
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�करण  I  

�तावना 

  





 

 

 

 

 

 

 

 
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; 
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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. 




