
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�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 
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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. 




