
नागर( )था+नक सं)थेचे 

नाव 

महानगरपा�लका/नगर प�रषदा/नगर 

पंचायती 

2015-16 पासून Lया 

वषा�पयMत 

लेखे उपािज�त पRतीन े

तयार केले गेले 

1 बहृ�मुंबई महानगरपा$लका  2015-16 

2 नागपूर महानगरपा$लका 2020-21 

3 ठाणे महानगरपा$लका 2018-19 

4 वसई-�वरार महानगरपा$लका 2019-20 

5 �पपंर�-�चचंवड महानगरपा$लका 2019-20 

6 ना$शक महानगरपा$लका 2019-20 

7 अमरावती महानगरपा$लका 2020-21 

8 लातूर महानगरपा$लका केलेले नाह� 

9 कुळगाव-बदलापूर नगर पJरषद 2019-20 

10 खोपोल� नगर पJरषद 2019-20 

11 अ$लबाग नगर पJरषद 2019-20 

12 इचलकरंजी नगर पJरषद 2016-17 

13 बाश; नगर पJरषद 2019-20 

14 तळेगाव-दाभाड े नगर पJरषद 2019-20 

15 महाबळे1वर नगर पJरषद 2019-20 

16 मलकापूर नगर पJरषद 2017-18 

17 नंदरुबार नगर पJरषद 2019-20 

18 $स�नर नगर पJरषद केलेले नाह� 

19 चोपडा नगर पJरषद 2016-17 

20 5यंबक नगर पJरषद 2019-20 

21 उ=मानाबाद नगर पJरषद केलेले नाह� 

22 जालना नगर पJरषद 2019-20 

23 $स>लोड नगर पJरषद केलेले नाह� 

24 खुलताबाद नगर पJरषद केलेले नाह� 

25 ?नलंगा नगर पJरषद केलेले नाह� 

26 2हगंणघाट नगर पJरषद 2016-17 

27 काटोल नगर पJरषद 2016-17 

28 रामटेक नगर पJरषद 2018-19 

29 यवतमाळ नगर पJरषद 2016-17 

30 खामगाव नगर पJरषद 2019-20 

31 नादंरुा नगर पJरषद 2019-20 

32 धामणगाव नगर पJरषद 2016-17 

33 $सदंखेड नगर पंचायत 2019-20 

34 साAB नगर पंचायत केलेले नाह� 

35 $शराळा नगर पंचायत केलेले नाह� 

36 मेढा नगर पंचायत केलेले नाह� 

37 मोहाडी नगर पंचायत केलेले नाह� 
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अनु2माकं  
नागर( )था+नक सं)थेचे 

नाव 

महानगरपा�लका/नगर प�रषदा/नगर 

पंचायती 

2015-16 पासून Lया 

वषा�पयMत 

लेखे उपािज�त पRतीन े

तयार केले गेले 

38 लाखनी नगर पंचायत 2019-20 

39 रेणापूर नगर पंचायत केलेले नाह� 

40 $श@र-अनंतपाल नगर पंचायत केलेले नाह� 

41 मुरबाड नगर पंचायत केलेले नाह� 

42 तळा नगर पंचायत केलेले नाह� 

43 भातकुल� नगर पंचायत 2019-20 

44 मोटाळा नगर पंचायत 2019-20 

Dोत: नागर� =था?नक सं=थांकडून $मळवलेल� मा2हती 
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प�र�श�ट 6.1 

(संदभ�: प�र�छेद 6.1) 

चाचणी तपासणी केले&या नागर( )था+नक सं)थांम7ये लोकसंSये�या तुलनते मजंूर पदे 

अनु2माकं 
नागर( )था+नक 

सं)थेचे नाव 

जनगणना 2011 नुसार 

लोकसंSया 

मंजूर 

पदे 

मंजूर कम�चार( Iती 1000 

लोकसंSया 

महानगरपा�लका 

1 बहृ�मुंबई 12442373 143304 11.52 

2 नागपूर 2447494 6827 2.79 

3 ठाणे 1841488 10035 5.45 

4 वसई-�वरार 1234690 2852 2.31 

5 �पपंर�-�चचंवड 1727692 11436 6.62 

6 ना$शक 1486053 5089 3.42 

7 अमरावती 647057 2815 4.35 

8 लातूर 382940 1246 3.25 

नगर प�रषदा आFण नगर पंचायती 

9 कुळगाव-बदलापूर 174226 372 2.14 

10 खोपोल� 71141 601 8.45 

11 अ$लबाग 20743 84 4.05 

12 मुरबाड 21080 29 1.38 

13 तळा 6981 21 3.01 

14 इचलकरंजी 292060 1928 6.60 

15 बाश; 118722 456 3.84 

16 तळेगाव-दाभाड े 56435 139 2.46 

17 महाबळे1वर 13393 207 15.46 

18 मलकापूर 31671 123 3.88 

19 $शराळा 15665 28 1.79 

20 मेढा 4678 18 3.85 

21 नंदरुबार 111037 498 4.48 

22 $स�नर 65299 163 2.5 

23 चोपडा 72783 242 3.32 

24 5यंबक 13383 66 4.93 

25 $सदंखेड 24566 53 2.16 

26 साAB 21007 50 2.38 

27 उ=मानाबाद 111825 39 0.35 

28 जालना 285577 917 3.21 

29 $स>लोड 58230 120 2.06 

30 खुलताबाद 15749 84 5.33 

31 ?नलंगा 36172 79 2.18 

32 रेणापूर 19277 30 1.56 

33 $श@र-अनंतपाल 10417 29 2.78 

34 2हगंणघाट 101805 389 3.82 

35 काटोल 43267 267 6.17 

36 रामटेक 22310 63 2.82 

37 मोहाडी 10526 30 2.85 
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अनु2माकं 
नागर( )था+नक 

सं)थेचे नाव 

जनगणना 2011 नुसार 

लोकसंSया 

मंजूर 

पदे 

मंजूर कम�चार( Iती 1000 

लोकसंSया 

38 लाखनी 12636 28 2.22 

39 यवतमाळ 248939 284 1.14 

40 खामगाव 94191 542 5.75 

41 नंदरुा 44419 221 4.98 

42 धामणगाव 21059 49 2.33 

43 भातकुल� 8816 19 2.16 

44 मोटाळा 10331 28 2.71 

Dोत: नागर� =था?नक सं=थांकडून $मळवलेल� मा2हती 
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प�र�श�ट 7.1 

(संदभ�: प�र�छेद 7.1.1 ते 7.1.5) 

भारत सरकारने +नयत केले&या सवेा )तर +नकषां�या तुलनते चाचणी-तपासणी केले&या नागर( )था+नक 

सं)थांची सा7ये 

अ 

2. 

नागर( 

)था+नक 

सं)थेचे नाव 

पाणीपुरवठा 

जोडUयांची 

VयाWती 

(%) 

दरडोई 

पाUयाची 

उपलZधता 

जलमापनाची 

VयाWती (%) 

पाणी 

पुरव[याची 

गुणव.ता 

(%) 

पाणीपुरवठा 

सेवेतील 

खच�वसुल( 

(%) 

पाणीपुरव[या 

संबंधी 

शु&कवसुल( 

मधील 

प�रणामकारकता 

(%) 

 
सेवा )तर 

+नकष 
100 135 100 100 100 90 

महानगरपा�लका 

1 बहृ�मुंबई 100 135.5 45.9 99.9 74.1 12.1 

2 नागपूर 84 73-137 90 97 62.83 91.26 

3 ठाणे 95 133 35 93.8 67 68.5 

4 वसई-�वरार 80 110 0 100 -53.78 62 

5 
�पपंर�-

�चचंवड 

97 96.79 91.9 99.81 81.1 48.12 

6 ना$शक 97 210 98 100 77 41 

7 अमरावती** 90 135 100 100 100 60 

8 लातूर 62.3 82.5 0 27.70 119.1 21.2 

नगर प�रषदा 

9 
कुळगाव –

बदलापूर** 
92.1 85.57 92 100 117.6 91.19 

10 खोपोल� 98.3 124 0 100 27.9 71.6 

11 अ$लबाग 90 135 60 90 लागू नाह� लागू नाह� 

12 इचलकरंजी 100 90 0 100 लागू नाह� 65.46 

13 बाश; 67 110 0 60 80 65 

14 
तळेगाव-

दाभाड े

97 135 30 100 लागू नाह� 70 

15 महाबळे1वर 100 135 100 100 40.35 78.69 

16 मलकापूर 100 125-135 100 100 96 96 

17 नंदरुबार 96 135 0 100 38 40 

18 $स�नर 72.3 78.1 34.4 99.6 80.5 29.2 

19 चोपडा 100 100 0 100 100 77.22 

20 5यंबक 98.64 135 लागू नाह� 100 0 90 

21 उ=मानाबाद 90 135 0 100 80 35 

22 जालना 80 80 0 100 11 20 

23 $स>लोड 95 100 0 100 75 50 

24 खुलताबाद 71 70 लागू नाह� 100 78.8 85 

25 ?नलंगा 50.3 71.3 लागू नाह� 91 27.7 82.1 

26 2हगंणघाट 70 70 0 95 50 80 

27 काटोल 74.5 142 0 100 53.6 51.6 
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अ 

2. 

नागर( 

)था+नक 

सं)थेचे नाव 

पाणीपुरवठा 

जोडUयांची 

VयाWती 

(%) 

दरडोई 

पाUयाची 

उपलZधता 

जलमापनाची 

VयाWती (%) 

पाणी 

पुरव[याची 

गुणव.ता 

(%) 

पाणीपुरवठा 

सेवेतील 

खच�वसुल( 

(%) 

पाणीपुरव[या 

संबंधी 

शु&कवसुल( 

मधील 

प�रणामकारकता 

(%) 

28 रामटेक 80 70 100 95 60 60 

29 यवतमाळ** लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� 

30 खामगाव 55 70 0 लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� 

31 नंदरुा 55 70 0 100 22 55 

32 धामणगाव 50 90 0 99 85 60 

नगर पंचायत 

33 तळा 100 120 0 लागू नाह� 71 44 

34 $शराळा 98.7 86.1 0 100 70.9 43.8 

35 मेढा 72 209 0 100 0 102 

36 $सदंखेड 52 45 0 100 16.4 7.68 

37 साAB 72.3 50 0 100 67 30.73 

38 रेणापूर 78.5 80.2 0 96.9 46 11.1 

39 
$श@र-

अनंतपाल 

63 75.3 0 98 67.7 11.4 

40 मोहाडी 62 70 0 70 70 20 

41 लाखनी 80 50 0 50 50 70 

42 भातकुल� ** लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� लागू नाह� 

43 मोटाळा 88.5 47.6 0 68 46 0 

44 मुरबाड 100 104 0 87 69.29 43 

Dोत: नागर� =था?नक सं=थांकडून GाHत केलेल� मा2हती 

**कुळगाव-बदलापूर, अमरावती, यवतमाळ आPण भातकुल� मQये पाणीपुरवठा सवेा महाराRS जीवन 

Gा�धकरणाTवारे पुर�वल� जात होती 

लागू नाह�: Uहणजे नागर� =था?नक सं=थांनी मा2हती 2दल� नाह�. 
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प�र�श�ट 7.2 

(संदभ�: प�र�छेद 7.1.1 ते 7.1.5) 

नागर( )था+नक सं)थांनी +नयत केले&या सेवा )तर +नकषां�या तलुनेत सा7ये 

अन2ु-

मांक 

नागर( 

)था+नक 

सं)थेचे 

नाव 

पाणीपरुवठा 

जोडUयांची 

VयाWती (%) 

दरडोई पाUयाची 

उपलZधता 

जल मापनाची 

VयाWती (%) 

पाणी 

परुव[याची 

गुणव.ता (%) 

पाणीपरुवठा 

सेवेतील 

खच�वसुल( (%) 

पाणीपरुव[यासंबधंी 

शु&कवसुल(मधील 

प�रणामकारकता (%) 

ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये 

 नगर प�रषदा   

1 कुळगाव-

बदलापरू  

100 92 110 86 100 92 100 100 150 118 100 91 

2 खोपोल� 100 98 135 123 0 लागू 

नाह� 

100 100 50 28 100 72 

3 अ$लबाग 100 100 187 184 35 27 85 99 50 46 75 67 

4 इचलकरंजी 75 72 105 100 0 0 100 100 43 46 64 60 

5 बाश; 80 76 110 107 0 लागू 

नाह� 

100 100 80 78 65 51 

6 तळेगाव-

दाभाडे 

65 97 195 178 25 18 100 100 90 107 40 58 

7 महाबळे1वर 85 81 135 99 100 100 100 74 96 59 100 82 

8 मलकापरू 100 100 135 126 100 100 100 100 137 117 89 83 

9 नदंरुबार 78 78 82 79 0 लागू 

नाह� 

100 100 105 90 58 57 

10 $स�नर 75 90 85 140 38 0 100 96 85 48 32 25 

11 चोपडा 60 54 90 73 लागू 

नाह� 

लागू 

नाह� 

100 100 72 72 55 32 

12 5यबंक 100 100 138 121 2 2 100 100 37 39 70 43 

13 उ=मानाबाद 60 60 50 55 1 0 100 97 75 74 25 35 

14 जालना 54 48 40 40 0 लागू 

नाह� 

100 98 75 32 40 32 

15 $स>लोड 61 65 56 60 0 लागू 

नाह� 

100 96 74 119 48 24 

16 खुलताबाद 70 72 115 114 0 लागू 

नाह� 

100 97 40 34 80 80 

17 ?नलंगा 60 55 85 74 0 लागू 

नाह� 

96 97 50 26 90 82 

18 2हगंणघाट 61 57 94 91 0 लागू 

नाह� 

100 100 89 97 20 16 

19 काटोल 80 75 145 142 0 लागू 

नाह� 

100 100 65 54 92 52 

20 रामटेक 65 60 60 56 100 94 99 98 32 32 94 90 

21 यवतमाळ 75 73 75 67 100 99 100 87 150 139 36 34 

22 खामगाव 45 51 65 54 50 0 100 100 50 32 55 62 

23 नांदरुा 60 53 65 68 0 लागू 

नाह� 

100 100 50 51 65 11 

24 धामणगाव 65 52 98 90 0 लागू 

नाह� 

100 100 80 33 95 58 

नगर प�रषदा  

25 तळा 100 100 130 120 0 लागू 

नाह� 

100 उपल

Vध 

नाह� 

100 71 90 44 
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अन2ु-

मांक 

नागर( 

)था+नक 

सं)थेचे 

नाव 

पाणीपरुवठा 

जोडUयांची 

VयाWती (%) 

दरडोई पाUयाची 

उपलZधता 

जल मापनाची 

VयाWती (%) 

पाणी 

परुव[याची 

गुणव.ता (%) 

पाणीपरुवठा 

सेवेतील 

खच�वसुल( (%) 

पाणीपरुव[यासंबधंी 

शु&कवसुल(मधील 

प�रणामकारकता (%) 

ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये 

26 $शराळा 100 99 90 86 0 लागू 

नाह� 

100 100 78 71 50 44 

27 मेढा 70 72 172 209 0 लागू 

नाह� 

100 100 110 102 55 65 

28 $सदंखेड 56 52 45 41 0 लागू 

नाह� 

100 100 35 16 28 35 

29 साAB 65 62 35 31 लागू 

नाह� 

लागू 

नाह� 

100 100 40 31 40 18 

30 रेणापरू 80 79 85 80 0 लागू 

नाह� 

90 97 45 46 20 11 

31 $श@र-

अनतंपाल 

77 63 77 75 0 लागू 

नाह� 

98 98 91 68 26 11 

32 मोहाडी 68 62 45 39 0 लागू 

नाह� 

20 उप

लVध 

नाह� 

45 47 56 51 

33 लाखनी 100 100 75 68 0 लागू 

नाह� 

40 उप

लVध 

नाह� 

50 36 100 66 

34 भातकुल� 85 उपल

Vध 

नाह� 

65 उपल

Vध 

नाह� 

98 उपल

Vध 

नाह� 

76 उप

लVध 

नाह� 

75 उपल

Vध 

नाह� 

5 उपलVध 

नाह� 

35 मोटाळा 100 89 55 44 0 लागू 

नाह� 

100 100 95 94 85 80 

36 मुरबाड 100 100 110 104 25 लागू 

नाह� 

100 100 140 72 80 43 

महानगरपा�लका  

37 नागपरू अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

76 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

85 अ�धसूच 

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

80 अ�धसू
चनेत 

Gका$श

त नाह� 

99 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

67 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

83 

38 ठाणे अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

95 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

133 अ�धसूचने

त 

Gका$शत 

नाह� 

31 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

94 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

81 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

49 

39 वसई-

�वरार 

अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

74 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

80 अ�धसूचने

त 

Gका$शत 

नाह� 

लागू 

नाह� 

अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

98 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

77 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

68 

40 �पपंर�- 

�चचंवड 

अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

97 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

97 अ�धसूचने

त 

Gका$शत 

नाह� 

92 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

100 अ�धसू
चनेत 

Gका$श

त नाह� 

81 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

48 

41 ना$शक अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

47 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

105 अ�धसूचने

त 

Gका$शत 

नाह� 

90 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

93 अ�धसू
चनेत 

Gका$श

त नाह� 

76 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

52 
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अन2ु-

मांक 

नागर( 

)था+नक 

सं)थेचे 

नाव 

पाणीपरुवठा 

जोडUयांची 

VयाWती (%) 

दरडोई पाUयाची 

उपलZधता 

जल मापनाची 

VयाWती (%) 

पाणी 

परुव[याची 

गुणव.ता (%) 

पाणीपरुवठा 

सेवेतील 

खच�वसुल( (%) 

पाणीपरुव[यासंबधंी 

शु&कवसुल(मधील 

प�रणामकारकता (%) 

ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये 

42 अमरावती 80 70 135 114 95 94 100 100 205 196 55 49 

43 लातूर 75 62 90 82 0 0 100 100 80 119 13 21 

44 बहृ�मुंबई  अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

100 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

135 अ�धसूचने

त 

Gका$शत 

नाह� 

46 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

100 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

74 अ�धसूच

नेत 

Gका$शत 

नाह� 

12 

Dोत: नगर �वकास �वभाग, महाराRS शासन यांWया 2दनांक 20 नोXहYबर 2019 आPण 08 फे[वुार� 2021 Wया अ�धसूचनांनसुार संक$लत 
केलेल� मा2हती. नागर� =था?नक सं=थेTवारे G?तवे2दत साQयता आPण अ�धसूचनेमQये G?तवे2दत केलेल� साQयता यांचा ताळमेळ केला 
नXहता.  
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प�र�श�ट 7.3. 

(संदभ� प�र�छेद 7.2.1 ते 7.2.5) 

भारत सरकारने +नयत केले&या सवेा )तर +नकषां�या तुलनते चाचणी-तपासणी केले&या नागर( )था+नक 

सं)थांची सा7ये 

अनु2-

मांक 

नागर( 

)थानीय 

सं)थेचे 

नाव 

शौचालयांची 

Vयापकता 

(%) 

सांडपाणी 

Vयव)थेची 

Vयापकता 

(%) 

सांडपाणी 

Vयव)थेची 

संकलन 

/मता (%) 

सांडपाणी 

I]2ये�या 

/मतेची 

पया�Wतता (%) 

सांडपाणी I]2येची 

गुणव.ता 

(%) 

 
सेवा )तर 

+नकष 
100 100 100 100 100 

 महानगरपा�लका 

1 बहृ�मुंबई 100 80.9 72.73 43.8 85.7 

2 नागपूर 100 70 70 65 94.12 

3 ठाणे 100 66.3 41.2 100 100 

4 वसई-�वरार 100 13 13 16.22 17 

5 
�पपंर�-

�चचंवड 
100 83.53 88.14 88.14 100 

6 ना$शक 100 97.68 100 100 99 

7 अमरावती 100 3.12 11 11 0 

8 लातूर 100 0 0 0 0 

 महानगर प�रषदा 

9 
कुळगाव-

बदलापूर 
100 60 50 80 100 

10 खोपोल� 100 0 0 0 0 

11 अ$लबाग 100 90 70 0 0 

12 इचलकरंजी 100 50 100 40 100 

13 बाश; 100 0 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

14 
तळेगाव-

दाभाड े
100 0 0 0 0 

15 महाबळे1वर 100 100 100 100 100 

16 मलकापुर 100 80 100 100 100 

17 नंदरुबार 100 90 100 100 3 

18 $स�नर 100 0 0 0 0 

19 चोपडा 100 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

20 5यंबक 92 25 70 70 30 

21 उ=मानाबाद 100 0 0 0 0 

22 जालना 100 0 0 0 98.4 

23 $स>लोड 95 0 0 0 0 

24 खुलताबाद 100 0 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

25 ?नलंगा 100 0 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 



प�र�श�टे 

83 

अनु2-

मांक 

नागर( 

)थानीय 

सं)थेचे 

नाव 

शौचालयांची 

Vयापकता 

(%) 

सांडपाणी 

Vयव)थेची 

Vयापकता 

(%) 

सांडपाणी 

Vयव)थेची 

संकलन 

/मता (%) 

सांडपाणी 

I]2ये�या 

/मतेची 

पया�Wतता (%) 

सांडपाणी I]2येची 

गुणव.ता 

(%) 

26 2हगंणघाट 100 0 0 0 0 

27 काटोल 100 0 0 0 0 

28 रामटेक 100 0 0 0 0 

29 यवतमाळ 90-95 90-95 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

30 खामगाव 100 0 0 0 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

31 नांदरुा 100 0 0 10 0 

32 धामणगाव 100 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 
0 

 नगर पंचायत 

33 तळा 100 0 0 0 0 

34 $शराळा 100 0 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

35 मेढा 100 0 0 0 0 

36 $सदंखेड 100 0 0 0 0 

37 साAB 100 6.4 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

38 रेणापुर 100 0 0 0 0 

39 
$श@र-

अनंतपाल 
100 0 0 0 0 

40 मोहाडी 100 0 0 0 0 

41 लाखनी 100 0 0 0 0 

42 भातकुल� 100 0 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

43 मोटाळा 100 0 
मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

मा2हती सादर 

केल� नाह� 

44 मुरबाड 100 0 0 0 0 

Dोत: नागर� =था?नक सं=थांकडून $मळवलेल� मा2हती 
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प�र�श�ट 7.4 

(संदभ� प�र�छेद: 7.2.1 ते 7.2.5) 

नागर( )था+नक सं)थांनी +नयत केले&या सेवा )तर +नकषां�या तलुनेत सा7ये 

अनु
2

मां

क 

नागर( 

)थानीय 

सं)थेचे नाव 

शौचालयांची 

Vयापकता (%) 

सांडपाणी Vयव)थेची 

Vयापकता (%) 

सांडपाणी Vयव)थेची 

संकलन /मता (%) 

सांडपाणी I]2ये�या 

/मतेची पया�Wतता 

(%) 

सांडपाणी I]2येची 

गुणव.ता 

(%) 

ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये 

महानगरपा�लका 

1 बहृ�मुंबई 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

81 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

20 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

44 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

86 

2 नागपरू 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

98 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

89 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

98 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

117 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

3 ठाणे 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

99 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

76 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

41 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

76 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

4 वसई-�वरार 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

4 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

13 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

23 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

5 
�पपंर�-

�चचंवड 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

83 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

131 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

6 ना$शक 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

100 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

95 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

59 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

59 

अ�धसूचने

मQये 

Gका$शत 

केलेले 

नाह� 

मा2हती 

उपलVध 

नाह� 

7 अमरावती 100 100 5 3 20 41 110 101 100 100 

8 लातूर 100 100 25 7 25 0 50 0 50 
उपलVध 

नाह� 

 नगरप�रषदा 

9 
कुळगाव-

बदलापरू 
100 100 75 57 75 77 100 79 100 96 

10 खोपोल� 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

11 अ$लबाग 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

12 इचलकरंजी 100 100 43 41 60 59 63 59 100 100 
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अनु
2

मां

क 

नागर( 

)थानीय 

सं)थेचे नाव 

शौचालयांची 

Vयापकता (%) 

सांडपाणी Vयव)थेची 

Vयापकता (%) 

सांडपाणी Vयव)थेची 

संकलन /मता (%) 

सांडपाणी I]2ये�या 

/मतेची पया�Wतता 

(%) 

सांडपाणी I]2येची 

गुणव.ता 

(%) 

ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये 

13 बाश; 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

14 
तळेगाव-

दाभाडे 
100 100 0 0 0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

15 महाबळे1वर 100 100 95 95 95 100 80 51 100 100 

16 मलकापरु 100 100 0 48 0 100 0 179 0 100 

17 नदंरुबार 100 100 0 85 0 99 0 176 0 100 

18 $स�नर 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

19 चोपडा 100 100 0 0 
उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

20 5यबंक 100 100 79 74 56 57 55 57 0 100 

21 उ=मानाबाद 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

22 जालना 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

23 $स>लोड 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

24 खुलताबाद 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

25 ?नलंगा 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

26 2हगंणघाट 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

27 काटोल 100 100 20 0 20 
उपलVध 

नाह� 
20 

उपलVध 

नाह� 
20 

उपलVध 

नाह� 

28 रामटेक 100 99 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

29 यवतमाळ 100 98 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

30 खामगाव 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

31 नांदरुा 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

32 धामणगाव 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

नगर पचंायती 

33 भातकुल� 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

34 मोटाळा 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

35 मुरबाड 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

36 तळा 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
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अनु
2

मां

क 

नागर( 

)थानीय 

सं)थेचे नाव 

शौचालयांची 

Vयापकता (%) 

सांडपाणी Vयव)थेची 

Vयापकता (%) 

सांडपाणी Vयव)थेची 

संकलन /मता (%) 

सांडपाणी I]2ये�या 

/मतेची पया�Wतता 

(%) 

सांडपाणी I]2येची 

गुणव.ता 

(%) 

ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये ल\य सा7ये 

37 $शराळा 100 100 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

38 मेढा 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

39 $सदंखेड 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

40 साAB 100 100 0 0 
उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

41 रेणापरु 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

42 
$श@र-

अनतंपाल 
100 100 0 0 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

उपलVध 

नाह� 

43 मोहाडी 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

44 लाखनी 100 100 0 0 0 
उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 
0 

उपलVध 

नाह� 

Dोत: नगर �वकास �वभाग, महाराRS शासन यांWया 2दनांक 8 फे[वुार� 2021 Wया अ�धसूचनेमधनू संक$लत केलेल� मा2हती, 
नागर� =था?नक सं=थांकडून लेखापर�\ेला 2दलेल� साQये आPण अ�धसूचनेमQये 2दलेल� साQये ]यांचा ताळमेळ केला नाह�, 
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प�र�श�ट 7.5 

(संदभ�: प�र�छेद 7.3.3) 

चाचणी तपासणी केले&या नागर( )था+नक सं)थांम7ये अि^नशमन )थानकाचंी कमतरता  

अनु 

2 

नागर( )था+नक 

सं)थेचे नाव  

आव_यक अि^नशमन 

)थानके  

उपलZध अि^नशमन 

)थानके 

अि^नशमन )थानकांची 

कमतरता  

महानगरपा�लका 

1 ठाणे 14 8 6 

2 वसई-�वरार  12 7 5 

3 �पपंर�-�चचंवड 18 6 12 

4 ना$शक 21 6 15 

5 नागपूर 22 9 13 

6 अमरावती 12 4 8 

7 लातुर 4 2 2 

नगरप�रषदा/नगर पंचायती 

1 कुळगाव-बदलापूर 3 1 2 

2 यवतमाळ 2 1 1 

3 मुरबाड  1 0 1 

4 तळा 1 0 1 

5 साAB 1 0 1 

6 मेढा 1 0 1 

7 $स�नर 1 0 1 

8 इचलकरंजी 3 2 1 

9 जालना 3 1 2 

10 रेणापुर 1 0 1 

एकूण 120 47 73 

ट�प: (i) उ=मानाबाद, (ii) नंदरुबार, (iii) खुलताबाद, (iv) 5यंबक, (v) $श@र-अनंतपाल, (vi) अ$लबाग, 

(vii) $शराळा, (viii) लाखनी, (ix) मोटाळा, (x) $सदंखेड ]या नागर� =था?नक सं=थांनी माह�त सादर 

केल� नाह�  
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