
 

 

 

 

 

 

 

�करण VII 

पाणीपुरवठा, व&छता आ+ण 

अि0नशमन सेवा पुरव1यातील 

प2रणामकारकता  
  





 

  
 

 

 

 

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. 
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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 
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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� 



अहवाल #माकं 3 (महारा'(ात चौ+ याह,तरावी सं-वधान सधुारणा अ/ध0नयमा�या अंमलबजावणीची 

प�रणामकारकता) 

58 

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 : 




