तावना
मबंु ईतील नगरसेवकांसाठी तयार के लेया पिहया पिु तके त बृहमंबु ई महानगरपािलके चे  या
कायाअंतगत होते !याची ओळख क%न िदली. महानगरपािलके म'ये असलेया िविवध सिम!या आिण
!यांची काय+यांचीही ओळख क%न िदली. पिु तके , या या दस
ु -या भागात बजेट आिण संसाधन संकलन या
िवषयाची ओळख क%न िदली आहे.
महानगरपािलके कडून होणा-या 5!येक िनयोिजत उप7 मासाठी आिण दे8यात येणा-या सेवेसाठी िनधीची
तरतूद आिण !याचा खचकर8याची कायप9ती असावी लागते. :हणूनच असे :हणतात क; कोण!याही
स< ाधारी 5शासनाची धोरणा!मक बांिधलक; ही !यां, या घोषणा आिण वचननामा यातून न?हे, तर िविवध
िशषाAखाली !यांनी िकती आिथक तरतूद के ली याव%न समजून येते.
या पिु तके , या भागात मCु य!वे खालील िवषयांची मािहती िदलेली आहे 1. अथसक
ं प तयार कर8याची िवमान प9ती आिण आगामी सधु ारणा
2. अथसक
ं पाचे कॅ लHडर / वेळापJक
3. संसाधन संकलन आिण िनधी उभारणी
4. सेवा हM क
नगरसेवक :हणून आपया कायकालात आिण !यानंतरही या प
ु तकाची आपयाला मदत होईल, अशी
आशा आहे. यासंबधं ी अिधक मािहती जाणून घे8यासाठी 5जा टीमशी ज%र संपक साधावा, ही िवनंती
(फोन: 022-65252729, इ-मेल: info@praja.org.)
प
ु तका, या वाचन5वासासाठी शभु े, छा!!
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जा िवत मंडळ व सलागार

जा टीम

िवत मंडळ

िमिलंद 0 हके
कप संचालक
ि1यांका शमा3
व:र<काय= म %यव थापक
मधुकर सानप
काय= म %यव थापक
अंजली ीवातव
व:र< कप अिधकारी
अ5 य पावनसकर
कप सम>वयक
अनभ
ु ूित यादव
कप अिधकारी
भुिमका मकवाणा
डेटा एं?ीअिधकारी
द5 ता भोसले
डेटा एं?ीअिधकारी
एकनाथ पवार
व:र<डेटा संकलन अिधकारी
गणेश जाधव
कायालयीन सहा@ यक
गणेश फुलसदुं र
डेटा तपासनीस
हेमांशी िसंग
कप अिधकारी
महेश भाकर
डेटा तपासनीस
मोहमद सािजद
डेटा संकलन अिधकारी
न8ता कामत
कप अिधकारी
िनरद पंढरीपांडे
द तऐवजीकरण आिण दळणवळण अिधकारी
नेहा कोरी
डेटा एं?ीअिधकारी

िनताई मेहता
कायकारी िव त, जा फाऊंडेशन,
उोजक
समु गं ली गाडा
सं थापक िव त, जा फाऊंडेशन;
उोजक
अनज
ु भगवती
उोजक

सलागार
डॉ. सी. आर. ीधर
िवपणन संशोधन िवषयक
%यावसाियक
ुव म!ुं ा
उोजक

आयरीस मडेरा
िशणिवषयक सलागार, स"टर फॉर
िस%हील सोसायटी' या सलागार सद य

जुजु बासू
जािहरात %यावसाियक

जमाल मेकलाई
परक)य चलनिवषयक सलागार

के . एम. एस. (टीटु ) अहलुवािलया
नीलसन ओआरजी-मागचे माजी
अ2य आिण सीईओ

िववेक असरानी
उोजक

म
ु तफा डॉ* टर
कायदेत4
राजन मेहरा
उोजक
डॉ. समु ा िचटणीस
समाजशा54 आिण एसएनडीटी
िवापीठा' या माजी कुलगु9
िवनय संघवी
उोजक
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:पेश कुमार
कायालयीन सहा@ यक
िशवाली बागायतकर
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अनCु मिणका

यासारखे तपशीलवार आिण मािहतीपूण& प
ु तक तयार कर'यासाठी अनेक लोकां+ या सहभागाची
आव.यकता असते, आिण 3येकाचे योगदान िततके च मह5वाचे असते. िविवध िवषयांवरील मािहती
संकिलत कर'यासाठी बृह:मबंु ई महापािलके + या अिधका;यांनी मदत के ली, 3यासाठी सव& थम 3या सवा=चे
आभार.

भाग 1 - अथ3सक
ं पाची ओळख
1.1 महापािलका अथ&सक
ं प
1.2 नॅशनल Aयिु निसपल अकाऊंटस् मॅ:यअ
ु ल
1.3 अंदाजपRक आखणीची सCयाची पSती आिण तािवत बदल
1.4 महानगरपािलका िनधी- उ रदािय3व वाढव'याचे साधन आिण
महापािलका अंदाजपRक - िवकास घडव'याचे साधन
1.5. अथ&सक
ं प - तयार करणे, अंमलबजावणी आिण संिनयंR ण
1.6 महानगरपािलका संसाधनांची उभारणी

10
15

जा टीमने अथक मेहनत क>न ही पिु तका तयार के ली. नगरसेवकांना 3यां+ या काय&कालात उपय@
ु संदभ&
Aहणून या पिु तके चा वापर करता येईल, या उBेशाने जा टीमचे पिु तके + या िनिम&तीसाठी मनापासून आिण
िनयोजनपूव&क काम के ले.

भाग 2 - सेवा अिधकार अिधिनयम 2015
2.1 अिधसूचना िसCद के लेले िवभाग

17
19

या पिु तके + या िनिम&तीमCये Dी. पी. सी. िपसोळकर (माजी महापािलका मFु य लेखा पIरGक, मबंु ई),
Dीमती मृदल
ु जोशी (माजी महापािलका सिचव, मंबु ई) आिण अ:य मा:यवरांची बहJमोल मदत झाली, या
सवा=चेही आभार.

भाग 3 - िविनिद3Lमािहती 1कट करणे 86अ

21

भाग 4 - नाग?रकांची सनद (िसटीझQस चाट3र अँQड सी.सी.आर. एस)
4.1 नागIरकांची सनद
4.2 मCयवतXतY ार नZ
दणी यंR णा (सीसीआरएस)
4.3 स\यंR णेबाबतची िनरीGणे /समया आिण उपाययोजना

27
27
29
31

भाग 5 - 1गती पुतक
5.1 तावना
5.2 गती प
ु तकाची ओळख
5.3 मूयमापनाची मोजप_ी

32
32
33
33

भाग 6 - पुतक सूची / संदभ3वाचन

48

आभार

पढु ील सव&जणां+ या अमूय सहकाया&बBल 3यांचे आभार
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भाग 1 - अथ&सक
ं पाची ओळख
1.1 महापािलका अथ3सक
ं प
अ. 1तावना
महानगरपािलके सारखी 3येक थािनक वराb य संथा िविशcCयेयधोरणांची आखणी आिण सेवा व
िवकास कामांची अंमलबजावणी करते. या कामासाठी लागणारी संसाधने महापािलका कर व फd आका>न
आिण िविवध आपया सेवांचे श
ु क आका>न गोळा करते. आगामी वषा&त महापािलका कोणकोणती कामे
करणार आहे याची आखणी व िनयोजन आिण संबिं धत योजनां+ या खचा&चा आराखडा करते. या आिथ&क
आराखड् यामCये िविवध खा3यािनहाय होणारे जमा व खचा&चे अंदाज मांडलेले असतात. यालाच बजेट वा
अथ&सक
ं प असे Aहणतात.
Aहणूनच अथ&सक
ं पामCये महानगरपािलके + या आिथ&क धोरणांचे तपशील आिण 3या 3येकाला अनस
ु >न
आिथ&क िनयोजन या दो:हeचा समावेश असतो. महापािलका आपया िव\मान सेवा चालू ठेव'यासाठी,
3याची काय&वाही व देखभाल यासाठी ‘महसल
ं प’ तयार करते. आिण अिधक चांगया सेवा
ु ी अथ&सक
दे'याची Gमता वाढव'याकIरता कराय+ या िनयोिजत कपांसाठी ‘भांडवली अथ&सक
ं प’ तयार करते.
 अथ3सक
ं प-UयाV या

आगामी आिथ&क वषा&त िकती रf कम जमा होणे अपेिGत आहे आिण संभाgय वा अंदाजे जमा रf कम िकती
आहे याचा आिण अपेिGत व संभाgय खचा&ची रf कम िकती आहे, याची मांडणी करणे Aहणजे अथ&सक
ं प
अंदाजपR करणे. अथ&सक
ं पासाठी 1 एिल ते 31 माच&हे आिथ&क वष&धरले जाते व या कालावधीसाठी
जमा-खचा&ची मांडणी होते. यामCये संदभा&साठी Aहणून आगामी वषा&+ या अथ&सक
ं पाबरोबरच मागील तीन
वषा&चे 3यG जमा-खच&, चालू वषा&चे अथ&सक
ं प अंदाजपRक व अथ&सक
ं पाचे फे रअंदाजपRक यांचाही
समावेश के ला जातो.


अथ3सक
ं पाचा उXेश

िनयोिजत कामांसाठी संसाधने उभी करणे आिण महापािलके ने िदलेया िनदhशानस
ु ार व मंजरु ीनस
ु ार
ठरवलेया सेवा व सिु वधांसाठी खच&करणे हा अथ&सक
ं पाचा उBेश असतो. िवधीमंडळाकडून Aहणजेच
महापािलके कडून आपया काय&कारी मंडळाला िनदhशन करते आिण 3या मया&दते राहiन पािलके चा
काय&कारी िवभाग िनयोजन व धोरणाची अंमलबजावणी करतो.
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 आिथ3क उY रदाियZव तपास[याची साधने

1.2 नॅशनल 0 युिनिसपल अकाऊंटस् मॅQयुअल

महापािलके चा काय&कारी िवभाग Aहणजे महापािलका आय@
ु महापािलके ला उ रदायी राहात आहे कd नाही
हे तपास'याचे साधन Aहणजे अंदाजपRक होय. अथ&सक
ं प Aहणजे महापािलके ने वतःसाठी ठरवलेले एक
लkय, एक Cयेय, एक मापदंड आहे, 3यानस
ु ार 3या 3या आिथ&क वषा&त ठरवलेले Cयेय/लkय गाठ'यासाठी
महापािलका य3न करते.

भारत सरकार+ या नागरी िवकास मंR ालयाने शहरी थािनक वराb य संथा वयंपूण&हो'या+ या tcीने
ठोस पाऊले उचलली आहेत.

 आिथ3क िवकासाची साधने

अथ&सक
ं प हे सव&साधारण आिथ&क िवकासाचे साधन असले पािहजे. पायाभूत सिु वधा िनमा&ण कर'यासाठी
िकती िनधी लागणार आहे, आिण तो कसा उभा के ला जाणार आहे हे अथ&सक
ं पातून पcझाले पािहजे.
Aहणजेच अथ&सक
ं पातून आिथ&क िवकासाचे lोत पcझाले पािहजेत आिण िनयोजनाची पूण&बांिधलकdने
आिण पIरDमपूव&क अंमलबजावणी झाली पािहजे.

अकराgया िव आयोगा+ या िशफारशी आिण भारत सरकार+ या िव मंR ालयाने जारी के लेली माग&दश&क
त3वां+ या आधारे, कॅ गने (कॉAvwोलर अँड ऑडीटर जनरल ऑफ इंिडया) ने नागरी थािनक संथांसाठी
अंदाजपRक व िहशेब सादरीकरणाचे फॉरमॅट तयार कसे असावेत याची िशफारस कर'यासाठी एक टाक
फोस&तयार के ला होता व 3यातून नागरी थािनक संथांसाठी िविशcकारची पSती सचु व'यात आली
दी करणे
होती. टाक फोस&+ या या अहवाला+ या आधारे नागरी िवकास मंR ालयाने महापािलका लेखा नZ
सक
ु र gहावे यासाठी राzwीय महापािलका लेखा पRक (नॅशनल Aयिु निसपल अकाऊंटस् मॅ:यअ
ु ल) तयार
के ले. कॅ ग+ या मदतीने व देखरेखीखाली हे मॅ:यअ
ु ल तयार झाले.
लेखा नZ
दीची धोरणे, काय&पSती; महापािलका gयवहारा+ या अचूक, संपूण& आिण वेळेवर नZ
दी
कर'यासाठीची माग&दश&क त3वे आिण 3याआधारे अचूक आिण ततु आिथ&क अहवाल तयार करणे
यािवषयीचे तपशील या मॅ:यअ
ु लमCये आहेत.

 कायदेशीर तरतुदी

मबंु ई महानगरपािलका कायदा, 1888, करण 7 - महसूल आिण खच&मधील कलम 125 ते 134 खाली
“वािष&क अथ&सक
ं पा“+ या तरतदु ी िदलेया आहेत. MMC काय\ा+ या कलम 125 आिण 126 इ अ:वये
महापािलका आय@
ु ांनी वािष&क जमा व खचा&चे अंदाजपRक - अंदाजपR अ (फं ड कोड 11, 12, 60, 70),
अंदाजपRक बी (फं ड कोड 21, 22, 23) आिण अंदाजपRक जी (फं ड कोड 40) - यामाणे दरवषX5
फे pवु ारी िकं वा 3यापूवXतयार क>न थायी सिमती+ या िवचाराथ&सादर करायचे आहे. MMC काय\ा+ या
कलम 125 ते 134 मCये MCGM + या अंदाजपRकासाठी+ या तरतदु eचा समावेश आहे.

1.3 अंदाजप^क आखणीची सbयाची प@ती आिण 1तािवत बदल
अंदाजप^क
ए

िनधी

10
11
12

ब. अनमु ान व ल\य िनि]तीसाठी अंदाजप^क :
बी
1. आिथ&क वषा&त आवक िकती आिण जावक िकती
2. एकूण अंदाजे जमा रf कम आिण मागील वषा&तील िशलक रf कम िमळून होणारी रf कम अपेिGत
खचा&साठी आिण 3याचबरोबर काय\ातील तरतदु eनस
ु ार अथवा िनयमांनस
ु ार जी रf कम िशलक
राहायला पािहजे 3यासाठी परु शे ी आहे का
3. जर तूट असेल, Aहणजे सr
ु वातीची िशलक व जमा अशी एकूण रf कम खचा&+ या तल
ु नेत कमी
असेल, तर ही तूट कशी भ>न काढली जाईल याचे तावव>प िनवेदन के ले पािहजे, सCयाचे कर,
फd, दर वाढवणे आिण / िकं वा नgया वषा&त Aहणजे एिलपासून नवे कर, फd, दर स>
ु करणे.
4. या आधारे थािनक वराb य संथांचे खचा&चे िवभाग आपया कपांचे िनयोजन करतात आिण
उ3प:नाचे िवभाग अपेिGत रf कम जमा कर'याचे लkय ठरवतात.
5. अंदाजपRक आिण 3यGातील जमा-खच&यांची सतत तल
ु ना के ली जाते b यामळ
ु े आिथ&क पIरिथती
सस
sआहे
कd
खालावते
आहे
हे
समज
न
ये
त
.
े
ु
ू
2
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संकेY ांक

20
21
22
23

इ
सी

जी

30
40
50
60
70

तपशील
मFु य अथ&सक
ं प
भाग 1– सामा:य
भाग 2 – आरो|य
अंदाजपRकdय सधु ार
सधु ारा3मक योजना
झोपडप_ीमंजरु ी
झोपडपI_सधु ार
शैG िणक अथ&सक
ं प
पाणी परु वठा आिण मलिन:सारण
वृG ािधकरण
भिवzयिनवा&ह िनधी
भिवzयिनवा&ह िनवृ ीवेतन िनधी
मंबु ई िव\तु परु वठा व पIरवहन
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खच&व महसल
ु ाची एकूण 33 खाती (हेडस्) आहेत. खचा&ची खाती आकड् यां+ या साहा याने दश&वली
जातात. लेखा नZ
दीची खाती महानगरपािलके कडून आिण िवभागांकडून िदया जाणाऱया सेवां+ या आधारे
तयार के ली आहेत. उदाहरणाथ&- V - घन कचरा gयवथापन, IX - अि|नशामक दल
लेखा नZ
दी पाच वेगवेगया िठकाणी ठेवया जातात. सभागृहाने िवकिसत के लेया सॉvटवेअर+ या
साहा याने संगणकावर लेखा नZ
दी के या जातात. या आधारे वषा&+ या अखेरीस एकिRत ताळे बदं तयार के ला
जातो.
1. मFु य लेखापाल (wेझरी), अथ&सक
ं प िवभाग ए, बी व इ
अ. मFु यालय – िडिgहजन 1 चे gयवहार (शहर भाग – ए, बी, सी, डी, इ, एफ/एन, एफ/एस,
जी/एन, जी/एस)
ब. उपलेखापाल (पूव&उपिवभाग)- िडिgहजन 3 चे gयवहार (पूव&भाग – एल, एम/इ, एम / डयू,
एन, एस, टी)
क. उपलेखापाल (पिम उपिवभाग)- िडिgहजन 2 चे gयवहार (पिम भाग – एच / इ, एच /
डयू, के /इ, के /डयू, पी/ एन, पी/एस, आर/एन, आर/एस, आर/सी)
ड. उपलेखापाल (िशGण) –िशGणिवषयक उपY मांचे gयवहार
इ. उपलेखापाल (r|णालये) – िडिgहजन 1, भाग 2 चे gयवहार (मFु य r|णालये)
2. मFु य लेखापाल (डयू. एस. आिण एस. डी.), अथ&सक
ं प िवभाग जी – पाणी परु वठा आिण मल:
िनसारण
3. मFु य लेखापाल आिण अथ&सक
ं प सी साठी िव अिधकारी – बीइएसटी (बेट) उपY म
•

सbयाc या प@तीमधील ^ टु ी

अ.
ब.
क.
ड.
ई.
फ.
ग.
ह.
य.

मालम ेचे अवमूयन (डेििसएशन) संबधं ी तरतदु ी के लेया नाहीत
आवक व जावक रf कमेचा खाRीलायक अंदाज बांधता येत नाही
वातव आिथ&क पIरिथतीचा खाRीलायक अंदाज बांधता येत नाही
कज&उभारणीमCये अडचणी येतात
कामाची पनु रावृ ी
वेळखाऊ आिण न परवड'याजोगी
कमी पारदश&कता
िविवध सेवांचा खच&आिण खचा&चे िवेषण सहज काढता येत नाही
सव&सामा:यांना समज'यास कठीण



सधु ारण व बदलाचा 1कप - टAपे

अ. अंदाजपRक आिण लेखा पSतीत सधु ारणा व 3यामCये वापरता ये'याजोगे दतावेज सहजपणे तयार
कर'याची सिु वधा
ब. MCGM ने िनित के लेया संगणकdय काय&Y मा+ या साहा याने अंदाजपRकdय आिण लेखा नZ
द
आिण तािवत ई - गgहन&:स कपा+ या tcीने वाटचाल
क. MCGM + या सव&मालम ेचे मूयिनधा&रण
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1.4 महानगरपािलका िनधी- उY रदाियZव वाढव[याचे साधन आिण महापािलका अंदाजप^क िवकास घडव[याचे साधन
1शांत िपसोळकर,
माजी महानगरपािलका मFु य लेखापIरGक, MCGM
महानगरपािलका िनधी – अंदाजपRक (लkय), िहशोब (आिथ&क कामिगरी), लेखा परीGण
(िचिक3सक मूयमापन) आिण शासकdय अहवाल (3यG कामकाज) आिण यासोबत
रीपोटXगं ची यो|य पSती अवलंबयास महानगरपािलके ला आपली काय\ाने िनिद&cके लेली व
बंधनकारक असलेली व नसलेली सव&कायhपूण&कर'याचे चांगले साधन िमळू शके ल. आजपय=त
नागIरकांना ठोस भूिमका नसयाने महानगरपािलके + या शासन व कारभाराबाबत ते बयाची
भूिमका घे'यापिलकडे फार काही क>शकत नgहते. पण अिलकडे लागू कर'यात आलेला मािहती
अिधकार कायदा आिण महानगरपािलका काय\ातील लोकांना मािहती सादर कर'याची तरतूद
(पिलक डीसf लोजर) यामळ
ु े नागIरकांची बाजू सGम झाली आहे. महानगरपािलके ने आता
वतःहiन पढु ाकार घेऊन आपया सेवांची यथोिचत मािहती देणे अपेिGत आहे. महापािलके ची
आिथ&क बाजू मांडणारे दतऐवज (बजेट, िहशोब, लेखा अहवाल व शासकdय अहवाल) सोvया व
नेमf या पSतीने आिण एकूण M C G M साठी व 3येक वॉडा&साठी यामाणे वतंR पणे
नागIरकांसमोर मांडले तर 3याचा चांगला पIरणाम पडेल. साव&जिनक मािहतीसाठी
महानगरपािलके + या इंटरनेट साईटवर ही संिGव नेमकd मािहती देता येईल.
आजघडीला सव&बंधनकारक अंदाजपRकdय दताऐवज – अंदाजपRक ए (मFु य / सव&साधारण
अंदाजपRक), अंदाजपRक बी (सधु ार / झोपडप_ी), अंदाजपRक सी (बेटसाठी) , अंदाजपRक ई
(िशGणाचे अंदाजपRक), अंदाजपRक जी (पाणी परु वठा व सांडपाणी gयवथापन) आिण वृG
अिधकारी काया&लय अंदाजपRक-अितशय तपशीलवारपणे बनवले जातात कारण ते तसे
तपशीलात बनवणे गरजेचे असते आिण 3यामळ
ु े नगरसेवकांना या अंदाजपRकांचा सखोल अयास
क>न सिमती आिण महानगरपािलका तरावर 3यासंबधं ी चचा&करणे शf य होते. अंदाजपRक ए
मCयेही आरो|य व वै\कdय बाबeचे अंदाजपRक वतंR पणे अंदाजपRक ए-भाग II Aहणून मांड'यात
येते. हा दतऐवज 400 पानांपेG ा मोठा असतो. शासकdय आिण िव ीय िनयंR णासाठी तसा तो
असणे आव.यकही आहे. यामळ
ु े कदािचत या िवषयाचे अयासक आिण जाणकार अंदाजपRक
समजून घेऊ शकतील, पण नगरसेवकांना आिण सामा:य माणसांना माR 3याचा अ:वयाथ&लावणे
अवघड जाते. नागरी सिु वधांसाठी के लेली िव ीय तरतूद आिण अंदाजपRक सादर करताना
महापािलका आय@
ु ांना के लेले िनवेदन हे अंदाजपRकातील आकड् यांपिलकडील मह5वाची मािहती
देते. (अथा&त 3यामCयेही सधु ारणेला बराच वाव आहे). एकूण तीन वषा=+या अंदाजपRकांचा-मागील
वषा&चे तािवत व 3यG अंदाजपRक, चालू वषा&तील िव ीय अंदाज आिण 3याची फे ररचना आिण
पढु ील वषा&साठी आखलेले अंदापRक - या ित:ही दतऐवजां+ या अयासातून नगरसेवकांना आिण
अयासक, िवेषकांना उपय@
ु मािहती िमळत असते.
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या िव ीय दताऐवजीकरणामCये आिण मािहती संकलना+ या पSतीमCये अिधक gयावसाियकता
कशी आणता येईल हा खरा आहे (असे के यास ती महापािलके मCयेही gयावसाियक वातावरण
तयार कर'याची सr
ु वात ठरेल). बेटने आपली मािहती अशा gयावसाियक पSतीने एकिRत
के लेली आहे, 3यामCये िचंते+ या गोcीकोण3या आिण सधु ारणे+ या गोcीकोण3या याची मांडणीही
के लेली आहे. पाणी परु वठा व सांडपाणी gयवथापनासाठीचे अंदाजपRक हे देखील समजायला
सोvया पSतीने मांडले जाते. पण संगणक व अ\यावत तंR  ानाचा अवलंब क>न आणखी सधु ारणा
कर'याची आव.यकता आहे. शहरी थािनक वराb य संथांसाठी राzwीय महापािलका लेखा
पRक (नॅशनल Aयिु निसपल अकाऊंटस् मॅ:यअ
ु ल) भारत सरकारचे नागरी िवकास मंR ालय, िव
आयोग आिण कॅ गने तयार के ले असून 3यामळ
ु े सधु ारणांची सr
ु वात झालीच आहे. परंतु िवकित
कारभाराबरोबरच अंदाजपRक िनिम&ती आिण लेखा नZ
दीही िवकित पSतीने हो'यासाठी MCGM
ला आणखी बरेच य3न करावे लागणार आहेत. याआधी नमूद के यामाणे महनगरपािलके + या
मह5वा+ या सेवां+ या कामिगरीचे दश&क आिण िवकासाचे दश&क तपासले तर िविवध GेR ातील कामाचे
वातव आिण संबिं धत िनधीची तरतूद व 3यG वापर यातील तफावत कषा&ने लGात येईल. या
मािहती+ या आधारे भाग सिमती तरावर चचा&होऊ शकतील व या चचhतून पIरिथती सधु ार'याचे
माग&ही पcहोतील.
या पSतीमळ
ु े वॉड&तरावर तयार होणारी, अित3वात असलेली संसाधने काशात येतील आिण
3याचा िवकास साध'यासाठी िनधीची तरतूद करता येईल. थकबाकdची रf कमेचा दर मिह:याला
आढावा घेतला पािहजे. संगणीकरणाचे आधिु नक तंR  ान वाप>न िहशोब लेखन के ले तर ते अिधक
सव=कष होईल. 3यामCये िनधी तरतदु ीमाणे जमीन इ3यादी थावर मालम ेचा अंतभा&वही होईल.
पा'याचे ऑडीट सारF या पSती वाप>न पाणी तटु वड् यावर मात करता येईल. अंदाजपRक जी
मCये जे जबाबदारी+ या िनकषां+ या आधारे के लेले िहशोबलेखन आहे ते पSती अिधक िवकिसत
क>न सव&अंदाजपRकांना अवलंबली तर 3यातून महानगरपािलके चे उ रदािय3व साधले जाईल.
आिथ&क िनयंR ण gयवथेचा (अंदाजपRक / िहशोबलेखन / लेखा परीGण) हेतू हा उपलध सव&
संसाधने (मनz
ु यबळ, यंR सामु ी, सािह3य, साधने, पैसे इ3यादी) शf य िततf या कमाल तरावर
वापरली जावीत आिण 3यातून अिधकािधक काय&G मता साधता यावी हा असतो. यासाठी
िहशोबा+ या आिण अहवाल सादरीकरणा+ या (IरपोटXगं ) यो|य पSतeचा अवलंब व अंमलबजावणी
करावी लागेल. 3यामळ
ु े शासनाला संसाधनाची फे रआखणी कर'यासारखे gयवथापकdय िनण&य
घेणे शf य होईल आिण 3यामळ
ु े सेवेचा खच&कमी करता येईल.
याआधी नमूद के यामाणे, महानगरपािलके + या मह5वा+ या सेवांचे कामिगरीचे दश&क आिण
िवकासाचे दश&क (आउटकम बजेटमCये नमूद के यानस
ु ार) तपासले असता आपयाला 3या
सेवांसाठी के लेली आिथ&क तरतूद तसेच 3याचा वापर यातील तफावत िकती मोठी आहे हे लGात
येते. तसेच िविवध िठकाणी भौितक rपात 3यGात िकती काम उभारले आहे, हेदख
े ील समजून
येते. या मािहतीला ध>न थािनक तरावर, Aहणजे वॉड&तरावर चचा&आिण वादिववाद घडवून
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आव.यक सधु ारणा करता येऊ शकतात. पढु ील ३.५ वषा=साठी सेवांचे बचमाक& िनकष िनित
क>न ते कामाचे लkय मानले पािहजेत. या पूव&िनधा&Iरत मानक लkयां+ या आधारे 3यGातील
कामिगरीचे मापन के ले पािहजे.
सेवां+ या बचमाक&िनकषानुसार मागील वषा&चा 3यG वािष&क लेखा अहवाल आिण 3यG कामिगरी
अहवाल सादर करणे:
मागील वषा&चे अथ&सक
ं पीय अंदाजपR, सधु ाIरत अंदाजपRक यासह मागील वषा&चा 3यG वािष&क
लेखा अहवाल अथ&सक
ं प तयारी+ या परु शे ा आधी िदला गेला पािहजे. यामळ
ं प तरतूद व
ु े अथ&सक
3यG खच&यांची तल
ु ना करता येईल, Aहणजेच, चालू वषा&साठी सधु ाIरत अंदाजपR आिण पढु ील
वषा&साठी तािवत अंदाजपR तयार कर'या+ या आधी मागील वषा&+ या अथ&सक
ं पातील तफावत
समजून येईल.
अशा कारे अथ&सक
ं प िवेषण आिण 3यGातील कामिगरीचे िवेषण हे दो:ही एकिRतपणे
के यावर महानगरपािलके ने 3या कालावधीत के लेया कामाचे ख;या अथा&ने परीGण करता येईल.
अथ3सक
ं प िनिम3तीमbये नाग?रकांचा सहभाग:
तसेच अथ&सक
ं प तयार कर'या+ या आधी महानगरपािलके ने राb य सरकारकडून कर'यात
आलेले शहरां+ या दजा&ची पाहणी आिण सवhG ण अहवाल, 3यGातील आिण पढु ील वषा&साठी
िनधा&Iरत मानके सादर के ली पािहजेत. तसेच उ\ोजक, अयासक, आिण अथ&तb  अशा िविवध
िहतधारकांशी िवचारिविनमय क>न ‘लोकसहभाग कसा वाढवावा’ यािवषयी सूचना घेतया
पािहजेत. मागील वषा&+ या 3येक सेवा /िवभाग यांनी काय साCय के ले या+ या तपशीलासह 3यG
लेखा शासन अहवाल आिण कप कामांचे गती अहवाल सादर के ले पािहजेत. तसेच हे अहवाल
इंटरनेट+ या माCयमातून साव&जिनक मािहतीसाठी खल
ु े के ले पािहजेत. थायी सिमती आिण
महानगरपािलका यांना पढु ील वषा&चे अंदाजपRक सादर कर'या+ या परु शे ा आधी हे सव&अहवाल
नागIरकांसाठी खल
ु े के ले गेले पािहजेत.
संसाधनांची जळ
ु णी करणे आिण न वापरलेया Gमतांचा वापर करणे हे राजकdय कारणांमळ
ु े
िववादापद मB
ु े ठ>शकतात. पण 3यांची मािहतीच संकिलत नसयाने 3याचा जो िवचार आजवर
झाला नाही तो स>
ु करता येणे शf य आहे. जकातीतून िमळणाऱया उ3प:नामळ
ु े करआकारणीत
बदल वा सधु ारणा कर'याचा िवचार बाजूला ठेवता आला, पण तो फार काळ मागे टाकून चालणार
नाही.
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िहशोबलेखन (अकाऊंटeग) Aहणजे के वळ gयवहारां+ या नZ
दी करणे एवढेच नgहे तर यामCये नZ
दी
करणे, संकलन करणे, नZ
दeचे िवेषण क>न 3याचा अ:वयाथ&लावणे याचा समावेश होतो. आिण
लहान कालावधीसाठी Aहणजे रोज+ या रोज असे के यास ठोस िनण&य घे'याला पf का आधार
िमळतो, िनण&य िY या सल
ु भ होते. याखेरीज अशा मािहती संकलनामळ
ु े महानगरपािलके + या शहर
/ वॉड&/ >|णालये तरावरील सेवांची मािहती b या नागIरकांना हवी आहे 3यांना ती सहज उपलध
होऊ शके ल.
थोडf यात, महापािलके ची िव ीय बाजू (अंदाजपRक, िहशोबलेखन, लेखा परीGण आिण भौितक व
आिथ&क िनकषांवर आधाIरत सव=कष मािहती) ही महानगरपािलका शासनाचा कारभार पारदश&क
कर'याचे आिण 3याचे उ रदािय3व वाढव'याचे अ3यंत मह5वाचे साधन आहे. तसेच 3यामळ
ु े
74gया घटनाद>
ु तीतील तरतदु eची आिण मािहती हf क अिधकाराचीही अंमलबजावणी
होईल. 3यामळ
ु े सव& थम नॅशनल Aयिु निसपल अकाऊंटस् मॅ:यअ
ु लने िदलेया पSती व
फॉरमॅट+ या धतXवर आव.यक फॉरमॅट व नागरी सेवा व िवकासाचे मापन कर'यासाठी दश&क िनित
करणे आव.यक आहे. आिण पूव&िनयोिजत व 3यGातील कामिगरीची तल
ु ना करणे ज>रीचे आहे.
2007 -08 + या अंदाजपRकांपासून महानगरपािलका या कारचा य3न करत आहे, परंतु
3यGातील सेवांचे मापन कर'यासाठी यो|य दश&क अंितम के ले पािहजेत आिण 3याचा सेवांमCये
सधु ारणा आण'यासाठी वापर के ला गेला पािहजे.
मागील दोन वषा=+या अंदाजपRकात 3यG के लेया कामावर आधाIरत िनधीवापराचे िवेषण के ले
गेलेले नाही. असा मधेच बदल का कर'यात आला हे तपासावे लागेल आिण 3यातील R टु ी दूर क>न
3याचा प:
ु हा अवलंब कसा करता येईल याचा िवचार झाला पािहजे.
महानगरपािलके + या सेवां+ या संदभा&त बोलताना, महानगरपािलका शासनाची काय&स
ं कृ ती
आमूला बदल'याची गरज वारंवार बोलून दाखवली जाते. शासन पारदश&क, काय&G म आिण
जनतेला उ रदायी असलेले पािहजे. सव&समावेशकता आिण समता ही शासना+ या कामाची
पायाभूत त3वे पािहजेत. संथा3मक पनु &रचना होणे आिण नागरी सेवांसबं धं ी+ या िY यांची
फे रआखणी करणे आ3यंितक गरजेचे आहे. बदल अपIरहाय&आहे. सधु ारणा घडवून आणणे ही
दीघ&कालीन िY या असयाने ठरािवक कालावधीने बदलाचा आढावा घेतला पािहजे, 3याआधारे
पSती / िY यांमCये, संथा3मक उभारणी / संरचनेमCये आव.यक बदल के ले पािहजेत. असे बदल
करताना 3या 3या वेळ+ या पIरिथती लGात घेणे गरजेचे आहे (उपलध तंR  ान, लोकसंF येतील
बदल, शहर / िवभागाचे अथ&कारण, नागरी गरजा / आकांG ा इ3यादी). यापूवXही 3या 3या वेळी
भेडसावणा;या समयां+ या सोडवणक
ु dसाठी असे य3न अधून मधून के ले गेले. पण असे सटु े सटु े
य3न कामाचे नाहीत, लोकांना बदल जाणवेल अशा कारे नागरी सेवांमCये बदल घडवायचे
असतील तर सव=कष व>पाचा बदल होणं आव.यक आहे. पण सधु ारण होत नाहीयेत. उलट
नागरी सेवांचा तर अिधक खालावत चालला आहे असे सव&साधारण जनमत आहे. महापािलके + या
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पिलकडचे, बाहेरचे घटकही याला कारणीभूत आहेत असे सूिचत के ले जाते. यात काही माणात
तय असले तरी महानगरपािलका आपया जबाबदारीपासून पळ काढू शकत
नाही. नागIरकांचा tिcकोन आिण शासकdय अिधका;यांचा tिcकोन यामCये असणारी दरी
िदवसिदवस िविवध कारणांमळ
ु े अिधकािधक >ंदावत चालली आहे. महानगरपािलका
शासनािवषयीचे पूव&ह, भेदभाव के ला जात असयाची भावना, समाज Aहणून एकसंघ जनतेचा
िवचार न होता एके का gय@dचा, ित+ या अपेG ांचा िवचार हेणे, अ ान आिण उदािसनता नागIरकांमधे िदसून येणा;या या काही ाितिनिधक उणीवा आहेत. तर उ रदािय3वाचा अभाव,
आ3मसंतc
ु ता आिण काही माणात िवषयांचे अ ान ही शासन व नोकरशाहीची लोकांसोबत+ या
कामातील कमकुवत बाजू आहे. लोकांना काय&G म सेवा पािहजे आहेत आिण 3याचवेळी नागIरकांना
एखादी गोcपटवून दे'यासाठी आव.यक मािहती व आकडेवारी शासकdय अिधकाऱयां+ या
हाताशी पािहजे. संथा3मक पनु &रचना, अंतग&त कारभाराचे िनयम व िनयमावली यािवषयी
सव&सामा:य माणसाला काही घेणेदणे े नसते, 3या+ या tcीने पIरणाम मह5वाचा, िदसून येतील असे
बदल होणे मह5वाचे आहे. पण बऱयाचदा सरकारी यंR णा पIरणामांवर लG कित न करता िनयम,
िनयमावलीवर अिधक भर देताना िदसतात.
दोघां+ या tिcकोनांतील कोणाचे बरोबर वा वातवाला ध>न आहे हे ठरव'याचे िनकष कोणते
असतील? चांगया कारभाराची मह5वाची उिBcेपढु ीलमाणे आहेत
1. सेवा दे'या+ या काय&G मतेत सधु ारणा करणे,
2. संसाधनाचा पाया भf कम करणे,
3. संसाधने व िनधी यां+ या यो|य वापरासाठी िनधी तरतूद करताना ाधा:यY म ठरवणे
आव.यक आहे,
4. शाीय पSतीने िनित के लेया िवकास िवषयक दश&कां+ या आधारे िवकासातील तफावत
शोधून काढणे,
5. कामिगरीिवषयक दश&कां+ या आधारे पूण&के लेया कामांचे मूयांकन करणे (वै ािनक पSतीने
आिण मा:यताात3वां+ या आधारे िवकिसत के लेली) व िनण&यांचा आढावा घेणे,
6. पारदश&कता, उ रदािय3व आिण साधेपणा सिु नित करणे.
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1.5. अथ3सक
ं प - तयार करणे, अंमलबजावणी आिण संिनयं^ ण
 अथ3सक
ं प अंदाजप^क तयार कर[याची तZवे

1. अथ&सक
ं प अंदाजपRकातील खाती, रकाने आिण सूची शf यतोवर सारखे असावेत. 3यामळ
ु े
तल
ना3
मक
आढावा
घे
त
ा
ये
त
ो.
ु
2. महसूल आिण भांडवली जमा आिण खच&यांचे वतंR अथ&सक
ं प अंदाजपRक करावे आिण 3यांचे
िहशोब वतंR ठेवावेत.
3. थािनक वराb य संथांसाठी तटु ीचे वा िशलकdचे (आव.यकतेपेG ा जात) अथ&सक
ं प
अंदाजपRक असू नये. कारण या संथा gयापारी वा gयावसाियक संथा नसून िकमान खचा&त नागरी
सेवा व सिु वधा देणे ही 3यांची जबाबदारी आहे. Aहणून समतोल अथ&सक
ं प तयार कर'यासाठी जमा व
खचा&चे अंदाज शf य िततf या नेमके पणाने तयार करावेत. काय\ानस
ं प
ु ारही तटु ीचा अथ&सक
कर'याला मनाई आहे.
4. b या बांधकाम, योजना, कप इ3यादीचे िनयोजन व अथ&सक
ं प अंदाजपRकाला अिधकृ त मंजरु ी
िमळाली आहे, 3या कामांसाठी भांडवलाची तरतूद अथ&सक
ं पात के ली पािहजे.
5. अथ&सक
ं प अंदाजपRकात थूलमानाने रf कम नमूद के ली जावी. 3यG व अंदाजे खच&पूण&रf कमेत
असावा. 3यामळ
ु े िहशोब करणे सोयीचे जाते व चक
ु ा टाळता येतात.
6. अथ&सक
ं प अंदाजपRक तयार करताना थायी सिमतीने अथ&सक
ं प अंदाजपRक समतोल करावे
आिण वषा&+ या अखेरीस काही रोख रf कम िशलक ठेवावी. Aहणजे पढु े िदलेया कायदेशीर
तरतदु ीमाणे 3येक अथ&सक
ं पाकात काही िकमान रोख रf कम िशलकdत ठेवावीः
अ. कलम 126(2)(डी) - अंदाजपRक ए - मFु य ->पये 1 लाख
ब. कलम 126 बी (सी) -अंदाजपRक सी -बेट ->पये 1 लाख
क. कलम 126 डी (2)(बी) -अंदाजपRक ई - िशGण ->पये वीस हजार
 बजेटमbये आणखी कोणZया गोLीसमािवLके या पािहजेत?

1. 3यG जमा व खच&, Aहणजे मागील तीन वषा&+ या जमा-खचा&चे ताळे बदं
2. चालू वषा&चे अथ&सक
ं प फे रअंदाजपRक, Aहणजेच 1 एिल ते 30 नोgहबर या पिहया आठ
मिह:यांचा 3यG जमा-खच&आिण 1 िडसबर ते 31 माच&या 4 मिह:यांचा अंदाजे जमाखच&
3. आगामी वषा&+ या जमा व खचा&चे अंदाज आिण चालू वषा&चे खाते बंद करताना बाकd राहणारी अंदाजे
रf कम
4. आगामी वषा&साठी तािवत कर, फd आिण सेवा श
ु क दर
5. आथापना सूची-आथापना खचा&चे अंदाजपRकासह तािवत पदे व 3यांची Dेणी आिण भ े
6. िविवध िवभागांकडून होणा;या भांडवली कामांची यादी. कलम 126 जीः सवलतीत िदलेया सेवांचा
अहवाल
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आगामी वषा&चा अथ&सक
ं प सादर कर'याआधी तपशीलवार वािष&क लेखा, Aहणजेच मागील तीन वषा=चा
3यG खच&, अथ&सक
ं प व सधु ाIरत अथ&सक
ं पासह िदले गेले पािहजे. यामळ
ं प व
ु े मागील वषा&चे अथ&सक
3यG खच&यांची तल
ु ना क>न 3यातील तफावत समजेल व 3यातील अनक
ु ू ल आिण ितकूल तफावत
लGात येईल. अशा कारे एसएलबी साCय व अथ&सक
ं प िवेषण क>न महापािलके + या कामिगरीचे
परीGण करता येईल.
 कलम 126 जीः सवलतीत िदलेया सेवांचा अहवाल

आय@
ु अथवा महाgयवथापकाने (जे लागू असेल 3यामाणे) थायी सिमती वा बेट सिमतीला
अथ&सक
ं प अंदाजपRक सादर करताना सोबत वतंR अहवाल जोडावा व 3यामळ
ु े पढु े नमूद के लेया सेवा
सवलती+ या दरात आहेत कd नाही, असयास सवलतीचे माण, सवलत रf कमेचा जमा lोत आिण यामळ
ु े
कोण3या लोकांना लाभ होणार आहे याची मािहती नमूद करावी :
अ. पाणी परु वठा आिण मलिनःसारण
ब. सफाई, कचरा वाहतूक व कच;याची िवहेवाट
क. साव&जिनक वाहतूक आिण
ड. र3यावरील िदवाब ी योजना
पcीकरणः एखादी सेवा सवलतीत देणे Aहणजे सेवा चालू ठेव'याचा व देखभालीचा खच&, अवमूयन खच&व
कज&सेवा या सगयांचा िमळून होणारा एकूण खच&हा ती सेवा देऊन िमळणा;या रf कमेपेG ा अिधक आहे.
थायी सिमती अथवा बेट सिमती (जे लागू असेल 3यामाणे) या अहवालाचे परीGण करेल आिण आपया
िशफारसeसह महापािलके ला सादर करेल.
 कलम 63 अ, बः पया3वरण िथतीदश3क वािष3क अहवाल

मंबु ई महानगरपािलका काय\ातील कलम 63 ब नस
ु ार, 3येक वषX 31 जल
ु ै+ या आधी आय@
ु ांनी
बृह:मंबु ई+ या पया&वरण िथतीदश&क मागील आिथ&क वषा&चा अहवाल महापािलके समोर सादर के ला पािहजे.
राb य सरकारने वेळोवेळी नमूद के लेया िवषयांना ध>न हा अहवाल तयार के लेला असेल.
 वॉड3सिमतीमधील चचा3कलम 50 टीटी

लोकांना काय पािहजे, 3यां+ या काय गरजा आहेत हे समजून घेणे आव.यक आहे. 3यासाठी 74gया
घटनादr
ु तीने वॉड&सिम3यांची तरतूद के ली. या सिमतीत िनवडून आलेया नगरसेवकाबरोबरच वयंसेवी
संथांचे ितिनधी, थािनक संथांचे ितिनधीही सदय असतात. वॉड&सिम3यांमळ
ु े िवकासकामांबBल
लोकांचे मत आिण कामांचा अY म समजून घेता होते. वॉड&मधील कामांचे अंदाजपRक आय@
ु ांकडे
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पाठव'यापूवX वॉड& सिमती खचा=चा िवचार करेल आिण 3यािवषयी आपया सूचना देईल, असे वॉड&
सिमती+ या काय&पSतीिवषयी कलम 50 टीटी (7)(बी)मCये Aहटले आहे.

 बजेट आखणी

कलम

जबाबदार अिधकारी
(तयार करणे / सादर
करणे)

सादरीकरण
आिण अंितम
>प देणे

सादरीकरण
बजेट कार
िदनांक (या िदवशी
वा 3यापूवX)

125

महापािलका आय@
ु

थायी सिमती

5 फे pवु ारी

बजेट ए – मFु य
बजेट बी – सधु ार
कामे

126 ए

बेटचे
महाgयवथापक

बेट सिमती

10 ऑf टोबर

बजेट सी – बेट
अंडरटेकeग

126 बी

महापािलका सिचव

बेट सिमती

31 िडसबर

बजेट सी – बेट
अंडरटेकeग

126 सी

महापािलका आय@
ु

िशGण सिमती

5 फे pवु ारी

बजेट ई - िशGण

 थायी सिमती

126 डी (3)

महापािलका सिचव

थायी
सिमती**

1 माच&

बजेट ई - िशGण

1. थायी सिमती आपया िवचाराला यो|य वाटेल 3यामाणे अंदाजपRकात सधु ारणा करेल, भर टाके ल
2. थायी सिमती महापािलका आय@
ु ांकडून मािहतीचे तपशील आिण पcीकरण मागवू शके ल.
3. थायी सिमती देयके तसेच कजा&चे हेव gयाजाची रf कम दे'याची तरतूद करेल.

126 इ

महापािलका आय@
ु

थायी
सिमती

5 फे pवु ारी

बजेट जी – पाणी
परु वठा व
मलिनःसारण

126 एफ

महापािलका सिचव

थायी
सिमती

5 फे pवु ारी

बजेट जी – पाणी
परु वठा व
मलिनःसारण

(ब) अथ&सक
ं प आय@
ु ांना पाठव'या+ या आधी 3येक वॉड& सिमती सबंिधत वॉड&मधील िविवध
िशषा=खालील तावां+ या खचा&+ या अंदाजपRावर िवचारिविनमय क>न सूचना देतील, याचा वॉड&
सिमती+ या काया&मCये समावेश असेल.
 अथ3सक
ं प िनिम3तीमbये लोकांचा सहभाग

अथ&सक
ं प तयार कर'यापूवXमहापािलका आय@
ु राb य सरकारचा आिथ&क सवhG ण अहवाल सादर
करतात. तसेच उ\ोजक, अथ&त , अयासक इ3यादeशी िवचार िविनमय क>न, अथ&सक
ं प िनिम&ती
िY येत लोक सहभाग वाढव'यासाठी, 3यां+ या सूचना व मते जाणून घेतात. नवे अंदाजपRक मांड'या+ या
आधी पूण&झालेया मागील वषा&चे िविवध आिथ&क अहवाल – 3यG ताळे बदं , शासकdय अहवाल, 3येक
सेवा / िवभागाचा गती अहवाल, 3यां+ या कामाची भौितक आिण आिथ&क गती, लेखा परीGण
अहवालानस
ु ार के लेया कारवाईचा अहवाल इ3यादी – इंटरनेटवर सवा=साठी खल
ु े के ले जातात. तसेच हे
अहवाल थायी सिमती आिण महापािलका यांना सादर के ले जातात.

टीप
* नगरसेवका+ या नेहमी+ या जागेवर वा शेवट+ या मािहतीमाणे असलेया जागेवर पाठवणे.
** िशGण अंदाजपRकासाठी थायी सिमतीसाठी सूचना (असयास) सिमतीकडे पाठव'यापूवX3या
समािवcक>न छपाई करावी.
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 कर, दर आिण सेवा शु* ल िनि]त करणे

 जमा आिण खच3यांची जुळवाजुळवी करणे

कलम 128 - महानगरपािलके ने 20 माच&वा 3यापूवX, िदलेया मया&दा व अटeबरहJकुम, कर, फd, सेवा श
ु क,
बेटचे दर ठरवावेत, कोण3या वतूंवर ऑf wाय आकारणी करायची हेही ठरवावे.

कलम 134 - आिथ&क वषा&त जर कधी थायी सिमती वा बेट सिमती यां+ या िशफारसीनस
ु ार
महापािलके + या असे लGात आले कd खचा&ला परु शे ी जमा वा आवक नाही आहे आिण िकमान आव.यक
िशलकdपेG ा कमी बाकd िशलक राहील, तर महापािलके ने खचा&+ या माणात आवक कर'यासाठी
आव.यक उपाययोजना करणे ज>रीचे आहे.

 अंदाजप^काला अंितम hप देणे

कलम 129 - महानगरपािलका आपया िवचाराला यो|य वाटेल अशा कारे सव&अंदाजपRकात आव.यक
सधु ारणा क>न 3यांना अंितम >प देईल. अशा कारे महापािलके ने के लेले अंदाजपRक अंितम असेल आिण
महापािलका आय@
ु 3याची अंमलबजावणी करतील.
 अित?रiिनधी

कलम १३१ – थायी सिमती आिण / िकं वा बी.ई.एस.टी. सिमती यां+ या िशफारसीनस
ु ार,
महानगरपािलके ला कोण3याही चालू आिथ&क वषा&त िवशेष उBेशासाठी िकं वा अपIरहाय& गरजेसाठी
अथ&सक
ं पातील िनधी वाढवून घेता येईल िकं वा अितIर@िनधीची तरतूद करता येईल. तथािप, वषा&चे
कामकाज पूण&करताना महापािलका िनधी आिण / िकं वा बी.ई.एस.टी. िनधीतील रोख िशलक >. एक
लाख इतकd कमी होईल अशा Iरतीने ही तरतूद के ली जाऊ नये.
 अंदाजप^कातील िशलक / खच3न झालेला िनधी

कलम 132 - वषा&+ या अखेरीस जर एखादा िनधी पूण&तः वा अंशतः खच&न होता िशलक रािहला आिण जर
3यातील रf कम जर आगामी वषा&+ या तािवत अंदाजपRका+ या ओपिनंग बॅल:स मCये नमूद के लेली
नसेल, तर थायी सिमती, िशGण सिमती वा बेट सिमती यापैकd जी जबाबदार सिमती असेल 3यांनी सदर
िनधी पढु ील दोन वषा&त 3या+ या मूळ उBेशासाठीच खच&कर'यास मंजरु ी \ावी.
 कपात आिण हतांतरण

कलम 133 - यानस
ु ार िनधी कपात व हतांतरणाचे अिधकार िदले आहेत
1. महापािलका आय@
ु >. 5000 पय=त
2. थायी सिमती एका िनधीतून दस
ु ;या िनधीमCये >. 15000 पय=त कपात आिण हतांतरण क>शकते
थायी सिमती+ या िशफारसीव>न महापािलका हतांतरणाला अनमु ती देऊ शकते, परंतु एका
अंदाजपRकातून दस
ु ;या अंदाजपRकामCये हतांतरणाला परवानगी नाही.
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1.6 महानगरपािलका संसाधनांची उभारणी
िविवध कामांचे िनयोजन करणे आिण 3यांची अंमलबजावणी करणे यांसाठी िनधीची ज>री आहे. जोपय=त
आवक जमा होत नाही तोवर महापािलके ला खच&करता येत नाही आिण लोकांना आव.यक सेवा परु वता येत
नाहीत. महापािलके ची आिथ&क ताकद िकती आहे 3याव>न ित+ या कामाची gयाीठरते.


कर आकारणी jोत

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

मालम ा कर
ऑf wाय / वेश कर
पाणी कर
पाणी लाभ कर
मलिनःसारण कर
मलिनःसारण लाभ कर
व+ छता कर (घन कचरा gयवथापन)
अितIर@व+ छता कर (gयापारी संकुल, हॉटेस, फॅ f टरी साठी घनकचरा gयवथापन)
वृG कर
अि|न कर
रते कर
िशGण कर
रोजगार हमी योजना कर
इमारतeवरील कर (उंच इमारतeवरील कर)
दr
ु ती



फk आिण सेवा शुक

1. परवाना फd, परिमट फd, दक
ु ाने व आथापना फd, फॅ f टरी परिमट
2. होडXगं व जाहीर श
ुक
3. पाणी श
ुक
4. मलिनःसारण श
ुक
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

पIरवहन श
ुक
वीज श
ुक
ज:म व मृ3यू नZ
दणी श
ुक
रते दरु ती श
ुक
आरो|य आिण दवाखाना तपासणी श
दणी श
ु क, नZ
ु क व खाटांसाठी श
ुक
जलतरण तलाव वापर श
ुक
िथएटर श
ुक

भाग 2 - सेवा अिधकार अिधिनयम 2015
साव&जिनक जीवनातील आिथ&क व सामािजक GेR ात शात िवकासासाठी सु शासन अ3याव.यक आहे.
शासनातील पारदश&कता, उ रदािय3व व ितिY याशील हे सु शासनाचे तीन अ3याव.यक घटक आहेत.
जनता व शासन यामधील संबधं सधु ार'यासाठी व ते बळकट कर'यासाठी, महाराzwशासनास,
शासनामCये उ रदािय3व, जबाबदारी व पारदश&कता आण'यासाठी, काय&G म व समयोिचत लोक सेवा
दे'याची तरतूद कर'याकIरता एक कायदा करणे इcवाटते.

 फk आिण अिधम
ूय

ातािवक काय\ाची ठळक वैिशये पढु ील माणे

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

क. साव&जिनक ािधकरणाने अिधसूिचत के लेया िनयत कालमया&द+े या आत लोकसेवा ा
कर'यासाठी पाR gय@eना हf क दान करणे;
ख. पदिनदhिशत अिधका;यांनी पाR gय@dला िनयत कालमया&द+े या आत लोकसेवा दे'यासाठी तरतूद
करणे;
ग. साव&जिनक ािधकरणांना,लोकसेवा,पदिनदhिशत अिधकारी, अपील अिधकारी आिण िनयत
कालमया&दा काय\ा अ:वये अिधसूिचत करणे अिनवाय&करणे;
घ. पाR gय@dने के लेया अजा&स िविशcअज&Y मांक दे'यासाठी तरतूद करणे जेणेक>न तो 3याचा
अजा&+ या िथतीची ऑनलाईन पाहणी क>शके ल;
ड. थम अपील ािधकारी, ि तीय अपील ािधकारी आिण आयोगाकडे अपील कर'यासाठी तरतूद
करणे;
च. या काय\ा+ या भावी अंमलबजावणीसाठी महाराzwराb य सेवा हf क आयोग घिटत करणे;
छ. िनयत कालमया&द+े या आत लोकसेवा दे'यात कसूर के लेया अिधका;यां+ या बाबतीत िशत व
िशतभंगाची कारवाई कर'या करता तरतूद करणे;
ज. िनयत कालमया&द+े या आत लोकसेवा देणा;या अिधका;यांना रोख रकमे+ या व>पात ो3साहने देणे
आिण या काय\ाची योजने साCयकरताना जी उ3कृ cकामिगरी पार पडतील अशा ािधकरणाचा
गौरव कर'यासाठी यो|य पाIरतोिषके देणे याची तरतूद करणे; आिण
झ. जाणूनबज
ु ून खोटी िकं वा चक
ु dची मािहती िकं वा खोटे दतावेज देऊन लोकसेवा िमळवणा;या पाR
gय@dिवrSकारवाई कर'याची तरतूद करणे.
कलम 19. (1) आयोग, 3येक िव ीय वष&संपयानंतर, मागील वषा=मधील आपया काया&चा तसेच
साव&जिनक ािधकरणा+ या लोकसेवा दे'याचा कामिगरी+ या मूयमापनाबाबतचा अहवाल
तयार करील आिण तो राb य शासनाला सादर करील.
(2) राb य शासन, आयोगाने सादर के लेला वािष&क अहवाल राb य िविधमंडळा+ या 3येक
सभागृहासमोर ठेवील.
कलम 20. (1) लोकसेवा िमळ'यासाठी पाR gय@dकडून िविवध माणपRे, दतावेज, शपथपR,इ3यादी
सादर कर'याबाबतची मागणी कमी कर'यासाठी सव&साव&जिनक ािधकरणे कालमया&िदत
भावी उपाययोजना करतील. साव&जिनक ािधकरण, अ:य िवभागाकडून िकं वा साव&जिनक
ािधकरणांकडून थेटपणे आव.यक मािहती ाकर'यासाठी सम:वयाने य3न करतील.

इमारत छाननी फd
बाकनी अिधमूय
िजना अिधमूय
तारांिकत हॉटेल अिधमूय
gयापारी अिधमूय
उंच इमारती अिधमूय
सरु Gा िभंती श
ुक

 िनधीचे इतर jोत

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

एफएसआय आिण टीडीआर
वतःची संसाधने
काचे अनदु ान / िनधी
राb य अनदु ान / िनधी
कज&(वािष&क महसूला+ या 20%)
महापािलका रोखे अ) करम@
ु रोखे ब)महसल
ु ी रोखे
मालकd+ या जागेतून िमळणारा महसूल
जेएनएनयआ
ु रएम – जवाहरलाल नेह>नॅशनल अब&न Iर:यूअल िमशनः क सरकार 35%, राb य
सरकार 15 % देते आिण थािनक संथांनी 50 %उभारायचे.
gहाएिबिलटी गॅप फं डeगः कप खचा&+ या 20% िविवध यंR णांकडून िमळवता येते
जािहरात महसूल
सरु Gे+ या उपाययोजना (सेf यIु रटायझेशन) (उदाहरणाथ& - कज& हेदे'यासाठी तातडीने िनधी
उभारता यावा Aहणून 15 वषा&+ या टोलची िवY d)
इंधन सरचाज&- महाराzwात 3 % पेwोल, 1% िडझेल आकारणी
व+ छ भारत िमशन (एसबीएम), माट&िसटीज इ. सरकारी काय&Y म
साव&जिनक खाजगी भागीदारी
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(2) पाR gय@e+ या अपेG ां+ याित पदिनदhिशत अिधका;यांना संवेदनशील करणे आिण िनयत
कालमया&िदत पाR gय@eना लोकसेवा दे'यासाठी मािहती तंR  ानाचा वापर करणे व इ-शासन
संकृ तीचा अवलंब करणे हे यामागील योजन व उिScअसया कारणाने, लोकसेवा िनयत
कालमया&दते दे'यात पदिनदhिशत अिधका;यांकडून होणारी कासूरही, गैरवत&णूक मानली जणारा
नाही.
(३) ि तीय अपील ािधका;यांकडून िकं वा मFु य आय@
ु ांकडून, िकं वा यथािथतीत, आय@
ु ाकडून,
पदिनदhिशत अिधका;याकडून होणा;या वारंवार कसूरीबBल लेखी मािहती ाझायावर, संबिधत
साव&जिनक ािधकरणाचा मख
ु , कासूरदार अिधका;यावर करणे दाखवा नोटीस बजावून व 3याला
आपले Aहणणे मांड'याची संधी देऊन, ताशा आशया+ या िनzकषा=ची नZ
द के यानंतर, यो|य ती
शासकdय कारवाई कर'यास सGम असेल.
vcीकरण : या वाटे कलमा+ या योजनासाठी, जर एखादा पदिनदhिशत अिधकारी एका वषा&त 3या+ याकडे
ाझालेया एकूण पाR करणांपैकd दहा टf के इतf या कणांमCये कसूर करील तर, 3यास िन3याचा
कासूरदार मान'यात येईल.
(4) लोकसेवा ठरािवक कालावधीत दे'यामCये वाढ कर'यासाठी आिण 3याची सिु निती
कर'यासाठी सव& पदिनदhिशत अिधकारी आिण अपील ािधकारी िनयतकालीन िशGण
घेतील. राb य शासन, सव&संबिं धत अिधका;यांना िशGण दे'याची सोय करील आिण ते
िशGण, अिधकारी िकं वा कम&चारी यां+ या मूलभूत पाठयY मातील अयासY माचाच एक भाग
असू शके ल.
(5) (क) पदिनदhिशत अिधका;याला ो3साहन दे'यासाठी व 3याची काय&G मता वाढिव'यासाठी,
साव&जिनक ािधकरणा+ या मख
द
ु ास, b यां+ या िवrSएका वषा&त कसरु ीची कोणतीही नZ
कर'यात आलेली नसेल व जो िनयत कालमया&द+े या आत लोकसेवा देत असेल अशा
पदिनदhिशत अिधका;याला शासनाकडून अिधसूिचत कर'यात येईल इतकd रोख रf कम
ो3साहन Aहणून, शती माणपRासह, देता येईल, आिण तसेच, संबिं धत अिधका;या+ या
सेवा अिभलेखात 3याबाबतीत नZ
द देखील घे'यात येईल.
(ख) राb य शासनास, या अ\ादेशाची योजने साCय करताना जी साव&जिनक ािधकरणे
उ3कृ cकामिगरी पार पडतील अशा ािधकरणां+ या गौरव कर'यासाठी यो|य पाIरतोिषके देता
येतील.
10. (1) (क) जर पदिनदhिशत अिधका;याने, परु शे ा व वाजवी कारणािशवाय लोकसेवा दे'यात कसूर
के ली आहे, असे थम अिपल अिधका;यांचे मत झाले असेल तर, तो 3या पदिनदhिशत
अिधका;यावर, पाचशे rपयांपेG ा कमी नसेल परंतु पाच हजार rपयांपय&:त असू शके ल एवढी,
िकं वा राb य शासन राजपRातील अिधसूचने ारे वेळोवेळी सधु ारणा करील अशा रकमेएवढी,
शाती लादली.
(ख) पदिनदhिशत अिधका;याने परु शे ा व वाजवी कारणािशवाय िनयत कालमया&द+े या आत लोक
सेवा दे'यात कसूर के ली आहे, असे ि तीय अपील ािधका;यांचे देखील मत झाले असेल तर,
3यास, करणे लेखी नमूद क>न, थम अपील ािधका;याने लादलेली िशत कायम ठेवता
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येईल िकं वा 3यात बदल करता येईल: परंतु थम अपील ािधकारी िकं वा ि तीय अपील
ािधकारी, पदिनदhिशत अिधका;यावर कोणतीही िशत लाद'यापूवX, 3याला आपले Aहणणे
मांड'याची वाजवी संधी देईल.
(2) थम अपील ािधका;याने, कोण3याही परु शे ा व वाजवी कारणािशवाय िविशc
कालावधीत अिपलावर िनण&य दे'यात वारंवार कसूर के ली होती िकं वा चूक करणा;या
पदिनदhिशत अिधका;याला वाचिव'याचा गैर वाजवी य3न के ला होता असे मFु य आय@
ु ांचे
िकं वा आय@
ु ाचे मत झाले असेल तेgहा, तो थम अपील ािधका;यावर, पाचशे rपयांपेG ा कमी
नसेल परंतु पाच हजार rपयांपय=त आशु शके ल एवढी, िकं वा राb य शासन राजपRातील
अिधसूचने ारे वेळोवेळी सधु ारणा करील अशा रकमेएवढी, िशत लािदल : परंतु थम अपील
अिधका;यावर कोणतीही स@d लाद'यापूवX, 3याला आपले Aहणणे मांड'याची वाजवी संधी
दे'यात येईल.
 सेवा अिधकार अिधिनयम

महाराzwराb यात पाR gय@eना पारदश&क, काय&G म व समयोिचत लोकसेवा दे'याकIरता आिण त3सबंिधत
व तदनषु िं गक बाबeकIरता तरतूद कर'यासाठी अिधिनयम
आपले सरकार पोट&ल+ या माCयमातून ऑनलाईन सेवा देणारे िवभाग - एकूण ३७२ ऑनलाईन सेवा; एकूण
39 िवभाग:
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en/CommonForm/DashBoard_Count
2.1 अिधसूचना 1िसbद के लेले िवभाग
https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/CommonForm/CitizenServices
बृहQमबुं ई महानगरपािलका











िववाह नZ
दणी ऑनलाइन अज&
ज:म आिण मृ3यू ऑनलाइन नZ
दणी अज&
झोन दाखला
बांधकाम परवाना
जोते माणपR
भोगवटा माणपR
थकबाकd नसयाचा दाखला देणे
वारसाहf काने मालम ा हतांतरण दाखला देणे
मालम ा कर उतारा देणे
नळजोडणी देणे
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 मलिनःसारण जोडणी देणे
 दतऐवजा+ या आधारे मालम ा हतांतरण दाखला देणे

नगर िवकास िवभाग















ज:म माणपR देणे
मृ3यू माणपR देणे
िववाह नZ
दणी माणपR देणे
मालम ा कर उतारा देणे
थकबाकd नसलेबाबत दाखला देणे
दतऐवजा+ या आधारे मालम ा हतांतरण माणपR देणे / वारसाहf काने मालम ा हतांतरण
माणपR देणे
झोन दाखला देणे
भाग नकाशा देणे बांधकाम परवानगी देणे
बांधकाम परवानगी देणे
जोते माणपR देणे
भोगवटा माणपR देणे
नळ जोडणी देणे
जलिनःसारण जोडणी देणे
अि|नशमन ना हरकत दाखला देणे
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भाग 3 - िविनिद3Lमािहती 1कट करणे 86अ
1) महानगरपािलका, आपले सव&अिभलेख, अशा रीतीने व अशा नम:
ु यात यथोिचतरी3या तािलकाबS
करील व 3याची िनदhशसूची तयार करील व िसSकरील जेणेक>न, पोट-कलम (३) मCये िविनिद&c
के लेली मािहती महानगरपािलके ने कट करता येईल.
2) मािहती कट कर'या+ या रीतीमCये,
1. वृ पRामCये ;
2. इंटरनेटवर ;
3. महानगरपािलके + या मFु यालयामधील तसेच भाग काया&लयामधील सूचना फलकांवर ;
4. िविहत कर'यात येईल अशा इतर पSतीने, मािहती िसSकर'याचा अंतभा&व असेल : परंत,ु
b या भाषेत मािहती उपलध असेल 3या भाषेतच, महानगरपािलका ती मािहती कट करेल.
3) महानगरपािलके ला पढु ील मािहती कट करणे आव.यक असेल :----1. महानगरपािलके चा तपशील ;
2. महानगरपािलके ची कायhपार पड'या+ या योजनासाठी िकं वा ितला सला दे'यासाठी घिटत
कर'यात आलेली, कोण3याही नावाने संबोधली जाणारी मंडळे , पIरषदा, सिम3या व इतर
िनकाय दश&िवणारे िववरणपR --- मग 3या मंडळा+ या, पIरषदां+ या, सिम3यां+ या व इतर
िनकायां+ या बैठकd जनतेसाठी ख
ु या असोत िकं वा नसोत अथवा अशा बैठकeची काय&वतृ े
जनतेला पाह'यासाठी उपलध असोत िकं वा नसोत ;
3. ित+ या अिधका;यांची व कम&चा;यांची िनदhिशका ;
4. महानगरपािलके + या कोण3याही कामाकIरता सवलती, परवानगी, िकं वा ािधकरणपR
दे'यासाठी अिधकार धान कर'यात आलेया अिधका;यांचे तपशील ;
5. 3येक ितमाहीनंतर दोन मिह:यां+ या आत, 3या ितमाहीचा लेखापरीिGत ताळे बदं , जमा व खच&
आिण पैशांचा ओघ दश&िवणारे िव ीय िववरणपR ; आिण िवतीय वष& संपयानंतर तीन
मिह:यां+ या आत, संपूण&िवतीय वषा&चे लेखापरीिGत िव ीय िववरणपR ;
6. महानगरपािलका परु वीत असलेया सव&सेवा दश&िवणारे िववरणपR ;
7. सव&योजनांचे तपशील, तािवत खच&, परु िव'यात आलेया मख
ु सेवांसाठी िकं वा पार
पडलेया कामांसाठी झालेला 3यG खच&आिण संिवतIरत के लेया रामांबाबतचा अहवाल ; १
सन २००७ चा महाराzwअिधिनयम Y मांक ३३, कलम २ अ:वये हे करण व कलम ८६अ
समािवcकर'यात आले.
8. महानगरपािलके ने परु िवलेया मख
ु सेवांसाठी+ या िकं वा पार पडलेया कामांसाठी+ या
अथ&सहा य काय&Y मांचा तपशील आिण अशा काय&Y मांसाठीचे लाभाथXिनित कर'याची रीत
व िनकष ;
9. महानगरपािलका GेR ा+ या िवकासाशी संबिं धत बृहत योजनेचा, शहर िवकास योगनेचा िकं वा
इतर कोण3याही योगनेचा तपशील ;
10. राb यशासन, शासकdय राजपRातील अिधसूचनेदg
ु बांधकामांचे
् यारे, िविनिद&cकरेल असे मख
तपशील ; तसेच बांधकामाचे मूय, पूत&तेचा कालावधी आिण कराराचा तपशील यासंबिं धत
मािहती ;
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11. महानगरपािलका िनधीचा तपशील, Aहणजेच मागील वषा=मCये पढु ील बाबeदg
् यारे िमळालेले
उ3प:न :
अ) कर. श
ु क, उपकार आिण अिधभार, मालम ेतून िमळणारे भाडे, लायसन व परवानगी
यातून िमळणारी फd ;
ब) वसूल न के ला गेलेला कर, श
ु क, उपकार आिण अिधभार, मालम ेतून िमळणारे भाडे,
लायसन व परवानगी यातून िमळणारी फd आिण वसल
ु ी न कर'यामागची करणे ;
क) राb य शासनाने वसूल के लेया करां+ या महानगरपािलके कडे हतांतIरत के लेला िहसा
आिण महानगरपािललके ला िमळालेला अनदु ाने ;
ड) महानगरपािलके ला नेमून िदलेया िकं वा ित+ याकडे सोपवलेया योजना, कप व
आराखडे यां+ या अंमलबजावणीसाठी राb य शासनाने िदलेली अनदु ाने, 3यांचे व>प
आिण िविनयोगाची मया&दा ;
इ) जनतेकडून िकं वा अशासकdय अिभकरणांकडून िमळालेया देण|या िकं वा अंशदाने
यांमाफ&त उभा के लेला पैसा ;
12. 3येक भागाला िनयतवाटप के लेली वािष&क अथ&सक
ं पीय तरतूद ;
13. िविहत का'यात येईल अशी इतर मािहती.
थािनक िवकास काय3C मांतग3त नगरसेवक वेc छािनधीतून घे[यासाठी अनoु ेय कामांची यादी
(प?रिशL- अ)
1) र3यांची कामे :
क) लहान रते
ख) िमिसंग िलंक
ग) छोटे पूल
च) र3यांचे डांबरीकरण
छ) नळकांडी पूल
ज) साकव

झ)
न)
प)
फ)
ब)
भ)

नायाची कामे
र3यावरील मोरीची कामे
लहान नायावर फरशी बांधणे
फूट िpज
§ेनेजची कामे
िसमट vलगची कामे

2) पाणीपरु वठ् याची कामे :
अ. b या वसाहतीसाठी नळपाणी परु वठा योजना अगोदरच झाया असतील अशा व3यांना जादा पाईप
लाईन टाकून पाणीपरु वठा कर'यासंबधीची कामे, तसेच पा'याची टाकd बांधणे.
ब. िवंधन िविहरी
क. शहरी भागातील पाणीपरु वठ् याची कामे.
3) सामािजक सभागृह / समाज मंिदर

5) मशानभूमीची कामे
6) चावडी
7) सामािजक वाचनालयाची बांधकामे
8) ाथिमक शाळां+ या नवीन खोया
9) ाथिमक शाळा खोलीची िवशेष दr
ु ती
10) b या झोपडप_्यांमCये (घोिषत गिल+ छ व3या) साव&जिनक सिु वधा िनमा&ण कर'याची शासनाची
जवाबदारी आहे अशा िठकाणी साव&जिनक उपयोगाकIरता नानगृहे, संडास, अित3वात
असलेया संडासाची दr
ु ती, पायवाटा, साव&जिनक व>पाचा पाणीपरु वठा व िदवाब ी अशी
सामा:य व>पाची कामे.
11) महापािलका GेR ातील उपकार आकार'यात आलेया चाळीमधील (सेड िबिडंग) गया, गटारे,
साव&जिनक व+ छतागृहे बांधणे व 3याची दr
ु ती, दr
ु त न होणा;या संडासाची पनु बा=धणी व दr
ु ती,
साव&जिनक :हाणी गृहे बांधणे, 3याच माणे िप'याचा पा'याचा पSती+ या (Piped Water
Systems) दr
ु तीची कामे. माR चाळी+ या इमारती+ या दr
ु ती, िभंतीना vलॅटर लावणे,
िवCयतु ीकरण करणे अशी कामे या अंतग&त घेता येणार नाहीत.
12) महानगरपािलका GेR ातील खाजगी / शासकdय / महानगरपािलका यां+ या मालकd+ या जागांवरील
घोिषत गिल+ छ व3यांत (Declared Slums) साव&जिनक उपयोगाची (Public Utility) Aहणून
बालवाडया, gयायामशाळा इ. सिु वधांची कामे.
13) महानगरपािलका पIरवहन सेवे+ या बस थांयावर िनवारे (Sheds) बांधणे. (sा थांयांची पIररGणे,
देखभाल इ.जबाबदारी पIरवहन सेवेची राहील आिण 3यासाठी sा काय&Y मातून िनधी िदला जाणार
नाही.)
14) अनस
ु ूिचत जाती / अनस
ु ूिचत जमाती+ या व3यांमधील समाजमंिदरां+ या दr
ु तीची कामे.
15) महानगरपािलके + या मालकd+ या इमारतीमधील अशी िविशcदr
ु तीची कामे जसे कd,गया, गटारे,
साव&जिनक व+ छतागृहे व संडास यांची दr
ु ती व िप'या+ या पा'या+ या पSती+ या (Piped Water
Systems) दr
ु तीची कामे. माR अशा इमारतeची िभंतीना vलॅटर लावणे, रंग लावणे, िव\तु ीकरण
करणे अशी कामे या अंतग&त घेता येणार नाहीत.

4) gयायामशाळा
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16) महानगरपािलके + या r|णालयात जेथे अगोदरच अशी सोय नाही तेथेच पोटमाट&म >मचे
बांधकाम.
17)
अ) महानगरपािलका GेR ातील शासकdय चाळी व यामधील वरील Y . 17 मCये उलेिखलेली
दr
ु तीची कामे.
ब) महानगरपािलके + या मालकd+ या शाळां+ या िवशेष दr
ु तीची कामे. खाजगी इमारतीतील
महानगरपािलके + या शाळे + या दr
ु तीची कामे माR याकाय&Y माखाली घेता येणार नाहीत.
क) खालील अटe+ या अधीन राहiन महानगरपािलका GेR ात पाळणाघरे बांध'याची कामे:
1) sा पाळणाघराची मालकd महानगरपािलके ची राहील.
2) अशी कामे घे'यापूवXपाळणाघरे चालिव'याची तसेच 3यांची देखभाल / पIररGण कर'याची
gयवथा थम ठरिव'यात यावी.
3) िदनांक 9/12/1987 + या शासन िनण&यानस
ु ार बालवाड् या चालिव'यासाठी b याअटeवर
रिजटड&/ िवत संथांना चालिव'यास दे'याची मभु ा आहे 3याचधतXवर िह पाळणाघरे
िवत संथांना चालिव'यास दे'यात येतील.
4) पाळणाघर चालिव'यासाठी पाळणे व इतर सािह3य इ. खच&3या रिजटड&/ िवत संथांना
करावा लागेल.
18) पोलीस चौकdचे बांधकाम गृह िवभागाने िविहत के लेया आिथ&क व अ:य िनकषामाणे असावे.

24) डZ
गर उतारावर जेथे घोिषत गिल+ छ व3या असतील तेथे डZ
गरावरील दरडी कोसळू नयेत Aहणून
संरGक िभंत बांधणे तसेच समा+ या या नदीकाठी जेथे घोिषत गिल+ छ व3या असतील तेथे संरGक
िभंती बांधणे.
25) महानगरपािलका यां+ या मालम ेवर िकं वा कपांवर अितY मण न हो'या+ या tcीने कं पाऊंड
बांधणे.
26) महानगरपािलका GेR ात मशानभूमीमCये खालीलमाणे कायमव>पा+ या सिु वधा परु िवणे :अ) लोकांना थांब'यासाठी शेड्स बांधणे.
ब) लोकांना बस'यासाठी बाकडी टाकणे.
क) हातपाय ध'ु यासाठी पाणी परु वठयाची सोय करणे.
ड) आव.यकते माणे ेतां+ या दहनासाठी टँड बांधणे.
27) महानगरपािलका GेR ात नदया व तळी येथे साव&जिनक उपयोगासाठी कपडे ध'ु यासाठी घाट बांधणे.
28) महानगरपािलकां+ या हBीत सावज&िनक उपयोगासाठी कपडे संडास बांधणे. हे संडास
महानगरपािलका यां+ या मालकdचे असतील व 3यां+ या देखभालीची जबाबदारी संबिं धत संथेला
यावी लागेल. तसेच हे संडास सावज&िनक उपयोगासाठी उपलद असावेत.

19) महानगरपािलका GेR ात महानगरपािलके + या मालकd+ या बघी+ यामCये पढु े नमूद के लेया कारचे
पf f या व>पाचे बसवायचे (िफf चस&) खेळाचे सािह3य बसिवणे.
अ) लोखंडी घसरगडंु ी
ब) ह ीवरील घसरगडा
क) रेनबो
ड) बाके ट बॉल िपलस&
इ) लोखंडी पाळणे इ.

29) घोिषत के लेया गिल+ छ व3यांमCये Aहाडा िकं वा महानगरपािलका यांची बांधलेया ज:
ु या
साव&जिनक संडासाची दr
ती
करणे
.
ु

20) शासन िनण&य, नगर िवकास िवभाग, Y . जीईएन 1089/1487/सीआर 99/89/निव-16, िदनांक 18
ऑगट, 1989 अ:वये घे'यात येणारी नागरी सामािजक वनीकर'याची कामे.

31) ाथिमक शाळा खोयां+ या आवारात संडास/ मतु ारी बांधणे.

21) महानगरपािलके त लोक वग&णीपोटी सचु िवलेया तरतदु ी.उदा. पाणी परु वठया+ या लाईन, वीज परु वठा
इ.साठी अनामत ठेव (Security Deposit) भरणे इ.
22) महानगरपािलका GेR ात मोकया जागेचे मैदानात / उ\ानात >पांतर करणे व 3यास तारेचे कंु पण
करणे (मोकया जागेचे मैदानात / उ\ानात >पांतर करणे व 3यास तारेचे कंु पण घालणे िह कामे
वेगवेगळी न समजता एकाच कामाचा भाग Aहणून समज'यात यावी.) ज:
ु या कंु पणाऐवजी नवीन कंु पण
घालणे या कामात अनु ेय रहाणार नाही.
23) महानगरपािलका GेR ातील न\ा, खा\येथे जलवाहतक
ु d+ या उपयोगासाठी सCया उता>धf का
अिततवात नाही तेथे उता> धf के बांधणे, या धf f यांची देखभाल कर'याची जबाबदारी
महानगरपािलके ची राहील.
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30) साव&जिनक उपयोगासाठी मतु ा;या बांधणे.

32) डZ
गरी भागातील र3यांवर वळणावर, नदी+ या काठावर व उघड् या िविहरीवर संरGक िभंती/ कठडे
बांधणे :-सदर कामां+ या देखभालीची जबाबदारी संबिं धत थािनक वराb य संथांची राहील.
3यामाणे 3या संथांकडून देखभाल कर'याचे हमीपR घे'यात यावे.
33) महानगरपािलकां+ या तसेच शासन मा:यतााअनदु ािनत ाथिमक, माCयिमक, उ+ च माCयिमक
शाळा/ किनमहािव\ालयांसाठी संगणक खरेदी, संगणका+ या देखभाल दr
ु तीची जबाबदारी
संबिं धत शाळांची राहील.
34) िदनांक 27 जानेवारी, 2001 पूवXअनिधकृ त व3यांमCये नगरसेवक िनधीतून के लेया कामा+ या
देखभाल दr
ु तीसाठी.
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35) शासन पIरपRक Y मांक एएमसी/14200/Y .144/निव-24, िद.26 फे pवु ारी 2001 :
अ) मनपा+ या जागेत िव\तु gयवथा, पोलस बसिवणे
ब) र3यांचे पनु &डांबरीकरण करणे.
क) मनपा+ या तायातील मोकया जागेमCये, आरGण िनयमास अिधन राहiन बगीचा करणे,
खेळणी बसिवणे.
ड) मनपा+ या जागेत िठकिठकाणी लोखंडी / िसमट बाके बसिवणे (रहदारीला अडथळा न करता)
इ) मनपा+ या जागेत यअ
ु र wॅप बसिवणे.
36) शासन पIरपRका+ या भाग – 3 नस
ु ार वर िदलेया मB
ु ा Y . 35 मCये नमूद के ले आहे:
अ) शहर व+ छता अिभयानाचा भाग असयाने कचरा पेट्या, क_ेखरेदी / बांधकाम इ3यादी आिण
ते िविशcिठकाणी उपलध करणे
ब) शहरातील व+ छता कामात अडसर िनमा&ण कर'या;या गली बोळ भागातील दr
ु ती व
व+ छता
क) महापािलका r|णालयात आव.यक असलेली लहान-मोठी यंR े खरेदी करणे
ड) र3या+ या दो:ही बाजूचे फूटपाथांचे अ\यावत करणे
इ) सशु ोिभकरण आिण वृG संवध&न या कारणांसाठी महापािलके + या जिमनीवर लावलेया झाडांना
शेणखत आिण लाल माती देणे
37) शासन पIरपRक :- AMC/14200/2264/Sr.no.144/UD-24 िदनांक 28-06-2001 – सधु ारणा
अ) र3यांचे डांबरीकरण करणे
ब) िवजेचे खांब बसवणे आिण महापािलके + या जिमनीवर िवजेची सोय उपलध करणे
क) महापािलके + या मोकया जिमनeवर आिण आरGण िनयमांचे पालन क>न उ\ाने तयार करणे
आिण 3यामCये खेळाचे सािह3य उपलध क>न देणे
ड) िविवध महापािलका जिमनeवर लोखंडी िकं वा िसमटचे बक बसवणे
इ) महापािलका जिमनeवर डुकरे पकड'याचे सापळे बसवणे
वरील शासन पIरपRकानस
ु ार, खचा&ची मया&दा >. दोन लाख व>न >. 5 लाख कर'यात आली आहे.
यानस
ु ार जर एखा\ा नगरसेवकाने आपया िनधीतील रf कम खच&के ली नाही, तर 3या+ या संमतीने
शेजारील भागातील नगरसेवकाला िशलक रf कम 3या+ या भागातील सबंिधत कामांसाठी वापरता येते.

भाग 4 - नागIरकांची सनद (िसटीझ:स चाट&र अँ:ड सी.सी.आर. एस)
4.1 नाग?रकांची सनद
शहरातील शासन काय&G म होणे िविवध एकमेकांशी िनगडीत घटकांवर अवलंबून असते. 3यापैकd
एक मह5वाचा घटक Aहणजे सज
ु ाण नागIरक होय. के वळ शासन आिण लोकितिनधी कत&बगार व
सY dय असून थािनक वराb य संथेचा कारभार चांगला होऊ शकत नाही. शहरातील
नागIरकांमधील जागृती, पढु े ये'याची वृ ी, समज या सगया गोcीही िततf याच मह5वा+ या आहेत.
जाग>क नागIरक समूहांचा मािहतीपूण&, सY dय सहभाग थािनक सरकारांवर दबाव िनमा&ण क>
शकतो आिण सरकारला लोकां+ या गरजांना उBेशून काम करायला भाग पाडू शकतो. के वळ
लोकशाही gयवथेतच लोकांना आपले मत खल
ु ेपणाने मांडणे शf य असते. ही जो अिधकार
लोकांना िमळतो तो वापरला तर 3याचा भाव िदसतो, अ:यथा नाही. अथा&त या अिधकाराचा वापर
कर'यासाठी नागIरकांमCये जाग>कता, समज असली पािहजे आिण 3यांना आपया सामािजक
जबाबदारीचे भान असले पािहजे.
लोक िनY dय आिण तटथ असतील तर गैरकारभार आिण ¿cचाराला खतपाणी िमळते. Aहणूनच
नागरी शासन काय&G म पािहजे असेल तर नागIरक जाग>क आिण सY dय पािहजेत.
73gया घटनादr
ु वात के ली. या िवकित gयवथेत
ु तीने कारभाराचे िवकिकरण कर'यास सr
महानगरपािलके + या मह5वा+ या िवभागांची कामे शहरा+ या 23 भागातून (आता 24) के ली जातात.
लोकांनी अथ&पूण&सहभाग िनभावला नाही तर थािनक वराb य संथे+ या संकपनेला अथ&राहात
नाही. काय&G म शासन, भावी नेत3ृ व आिण जाग>क लोकसहभाग ही थािनक कारभार अिधक
सGम व वैध कर'याची िRसूR ी आहे.
यासाठी जा या वयंसेवी संथेने नागIरकांची सनद तयार क>न लोकसहभाग वाढव'या+ या
िY येची सr
ु वात के ली आहे. यातून नागIरकांना आपले हf क आिण कत&gये समजून येतील,
लोकिशGण साधेल.
लोकांना वैयि@क पातळीवर िकं वा सामूिहकपणे थािनक वराb य संथा ितिनधeशी संवाद
साध'यासाठी ही सनद उपयोगी पडेल. यातून नागIरकांची जाग>कता तर वाढेलच िशवाय 3यामळ
ु े
शहराचे gयवथापन अिधक लोकसहभागी होईल आिण पIरणामी लोकशाही बळकट होईल.
बी. जी. देशमख
ु
िदवंगत सनदी अिधकारी (िनवृQ ), माजी कॅ िबनेट सिचव; अ2य – जा फाऊंडेशन
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नाग?रकांc या समया

4.2 मbयवतpतC ार नq
दणी यं^ णा (सीसीआरएस - सrsल कं 0 Aलrट रिजsेशन िसटीम):

नागIरक 1: आम+ या इथया र3यांवर कचरा पडून आहे, उचलायला कोणीही येत नाही. कोणाशी संपक&
करावा?

उ म शासन Aहणजे िवासाह&, उ रदायी, सहभागी आिण लोकिहताला ाधा:य देणारे शासन. शासन
व शासन यंR णे+ या कारभारात हे अपेिGत उ रदािय3व आिण पारदश&कता िनमा&ण कर'यास हातभार
लावणे आिण 3या ारे अिधकािधक लोकांना चांगया कारे सरकारी सेवांचा लाभ िमळावा यासाठी काम
करणे, हे ‘जा’चे मFु य Cयेय आहे. जाने आपया थापनेपासून याच उBेशाने काम के ले आहे व ते िनरंतर
चालू आहे.

नागIरक 2: लोकांना धा:य तर पािहजेत आिण रेशन दक
ु ानात धा:यच िमळत नाही. काय करावे?
नागIरक 3: मला व माÀयासारF या काम करणा;या मिहलांना राRी wेनने वास करावा लागतो, पण वासात
सरु िGत वाटत नाही. अडचणी+ या वेळी मला कोणाची मदत िमळू शकते?
जा ‘िबगी’: बृह:मंबु ई महानगरपािलके चे वेगवेगळे िवभाग आहेत, आिण 3यां+ याशी संबिं धत कामां+ या
तY ारी वा समयांचे िनवारण कर'याची 3येकाची ठरलेली पSत आहे. पण महापािलके ची एकिRत अशी
तY ार िनवारण gयवथा पूवXअित3वात नgहती, 3यामळ
ु े नागIरकांना 3यां+ या समयांचे िनराकरण क>न
घे'यात अनेकिवध अडचणी येत असत. उदाहरणाथ&, मेwो लाईन र3यासंबधं ी+ या तY ारी आता
महापािलके कडे न पाठवता एमएमआरडीए कडे गेया पािहजेत, कशासाठी कोणाकडे जायचे याबाबतची
कपना नागIरकांना असेलच असे नाही, 3यामळ
धळ होत असे. तो दूर gहावा यासाठी एकिRत
ु े 3यांचा खूप गZ
व समावेशक अशी तY ार / समया नZ
दणी यंR णा गरजेची होती.
याबाबतीत इतर देशांमCये अिधक चांगया gयवथा अित3वात आहेत. तY ारeसाठी वा मदतीसाठी एकच
फोन नंबर आहे, अमेIरके त 911, िpटनमCये 999 तर ऑwेिलयात 000 आहे. िpटनमCये www.gov.uk
साईटवर आप3कािलन मदतीसाठी संपक& साधता येतो. या एकाच साईटवर थािनक, राb य, ादेिशक वा
क सरकार+ या कोण3याही सेवा वा योजनांबाबतीत तY ार वा समया देता येते आिण संबिं धत मािहती
सल
ु भ, पc>पात व जलद गतीने िमळते. Aहणून महापािलके + या नागरी सेवा आिण आप3कािलन
मदतीसाठी पोिलस, अि|नशामन, >|णवािहका मदतीसाठी एकच Y मांक आिण एकिRत व मCयवतX
व>पाची यंR णा असणे नागIरकां+ या सोयीचे व िहताचे आहे. महापािलके ची आ ाची जी यंR णा आहे ती
सदोष असून काही भागातील नागIरकांना ती वापरता येत नाही. उदाहरणाथ&, भायंदर आिण मीरा रोड
येथील नागIरकांचा आप3कािलन मदती+ या 100 Y मांकाशी संपक& जळ
ु त नाही, 1292 व 1293 हे अवैध
बॅनर संबधं ी तY ारeसाठी असलेले टोलम@
ु Y मांक कामच करत नाहीत.
आपZकािलन मदतीसाठी फोन संपक3
पोिलस 100

सr
ु वातीला जाने बृह:मंबु ई महानगरपािलके शी सम:वयाने ‘नागIरकांचा जाहीरनामा 1999’ (िसटीझन
चाट&र) तयार के ला आिण 3या ारे थािनक वराb य संथेची भूिमका व जबाबदारी काय असते, ती कशी
पार पाडली जाते, याची मािहती लोकांपय=त नेली, तसेच नगरसेवक आिण शासनामCये उ रदािय3वाची
भावना >जव'यासाठीही य3न के ले.
सr
ु वातीला एक ऑनलाईन तY ार gयवथा तयार कर'यात आली होती, जी सव&वॉड&काया&लये आिण
महापािलके चे मFु यालय यां+ याशी जोडलेली होती. 2007 मCये ही यंR णा महापािलके ला हतांतIरत
कर'यात आली. यामCये नागIरकांना फोन / फॅ f स / इमेल ारा आपया तY ारी वा समया सांगता वा लेखी
>पात नZ
दवता येत असत. ‘1916’ हा हॉटलाईन Y मांक 24X 7 काय&रत होता आिण
www.mcgm.gov.in या साईटवरही तY ारी दाखल करता येत असत.
या दोन तY ार नZ
दणी यंR णा अित3वात असूनही लोकांना या सेवांचा पूण&वापर करता येत नसे वा साईटचा
वापर कर'यात यश येत नसे.
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>|णवािहका 108

घनकचरा gयवथापन, नाली, पज&:य वािह:या, रते, पIरवहन, फॅ f टरी, परवाने, पाणी परु वठा, कdटक
िनयंR ण, इमारती बांधकाम, अितY मणे इ3यादी िवषयक तY ारी नागIरकांना पढु ील पSतीने नZ
दवता येतात;

अि|नशामक दल 102

1. बृह:मंबु ई महापािलके ची अिधकृ त वेबसाईट http://www.mcgm.gov.in यावर जावून तY ार
नZ
दवता येते.
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2. आम+ या ‘िसटीझन पोट&ल’वर जावून ऑनलाईन तY ार / समया नZ
दवता येते. घर/ऑफdस/इंटरनेट
कॅ फे अशा कोण3याही िठकाणाहiन इंटरनेटशी जोडलेया संगणका+ या माCयमातून तY ार नZ
दवता
येते.
3. मंबु ई महानगरपािलके ने आपया 24 वॉडा=मCये िसटीझन फॅ िसिलटेशन सटर (सीएफसी) - नागIरक
सिु वधा के स>
दणी करता येईल.
ु के ली आहे. आपया जवळ+ या कात जाऊनही तY ार नZ
4. 1916 Y मांकावर फोन क>न तY ार नZ
दणी करता येईल.
5. 9870791916 Y मांकावर मेसेज क>न तY ार नZ
दणी करता येईल.

फोन 1916

तY ारीवरील कारवाईचा मागोवा घेता
येतो. कोण3या टvvयावर कारवाई पूण&
/ थिगत झाली हे पाहता येते.

बेवसाईट
www.mcgm.gov.in
लेखी अज&: 3येक वॉडा&तील
तY ार अिधकारीला \ा
मेसेज 98970791916
फॅ f स - 22694719

तY ार थेट तY ार अिधका;याकडे
आिण वॉड&तरीय िवभाग मुखा
- कडे जाते
तC ार नq
दणी
C मांक
तयार होतो

दखल न घेतलेया तY ारी आपोआप
Cवजांिकत होतात व वIरांकडे जातात

काय3प@ती
•
•
•
•
•
•
•
•

वॉड&ऑफdस िकं वा सीसीआरएस मCये दाखल झालेली तY ार िविशcसॉÆटवेअर यंR णेत वेश
करते.
काया&लयला व तY ारदाराला अजा&चा पाठपरु ावा कर'यासाठी / मागोवा घे'यासाठी wॅिकं ग Y मांक
संदभ&िमळतो.
संबिं धत अिधका;याकडे ईमेल ारा तY ार पाठवली जाते.
संबिं धत अिधका;याकडून आव.यक तपशील िदलेया जागेत भरले जातात.
तY ारeवर कारवाई झाली नाही/दखल घेतली गेली नाही, तर आपोआप 3या वर+ या अिधका;यांकडे
वा महापािलका आय@
ु ांकडे जातात.
तY ारीवरील कारवाईची स\िथती नागIरकांना कधीही बघता येऊ शकते.
यंR णेतून मािहती gयवथापन होते व 3याची काय&G म संिनयंR णासाठी मदत होते.
महापािलका अिधकारी िनयिमतपणे मािहती gयवथापन तपासतात, ही मािहती सव&नागIरकांनाही
पाहता येते.
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ठळक फायदे
•

एखा\ा िविशcसेवेसाठी कुणाकडे व कधी तY ार करायची याची मािहती नागIरकांना नसली तरी या
यंR णेचा वापर क>न हवी ती तY ार कुठूनही देता येऊ शकते.
• सव&महापािलका सेवांसाठी एकच Y मांक, तोही 24 तास चालू असयाने तY ार नZ
दणी सल
ु भ होते.
• कशा कारे तY ार नZ
दवायची याचे भरपूर पया&य नागIरकांना िमळतात.
• अपिशिGत लोकांना लेखी अज&व 3याची काय&पSती िf लcवाटते व जमत नाही.
• wॅकeग Y मांका+ या सहा याने नागIरक आपया तY ारीवरील कारवाईची गती तपासू शकतात.
• तY ारeचे अपेिGत कालावधीत िनवारण झाले नाही / दखल घेतली गेली नाही तर 3या आपोआप
वर+ या अिधका;यांकडे पाठवया जातात.
• महापािलका आय@
ु ांकडून पारदश&कता आिण सY dय संिनयंR ण 3यामळ
ु े सेवेची गणु व ा चांगली.
• संगणकdकरणामळ
ु े कामात नेटके पणा आला आहे, दÆतर िदरंगाई कमी होऊन काय&G मता सधु ारली
आहे.
4.3 सtयं^ णेबाबतची िनरी5 णे /समया आिण उपाययोजना
उपाययोजना
महानगरपािलके + या तY ार िनवारण यंR णेसाठी
मािणत काय&वाही पSती अवलंबली पािहजे.
महानगरपािलके + या तY ार िनवारण यंR णेतील
तY ारe+ या gयवथापनासाठी मािणत काय&वाही पSती अवलंबली पािहजे.
तY ार नZ
दवताना वा 3यावर कारवाई करताना
संबिं धत तY ारदाराने वा अिधका;याने
नगरसेवक मतदारसंघाचा कोड भरावा.
‘समया िनराकरणासाठी के लेया कृ तीवर’ तY ारीवर के लेया कारवाई अहवाल, संबिं धत
नागIरकांना 3यांचा ितसाद नZ
दवता येत अिधका;याने करावा व 3यात 3येक कारवाईची
नाही.
नZ
द के लेली असावी
नगरसेवकांना नZ
दलेया सव&तY ारी - मंबु ईतील
व आपया मतदारसंघातील - पाहता येतील
अशी सिु वधा महापािलके ने करावी.
आणखी उपाययोजना
िनराकरण झालेया समयांचे िनयिमत लेखा परीGण
खड् डे तY ार नZ
दणीमणाचे बाकd तY ार यंR णांमCयेही जीआयएस णालीचा वापर करावा.
नागIरकां+ या सव&व कोण3याही माCयमातून नZ
दवलेया तY ारी ‘मCयवतXतY ार नZ
दणी gयवथे’त
समािवcहोतील, याची खबरदारी घेतली जावी व 3यासाठीची gयवथा अित3वात आणावी.

िनरी5 णे / समया
1. तY ार नZ
दणी+ या िविवध िवभागां+ या वतंR
कार+ या gयवथा आहेत.
2. सीसीआरएस मCये सव& कार+ या
तY ारeची नZ
द आिण सवा=चा सामाियक
तY ार Y मांक उपलध होत नाही.
3. नगरसेवकां+ या मतदारसंघाचा कोड Y मांक
नZ
दवला जात नाही.
4)
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भाग 5 - 1गती पुतक
5.1 1तावना
“जे कामाला तयार आहेत Uयां' याकडचे काढून, जे कामास तयार नाहीत Uयांना देत रािहले, तर
लोकशाही मूये लयास जातील.” - थॉमस जेफरसन
जेgहा सव&िनवा&िचत लोकितिनधी, जनते+ या समयांचे िनराकरण कर'यासाठी, सY dयपणे उपलध
घटना3मक काय&पSतeचा अवलंब करतील, आिण आव.यक तेgहा नgया वा सधु ाIरत काय&पSती
काया&ि:वत करतील, तेgहाच आपया देशासारखी आधिु नक लोकशाही gयवथा भावीपणे काय&G म
राहiशके ल. मतदान िY येतून नागIरक आपले लोकितिनधी िनवडतात. या कारे संसदीय
सभागृहांमCये जनते+ या ांचे ितिनिध3व कर'याचे अिधकार या लोकितिनधeना बहाल के ले
जातात. 3यांनी हे  सोडवून समाजाची गती साध'यासाठी काम करणे अपेिGत आहे.
लोकितिनधeना िमळणारे हे अिधकार कायमव>पी नसतात; जोवर 3यां+ या अिधकारांना आgहान
िदले जात नाही, वा अिधकारांचा संिवधािनक कालावधी पूण&होत नाही, तोवरच लोकितिनधeना
कामाचे अिधकार आहेत. तसेच िनयिमत होणा;या िनवडणूक िY येतून जाऊन 3यांना आपले
अिधकार प:
ु हा संपािदत करावे लागतात. या कारे, लोकशाही Aहणजे सामा:य नागIरकावरील िवास
आिण आपया मतािधकारातून लोकितिनधी िनवड कर'याची आिण आव.यकतेनस
ु ार सिY य
भूिमका िनभाव'याची 3याची Gमता, यांवरील िवास होय. पण जेgहा नागIरकांना आपया सिY य
सहभागाचा िवसर पडतो िकं वा लोकितनीधी संिवधािनक जबाबदारी िवसरतात, तेgहा लोकशाहीत
¿zwाचाराचा िशरकाव होतो. 3याचे पडसाद अनेक गोceवर िदसून येतात - ढासळणारे जीवनमान,
सरकारी घोटाळे , िकमान सिु वधांची गैरसोय, आिण एकं दरीतच ‘काय\ाचे राb य’ अस'याचा अभाव या सवा=मळ
ु े लोकशाही लयाला जा'यास सr
ु वात होते. भारतीय मतदार काळजीपूव&क आिण
कत&gयभावनेने आपला मतािधकार बजावतात, पण 3यांनी िनवडून िदलेले लोकितिनधी आपली
जबाबदारी 3याच िनेने पार पाडतात असे खाRीपूव&क Aहणता येणार नाही. पण असे सरसकट िवधान
करायचे नसेल तर िनित िनकषां+ या आधारे आपया लोकितिनधe+ या कामिगरीचे मूयमापन के ले
पािहजे. अशा कारे, 3यां+ या संिवधािनक जबाबदा;यां+ या आधारे लोकितिनधe+ या कामाचे
मूयांकन िनकष सCया तरी अित3वात नाहीत. Aहणूनच, जा फाउंडेशनने लोकितिनधeचे गती
प
ु तक तयार कर'यासाठी गणु ांकन िY या तयार के ली. ही मूयांकन िY या िनzपG आहे. Aहणूनच
आपली लोकशाही gयवथा अिधक सिY य gहावी असे b यांना b यांना वाटते, 3या 3येकाने या
मूयांकनाचे िनzकष&समजून घेतले पािहजेत.
बी.जी. देशमुख: भासे (िनवृ ) माजी कॅ िबनेट सिचव, भारत सरकार, माजी अCयG, जा फाउंडेशन
( जातफX 2011 म2ये कािशत मुंबईतील आमदारांचे गती पु तक या काशनातील अंश)
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5.2 1गती पुतकाची ओळख
गती प
ु तकामCये मंबु ईतील 227 िनवडून आलेया नगरसेवकांनी के लेले कामकाज आिण 3यांची
कामिगरी यांचा समावेश आहे. िनवडून आलेया लोकितिनधeनी कशा कारे व काय काम के ले यािवषयी
नागIरक, लोकितिनधी, राजकdय पG आिण सरकार या सवा=ना उपय@
ु ठरेल असे िचR यातून पcहोते.
नगरसेवकांची कामिगरी कशी असली पािहजे याचे मापदंड, के वळ मबंु ईतयाच नgहे तर देशातया सव&
नगरसेवक व महानगरपािलकांसाठी मह5वाचे असलेले मापदंड, समोर आण'यास याची मदत होते.
5.3 म
ू यमापनाची मोजपuी
जाने िविवध GेR ातील त gय@eशी िवचारिविनमय क>न मूयमापन पSती िवकिसत के ली आहे.
राजकारण, समाजिव ान, माकhट रीसच&, माCयमे अशा िविवध GेR ातील त gय@eनी या कामी आपले
योगदान िदले आहे. अपेिGत उBेश साCय हो'या+ या tcीने संशोधनाची आखणी करताना पढु ील ांचा
ाधा:याने िवचार के ला गेला:
अ. नगरसेवकां+ या कामिगरीचे मूयमापन कोण3या िनकषां+ या आधारे के ले पािहजे?
ब. 3येक नगरसेवका+ या मतदारसंघाचा अंदाज येणे मह5वाचे; 3याtcीने संशोधनाची आखणी कशी
करावी आिण नेमf या कोण3या gय@e+ या मल
ु ाखती याgयात?
यातील पिहया ासाठी असा िवचार के ला कd; 26 नोgहबर 1949 मCये भारताने आपली राb यघटना
पाIरत के ली, वीकारली. या संिवधानात लोकशाही राb यकारभाराची िनयमावली समािवcआहे. क,
राb य आिण थािनक वराb य संथा या तीनही तरावरील कारभार सGम व लोकािभमख
ु gहावा याtcीने
घटनेत आव.यक ते बदल वेळोवेळी के ले गेले आहेत, नवे कायदे संमत कर'यात आले आहेत. घटना3मक
तरतदु ी आिण िविवध कायदे या ारे लोकितिनधeना 3यां+ या कामाचे अिधकार बहाल कर'यात आले
आहेत; तसेच अिधकारांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी िनब=ध घातलेले आहेत. सव&च बाबतीत
लोकितिनधeचे कसे असले पािहजे याची िविशcचौकट संिवधानाने आखून िदली आहे. 3यामळ
ु े
नगरसेवकां+ या कामिगरीचे मूयमापन िनकष हे पूण&तः 3यांची घटना3मक भूिमका, जबाबदाऱया व
3यासंदभा&त घटनेनी आखून िदलेली काय&चौकट या संदभा&ने तयार के ले आहेत, िवशेषत: 73 व 74 gया
घटनादr
ु तीने समािवcझालेले 12 वे शेड्यूल आिण मंबु ई महानगरपािलका कायदा, 1888 यांचा िवचार
झाला.
परंत,ु घटनेनेही जनमताला सवÇ
+ च थान िदले आहे. 3यामळ
ु े लोकितिनधeिवषयी नागIरकांचे काय मत
आहे हा िनकष अ3यंत मह5वाचा व आव.यक आहे. 3यामळ
ु े दस
ु ऱया ाचे उ र िमळव'यासाठी लोकांचे
आपया मतदारसंघातील लोकितिनधी+ या (नगरसेवका+ या) कामािवषयीचे मत जाणून घेणे आव.यक
आहे.

मुबं ई महानगरपािलका नगरसेवक मािहती पुितका भाग 2
आवृ ी 2 - 2017

33
MAKING DEMOCRACY WORK

यापढु ील भागात या अयासाची रचना कशी के ली आिण अ:य मह5वपूण&तपशील िदले आहेत. पण ते जाणून
घे'याआधी या अयासाचे ठळक मािहती lोत कोणते होते आिण 3यांचा मूयमापनात कसा वापर के ला
गेला हे समजून घेणे आव.यक आहे.
शहरातील 3येक नगरसेवकाची कामिगरी तपास'यासाठी पढु ील मािहती असणे आव.यक आहेः

राजकारणाचे झपाट् याने ग:
ु हेगारीकरण होत आहे. ते वेळीच रोखले नाही तर आपया देशातील लोकशाही
gयवथेचा पायाच िखळिखळा हो'याची शf यता आहे. 3यामळ
ु े लोकितिनधeची ग:
ु हेगारी िवषयक
पा&भूमी जाणून घे'याचा आवज&ून य3न के ला आहे आिण 3यामCये पढु ील गोceचा समावेश आहे –
िनवडणूक शपथपRात िदलेया 3यां+ यावरील एफआयआर झालेया के सेस; िनवडून आयानंतर
3यां+ यावर दाखल झालेया ग:
ु हेगारी के सेस आिण मह5वाचे लंिबत तपासाधीन ग:
ु हे.

1. काही िनकष मोजता ये'यासारखे आहेत, उदाहरणाथ&, नगरसेवकांची महानगरपािलके तील व सिमती
बैठकांची उपिथती, या दो:ही िठकाणी 3यांनी िवचारलेया ांची संF या, या ांचे मह5व आिण
लोकितिनधीने के लेला िनधीचा िविनयोग
2. लोकितिनधीची वैयि@क पा&भूमी; यामCये शैG िणक पाRता, आयकर िववरण पRे, ग:
ु हेगारी
पा&भूमी असयास 3यािवषयीची अ\यावत मािहती.
3. लोकितिनधe+ या मतदारसंघातील नागIरकांची मते, 3यां+ यािवषयीची मािहती, कामािवषयीचे
समाधान आिण नगरसेवकामळ
ु े नागIरकांचे जीवनमान उंचावले आहे का यािवषयीची मते.
कोणकोण3या गोceची मािहती यायची हे िनित झायावर ती कशा कारे िमळवायची याचा Aहणजेच
काय&पSतीचा िवचार कर'यात आला. वरील मदु \
् ांपैकd 1 व 2 Y मांका+ या मािहतीसाठी मािहती अिधकार
कायदा वापर'यात आला व उपलध मािहतीचा अयास के ला गेला. नगरसेवकांचे गणु ांकन करताना कमाल
गणु 100 आहेत. मोजता ये'याजो|या िनकषांवर 70% भर िदला आहे. 3 Y मांकातील मािहतीसाठी 3येक
मतदारसंघातील नागIरकांचा सgहhघेतला आिण 3यांची 3यां+ या लोकितिनधीिवषयीची मते जाणून घेतली.
नगरसेवका+ या कामिगरीिवषयी लोकांची मते, tcीकोन यावर 30% भर िदला गेला.
Y मांक 1 व 2 साठी पढु ील सरकारी lोतातून मािहती िमळवलीः
अ. िनवडणूक आयोग काया&लय, बृ.म.ु म.पा.
ब. मािहती अिधकाराखाली, महापािलका सिचव, बृ.म.ु म.पा. (बृ.म.ु म.पा. मFु य काया&लय आिण बेट)
क. मािहती अिधकाराखाली, साहा यक अिभयंता (पIररGण), बृ.म.ु म.पा. (बृ.म.ु म.पा.+ या सव& 24
वॉड&मधून)
ड. मािहती अिधकाराखाली, मंबु ई पोिलस काया&लकडून मािहती
Y मांक 3 + या मािहतीसाठी मंबु ई शहरा+ या िविवध भागातील लोकांची सgहhारे मतचाचणी के ली. हंसा
माकhट Iरसच&ने ावली ारा हा सgहhघेतला.
मूयमापनाची पSती वतिु नआहे हे लGात घेणे गरजेचे आहे. लोकितिनधeचा राजकdय पG िकं वा
3यांची वैयि@क / राजकdय िवचारसरणी यांना मह5व िदले गेलेले नाही.
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नगरसेवकांc या कामिगरीची मोजपuी
Y . िनकष
1
अ

Y . िनकष
कमाल िटvपणी
%
15

ब

वत3मान
महानगरपािलका आिण सिमती
बैठकांना उपिथती
िवचारलेया ांची संF या

10

अिधक तपशीलांसाठी पान Y . 39 वरील
3अ पहा.
10 ही कमाल व 0 ही िकमान टf के वारी.

क

चचhत सहभाग

5

5 ही कमाल व 0 ही िकमान टf के वारी

ड

ांतून उठवलेली समया, िवषय
याअनशु गं ाने 3याचे मह5व

18

अिधक तपशीलांसाठी पान Y . 41 वरील
3ड पहा.

नागIरकां+ या तY ारe+ या तल
ु नेत
मांडलेया समयांचे माण
आिथ&क वष&दरAयान वापरलेला
एकूण नगरसेवक िनधी
एकूण

10

इ
फ

5

अिधक तपशीलांसाठी पान Y . 41 वरील
3इ पहा.
अिधक तपशीलांसाठी पान Y . 42 वरील
3फ पहा.

63

2
अ
ब

भूतकाळ
शैG िणक पाRता
आयकर

1
1

िकमान दहावी पास - 1; अ:यथा - 0
पॅनकाड&आहे - 1; अ:यथा - 0

क

ग:
ु हेगारी पा&भूमी

5

जर उमेदवारावर शू:य के सेस असतील तर
अ:यथा पढु ीलमाणेः
खून, बला3कार, छे डछाड, दंगल, खंडणी
याखेरीज ग:
ु हेगारी के सेस- 3
अ:यथा - 0

एकूण

7

कमाल िटvपणी
%

3

मते/vिLकोन

अ

लोकां+ या नजरेतून कामिगरी

11

ब

मािहती व पोहोच

5

आपया लोकितिनधी व 3या+ या/ित+ या
राजकdय पGािवषयी लोकांमधील
जाग>कता व 3यांची पोहोच यािवषयीचे
गणु

क

¿cाचारिवषयक

7

ड

सव&साधारण उपाययोजना

7

लोकितिनधी+ या ¿cाचारािवषयीचे
मत/समज यावर आधाIरत गणु
एकं दर जीवनमान उंचाव'यात योगदान व
समाधानकारक कामिगरी याअनशु गं ाने गणु

एकूण

30

3

वष&भरात दाखल झालेया नgया
ग:
ु हेगारी के सेससाठी नकारा3मक
गणु ांकन

-5

वष&भरात दाखल झालेया 3येक
एफआयआरसाठी

4

ग:
ु हेगारी आरोपRांसाठी नकारा3मक
गणु ांकन

-5

दाखल झालेया 3येक ग:
ु हेगारी
आरोपपRासाठी

5

मालम ा िववरण आिण ग:
ु हेगारी
िवषयक दरवषXवतःहiन मािहती
जाहीर न के यास नकारा3मक
गणु ांकन (*)

-5

आपली वेबसाईट, वत&मानपRे, जा
वेबसाईट याव>न वा अ:य माCयमातून ही
मािहती जाहीर करता येईल. तसेच या
माCयमातून चक
ु dची मािहती घोिषत के या
गणु कापले जातील.

एकूण

मबुं ई शहराc या िविवध मतसारसंघातील
लोकांc या जनमत चाचणीवर आधा?रत
मािहती
साव&जिनक सेवांिवषयीचे गणु

100

(*) वतःहiन जाहीर के लेया मािहतीसंबधं ी नकारा3मक गणु ांकनाचा अवलंब या वषXकर'यात आलेला
नाही. तथािप हे गती प
ु तक लोकितिनधe+ या पारदश&कतेचा परु कार करणारे असयाने 3यांनी दरवषX
आपले मालम ेचे तपशील वतःहiन जाहीर करणे अपेिGत आहे. तसेच लोकितिनधeची ितमा व+ छ
असली पािहजे व 3याकIरता 3यांनी ग:
ु हेगारी के सेससंबधं ीचे अ\यावत तपशील दरवषXवतःहiन सादर
के ले पािहजेत.
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2

अॅफkडेUहीट wारे जाहीर के लेली मागील (भूतकालीन) मािहती

िनवडणक
ु d+ या वेळी अॅिफडेgहीट ारे जी मािहती िदली जाते ती Aहणजे नगरसेवकाचे िशGण, ग:
ु हेगारी
पा&भूमी व िव ीय मािहती यांचा यामCये समावेश आहे. एकूण 100 पैकd 7 माक& या घटकांसाठी िदलेले
आहेत.
अ. िश5 ण
जर लोकितिनधीने दहावी पास िकं वा 3यापढु ील शैG िणक पाRता नमूद के ली असेल तर 1 गणु
अ:यथा 0 गणु िदले आहेत. एकिवसाgया शतकातील एक िवकसनशील देश या ना3याने आपया
नागIरकांचे िशGण हा मानवी िवकासाचा एक मख
ु िनकष आहे. सरकारी सेवेतील िनAन जागेवर
भरती हो'यासाठीही िकमान शैG िणक पाRता असावी लागते. 3यामाणेच आता आपया
लोकितिनधeसाठीही िकमान शैG िणक पाRतेचा आह धरणे आव.यक आहे. परंतु नगरसेवकांची
कामिगरी मोज'यासाठी+ या एकूण घटकां+ या तल
ु नेत या घटकाला कमीत कमी वजन िदले जावे
असेही आAहाला वाटते.
ब. आयकर
भारतात िनवडून येणा;या लोकितिनधeचे उ3प:न 3यां+ या काय&कालात अनेक पटeनी वाढते अशी
लोकांची धारणा आहे आिण याला पc
ु ी देणारी मािहती अनेकदा जाहीर झालेली आहे.
अॅफdडेgहीटनस
ु ार पॅन काड&असयास 1 गणु व नसयास 0 गणु िदले आहेत.
क. गQ
ु हेगारी पा3भूमी
राजकारणाचे ग:
ु हेगारीकरण हे एक दःु खद वातव आहे. ब;याच लोकितिनधeची ग:
ु हेगारी पा&भूमी
असयाचे िनदश&नास येत आहे. Aहणजेच,
1. 3यां+ यावर एफआयआर नZ
दवले आहे;
2. आरोपपR दाखल झाले आहे; आिण
3. कोटा&ने िशGा जाहीर के ली आहे.
साव&जिनक आयz
ु यात असणा;या gय@eचे चाIरÈय व+ छ असले पािहजे. 3यामळ
ु े आपले ितिनिध3व
करणा;या gय@d ग:
ु हेगारी पा&भूमी+ या असता कामा नयेत हे ठरव'याचा, मांड'याचा अिधकार नागIरकांना
आहे. 3यामळ
ु े नगरसेवकांचे गणु ठरवताना ही मािहती जाणून घेतली आहे.
1. उमेदवारावर शू:य के सेस असतील तर 5 गणु
2. खून, बला3कार, छे डछाड, दंगल, खंडणी अशा ग:
ु sांखाली एफआयआर दाखल झायास 0 गणु
3. वरील Y मांक 2 खेरीज इतर कारणांसाठी एफआयआर दाखल झाले असयास 3 गणु
पढु े मB
ु ा Y मांक 5 मCये िवषद के यामाणे ग:
ु हेगारी पा&भूमीसंदभा&त नकारा3मक गणु ांकनही िदले गेले
आहे.
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एक लGात घेतले पािहजे कd, 3येक gय@dसाठी हे गणु ांकन करणे गतंु ागतंु ीचे ठरले असते, 3यामळ
ु े थम
के सेसचे वगXकरण क>न 3याचे गणु ांकन करणे अिधक सयिु @क आहे.
3

महानगरपािलका आिण सिमती बैठकातील कामिगरी संबधं ी म
ू यमापन घटक

भारत हा ाितिनधीक लोकशाहीचा देश आहे. यामCये नागIरक आपले लोकितिनधी िनवडतात आिण हे
लोकितिनधी लोकां+ या वतीने सभागृहात काम करतात, नागIरकां+ या ांवर िवचारिविनमय करतात,
3यासाठी घटना3मक माग&दश&न व यंR णा यां+ या आधारे आव.यक कायदे करतात. Aहणजे िवचारिविनमय हे
लोकितिनधe+ या कामिगरीचा एक मह5वाचा घटक असून 3यावर मापनात अिधक भर दे'याची गरज आहे.
अ. उपिथती
लोकितिनधeनी संबिं धत सभागृहांमCये उपिथत राहावे व कामकाज करावे यासाठी नागIरक 3यांना
िनवडून देतात. 3यामळ
ु े लोकितिनिधंनी 100% िकं वा 3या+ या जवळपास कालावधी सभागृहात
उपिथत असणे अ3याव.यक आहे. 3यामळ
ु े उपिथती+ या टf के वारीवर गणु ांकन आहेः 100%
उपिथती Aहणजे 15 गणु आिण 0% Aहणजे 0 गणु .
बृ.म.ु म.पा. मCये 3येक नगरसेवक हा महानगरपािलके चा सदय असतो तसेच वॉड&सिम3यांचा सदय
असतो. यािशवाय काही नगरसेवक हे पढु ीलमाणे िविशcकाय&सिम3यांचे सदय असतातः
1.
2.
3.
4.
5.
6.

थायी सिमती
बेट सिमती
थाप3य (शहर) सिमती
थाप3य (उपनगरे) सिमती
सधु ार सिमती
िवधी सिमती

7.
8.
9.
10.
11.

साव&जिनक आरो|य सिमती
मिहला व बाल कयाण सिमती
िशGण सिमती
वृG ािधकरण सिमती
बाजार व उ\ान सिमती

अशा कारे, नगरसेवकांमCये sा दोन कॅ टेगरी असून 3यांना 15 गणु ाचे िवतरण करताना वेगवेगया पSतीने
िवचार के ला गेला पािहजे.
नगरसेवक
महानगरपािलका सव&साधारण सभा बैठका
वॉड&सिमती बैठका
िविवध सिम3यां+ या (वरीलमाणे)
एकूण
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कॅ टेगरी अ
9
6
लागू नाही
15

कॅ टेगरी ब
7
4
4
15
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ब. 1yांची संV या

ड . 1yांतून उठवलेली समया, िवषय या अनश
ु गं ाने Zयाचे मह{व

एखा\ा नगरसेवकाने नेमके िकती िवचारले पािहजेत िकं वा कोण3या िवषयावर िवचारले पािहजेत
याचे काही िनित मापदंड नाहीत. आपया देशातील एकूण पIरिथती आिण ांची गतंु ागतंु लGात घेता
नगरसेवकाने नागIरकां+ या गरजांना अनशु गं ून शf य िततके जात  उठवणे आव.यक आहे.
लोकितिनधeना अिधकािधक िवचार'यास वृ कर'या+ या हेतून गणु ांकनामCये टf के वारीचा वापर
के ला आहे.

महापािलके ची कत&gये ठामपणे मंबु ई महानगरपािलका अिधिनयम, 1888 मCये नमूद के ली गेली आहेत. पढु े
ही कत&gये दोन वगा&त अथा&त आव.यक कत&gये (कलम 61, 62) व वे+ छाधीन कत&gये (कलम 63) अशी
िवभागली गेली आहेत. आव.यक कत&gयां+ या अंतग&त रते, पाणी परु वठा, मलिनःसारण, इमारती,
आपातकालीन gयवथापन, महापािलका मालम ा, ाथिमक िशGण, आरो|य, र3यांचं पनु ना&मकरण इ.
बाबी मोडतात. तसेच वे+ छाधीन कत&gयांमCये झोपडप_ी िवकास, ख
ु या जागा, उ\ाने, माग&पIरवहन,
ऊजा&, वीज, जलाशये (धरण, िसंचन), समाजभवन / मंिदर इ. बाबी मोडतात.

लोकितिनधeना सभागृहात िवचारलेया ांमCये पढु ील कारचे िवचारात घेतले आहेतः
1. काय&Y म पिRका
2. हरकतीचे मB
ुे
3. अपावधी सूचना
4. कलम 66 (अ) अ:वये िदघ&वrपाचे (Interpellation)
5. कलम 66 (ब) व (क) अंतग&त िवचारणा के लेले 
6. ठरावाची सूचना
7. सभेत मांडलेले ताव
8 तातडीचे कामकाज
9. थिगतीचा ठराव
10. अथ&सक
ं पा+ या अंदाजपRावर सामा:य चचा&
11. चचा&अथवा सभा थिगतीचा ताव व तािवत सधु ार
12. उपसूचना
13. िनवेदन
या िवभागात सवा&िधक िवचारणा;या लोकितिनधीला कमाल 10 गणु िमळू शकतात. पु परसटेज रँक
माणे हे गणु ांकन के ले आहेः
टf के वारीत 10 हे कमाल गणु आहेत आिण 0 हे िकमान गणु आहेत.
क. चचzत सहभाग
उपिथत कर'याबरोबरच नगरसेवकाचा, अ:य नगरसेवकांनी उपिथत के लेया ावरील िकं वा
महापािलका आय@
ु ांकडून आलेया तावावरील चचhतील सहभाग हा सS
ु ा मह3वाचा आहे. ही चचा&
सव&साधारण सभेमCये नगरसेवका+ या नावासह नZ
दिवली जाते. ही मािहती आAही मािहती+ या
अिधकारातून िमळिवली आहे आिण 3याव>न गणु ही िदले आहेत. सवा&िधक वेळा चचhत सहभागी होणा;या
ितिनधीला अिधकिधक 5 गणु दे'यात येऊ शकतात.
5 हे सवा&त वरचे गणु आहेत आिण सवा&त कमी 0 गणु आहेत.
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वत&मान मापदंडां माणे आAही काही आव.यक सेवा हJडकून काढया आहेत b या मूलतः नागरी सिु वधा
व>पा+ या आहेत व b यां+ यावर बृह:मंबु ई महानगरपािलके चा, sा सेवा मंबु ई+ या नागIरकांपय=त
पोहोचव'यासाठी, एकािधकार आहे. sा सेवांवर उचलया जाणा;या बाबी मलिनःसारण, रते, पाणी
परु वठा, घनकचरा gयवथापन इ. िवषयांशी िनगिडत आहेत. sा म\
ु ांgयितIर@, नगरसेवक ते िवषयही मांडू
शकतात जे महापािलके + या 3यG GेR ात नाहीत पण राb य व क शासना+ या अख3याIरत आहेत. जसे,
ग:
ु हे, परराzw gयवहार, कृ िष, पशु संवध&न, मंबु ई महानगर GेR िवकास ािधकरण इ.
उपरोलेिखत वगXकरणांवर आधा>न ां+ या
गणु व ा / मह5वाला खालील माणे भार व 3येकd
एकूण 100 पैकd गणु िदले गेले आहेत .

मB
ु े / कत&gये
आव.यक
वे+ छाधीन
नागIरक (आव.यक)
राb य / क
एकूण

गणु
8
6
3
1
18

इ. नाग?रकांc या तC ार|c या तुलनेत मांडलेया समयांचे 1माण
दव'यासाठी एक पSती
बृह:मंबु ई महानगरपािलके ने नागIरकां+ या तY ारी हJडकून काढ'यासाठी व नZ
िवकिसत के ली आहे. या तY ारe+ या रखरखाव कीकृ त तY ार नZ
दणी यंR णे+ या (सीसीआरएस) अंतग&त
के ला जातो. 3यांची नZ
दणी एक सॉÆटवेअर gयासपीठात के ली जाते, िजथे 3यांचे वगXकरण िविभ:न वगा&त
तY ारी+ या िवभाग व व>पा+ या आधारावर, डास, मलिनःसारण, रते, पाणी परु वठा, वसाहत अिधकारी,
इमारत इ3यादी के ला जातो. लोक ितिनधी असयाने अशी आशा के ली जाते कd नगरसेवक नागIरकां+ या
तY ारe+ या िनवारणासाठी िवचारतील िकं वा मB
ु े मांडतील. Aहणून सदर मापदंड नगरसेवकांनी
मांडलेया म\
दणी यंR णे ारे अिभलेिखत (मािहती
ु ांशी नागIरकां+ या तY ारeची व कीकृ त तY ार नZ
अिधकारा+ या अंतग&त िमळवलेया) आकडयांची के लेया तल
नां
व
र आधाIरत आहे. sा मापदंडाखाली
ु
मोडणारे बृह:मंबु ई महानगरपािलके चे िवभाग खालील माणे आहेत. इमारत वसाहत अिधकारी,
मलिनःसारण, मालम ा, उ\ान, परवाना, बृह:मंबु ई महानगरपािलका िवषयक, कdड िनयंR ण, दूषण,
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रते, दक
ु ाने व आथापना (एस व ई), घनकचरा gयवथापन (एसडयूएम), पज&:य जलवािहनी, शौचालय
व पाणी परु वठा.
फ. आिथ3क वषा3त नगरसेवक िनधीचा वापर
नगरसेवकांना 3येक आिथ&क वषा&त 60 लाख >पये िनधी िमळतो. आपया मतदारसंघातील कोण3या
िविशcकामासाठी हा िनधी वापरायचा याचा ते िनण&य घेऊ शकतात. िनयोिजत टvvयात िनधी खच&क>न
3याचा अिधकािधक लाभ क>न घेणे अपेिGत आहे. 3यामळ
ु े कमाल 60 लाख >पये िनधीपैकd िकती
टf के चा वापर के ला 3यावर हे गणु ांकन आधाIरत आहेः
1) 100% (वा अिधक) ते 91% - 5;
2) 90% ते 76% - 4;
3) 75%ते 61% - 3;
4) 60% ते 51% - 2 आिण
5) 50% पेG ा कमी- 0

 पिहला तर - यामCये र3यांची अवथा, रहदारी व wािफक जाम, साव&जिनक बागीचांची उपलधता,

साव&जिनक वाहतक
ु dची उपलधता, पाणी परु वठा, पाणी िनसारण, व+ छता व शौचालये यांचा
समावेश असून याला 6 गणु िदले.
 दुसरा तर - यामCये >|णालये व वै\कdय सिु वधा व शाळा व महािव\ालये यांचा समावेश असून याला
4 गणु िदले.
 ितसरा तर - यामCये वीज परु वठा, कायदा व सg
ु यवथा आिण ग:
ु हेगारी यांचा समावेश असून याला 1
गणु िदले.
संशोधन आराखडा
 िवधानसभा अथवा महापिलका सदय Aहणजे िविशcमतदारसंघातून वतंR िनवडणकd
ु + या ारे

मतदरांनी िनवडून िदलेले लोकितिनधी
4

जनमत चाचणीनस
ु ार लोकांची मते/vLीकोन

लोकां+ या नजरेतून लोकितिनधeची कामिगरी यासाठी एकूण 30 गणु दे'यात आले. कामिगरीचे
तपशीलवार मूयांकन करता यावे यासाठी वेगवेगया कारे या गणु ांची 4 भागात िवभागणी के ली, ती
पढु ीलमाणेः
 आपया भागातील साव&जिनक सेवासिु वधांिवषयी लोकांची मते यावर सवा&िधक भर िदला, याला 11
गणु िदले
 नगरसेवकािवषयी मािहती, जाग>कता व पोहोच याला एकूण 5 गण
ु िदले
 ¿cाचारिवषयक मतांना 7 गण
ु िदले
 सव&साधारण उपाययोजना या घटकाला 7 गण
ु िदले
याकारे गणु ांची िवभागणी करताना साव&जिनक सेवासिु वधा आिण ¿cाचारम@
ु काय&पSती या म\
ु ांना इतर
दोन म\
ु ां+ या तल
ु नेत अिधक मह5व दे'याचा हेतू आहे. लोकितिनधी 3यां+ या िविवध कार+ या कामामळ
ु े
लोकिय असू शकतात वा 3यां+ यािवषयी चांगले मत असू शकते. सव&साधारण मत चांगले असले तरी
कामिगरी समजून घे'यासाठी अिधक बारकाईने िवचार हो'याची गरज आहे. Aहणून या चार कारात
लोकितिनधीिवषयीचे जनमत समजून घे'यात आला.
साव&जिनक सेवासिु वधांिवषयी लोकांचे मत अिधक खोलात व नेमके पणाने समजून ये'यासाठी या
िवभागातही तीन तर कर'यात आले. यापैकd पिहया तरात ामFु याने राb य सरकारशी संबिं धत
सेवासिु वधा समािवcआहेत, तर ितस;या तरात थािनक वराb य संथांशी संबिं धत सेवासिु वधा
समािवcआहेत.
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 मबंु ईमCये 3येक िवधानसभा मतदारसंघ शासकdय वॉड&मCये िवभागला असून वॉड& तरावर














वतंR पणे िनवडले जाणारे लोकितिनधी Aहणजे नगरसेवक. या लोकितिनधीला आपया
मतदारसंघात काम कर'याचे अिधकार असतात
ततु अयास हा ामFु याने नगरसेवकां+ या कामिगIरशी संबिं धत असयाने हे नगरसेवक b या
िवधानसभा मतदारसंघातील वॉड&चे ितिनधी3व करतात ते मतदारसंघातील मािहती घेणे गरजेचे होते
3यामळ
ु े आAही 3येक मतदारसंघातील एक ितिनधीक नमनु ा समािवcकर'याचे ठरवले. परंतू,
3येक मतदारसंघाचा आकार, Aहणजेच लोकसंF या व gयाी, वेगवेगळा असतो आिण 3यामळ
ु े
3यामCये समािवcमतदारसंघाची संF याही वेगवेगळी राहते
मंबु ईमCये 36 िवधानसभा मतदारसंघ असून 3यामCये महानगरपािलके चे 227 वॉड&आहेत. आAही सव&
227 वॉडा&त एकसारखा नमनु ा घे'याचे ठरवले आिण 3यानस
ु ार 3येक वॉडा&त 100 यामाणे िनवड
के ली. यामाणे जे मतदारसंघ आकाराने मोठे आहेत तेथील नम:
ु याचा आकार मोठा रािहला
या अयासात सr
वातीला
सामिवc
एक
ण
नम
न
ा
:
227
मनपा
वॉ
ड&X 100 gय@d = 22,700 gय@d.
ु
ु
ू
या नंतर नेमf या कोण3या gय@dची िनवड करायची हे ठरवले, ते पढु ीलमाणे:
 ी व प>
चा समावेश
ु ष या दोहZ
 18 वषhव 3यापेG ा जात वया+ या (मतदार पाR) gय@d.
या माणे टागhट पु िनित झायावर 3याची िलंग आिण वयोगटचे यो|य ितिनधी3व ये'या+ या tिcने
िवभागणी िनित के ली
वय आिण िलंग यावर आधाIरत िवभागणीसाठी इंिडयन Iरडरशीड टडीचा आधार घेतला. (हा सवा&त
मोठा बेसलाईन सgहh; राzwीय तरावर याचे काम िमडीया रीसच&यझ
ु स&कौि:सलने के ले तर मंबु ई
िवभागात हंसा Iरसच&पु ने के ले)
ावली+ या आधारे संबिं धत gय@e+ या थेट मल
ु ाखती घेऊन आव.यक मािहती जमा के ली
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नमनु ा िनितीची पढु ील िY या अवलंबली:
 3येक वॉड&मCये 100 मल
ु ाखती घेतया
 वॉड&मधील 2 ते 3 मोठी िठकाणे िनवडून 3यामCये नमनु ा िवभागणी के ली. बाजारपेठ, रेवे टेशन,

नगरसेवकाc या गण
ु प^काचे एक उदाहरणः
पढु े नगरसेवका+ या गणु पRकाचे एक उदाहरण िदले आहे, 3याव>न गणु दे'याची पSती पcहोईलः

मॉल इ3यादी िठकाणे यासाठी िनवडली.

कमाल
गणु

Y.

घटक

सव&साधारण गट (िु पंग)

म
ू यमापनाचे घटक

1

नगरसेवका+ या राजकdय पGाचे
नाव मरणात असणे

जाग>कता आिण पोहोच

77

100

नगरसेवकां+ या मूयमापनाकIरता आAही ामFु याने चार िवभागातील मािहती घे'याचे ठरवले, ते
पढु ीलमाणेः

2

जाग>कता आिण पोहोच

77

100

जाग>कता आिण पोहोच

69

100

4

नगरसेवकाचे नाव मरणात
असणे
नगरसेवकाशी सहज भेटता येत,
3या+ यापय=त पोहोचता येते
नगरसेवकाबाबतचे समाधान

सव&साधारण उपाययोजना

59

100

5
6
7

जीवनमानात सधु ारणा
¿cाचार
वीजपरु वठा

सव&साधारण उपाययोजना
¿cाचार मापन
लोकांचे मत - 3 तर

69
72
67

100
100
100

8

ग:
ु हेगारी घटना

लोकांचे मत - 3 तर

57

100

9

कायदा व सg
ु यवथा िथती

लोकांचे मत - 3 तर

61

100

10

रेशन दक
ु ान धा:याची उपलधता

लोकांचे मत - 1 तर

61

100

11

दूषण समया

लोकांचे मत - 1 तर

56

100

12

>|णालये व इतर वै\कdय
सिु वधा

लोकांचे मत - 2 तर

67

100

13

यो|य शाळा व महािव\ालये

लोकांचे मत - 2 तर

68

100

14

र3यांची िथती

लोकांचे मत - 1 तर

58

100

15

वाहतूकdची कZ
डी

लोकांचे मत - 1 तर

57

100

16

साव&जिनक बिगचे/ मैदाने
उपलधता

लोकांचे मत - 1 तर

62

100

 यािठकाणी लोकांशी थेट संपक&साधून 3यां+ याशी बातचीत क>न आव.यक मािहती िमळवली

§ आपया भागातील िविवध सिु वधांबाबतीत लोकांची मते















र3यांची िथती
वाहतूकdची कZ
डी
साव&जिनक बगीचे / खेळाची मैदाने यांची उपलधता
ऑटो, टॅf सी व बस यासारF या साव&जिनक वाहतक
ु d+ या साधनांची उपलधता
रेशन दक
ानात
धा:
याची
उपल
धता
ु
>|णालये आिण इतर वै\कdय सिु वधा
यो|य कार+ या शाळा व महािव\ालये
वीज परु वठा
पाणी परु वठा
पावसायात पाणी तंबु ून राह'याची समया
दूषणाची समया
ग:
ु हेगारी घटना
कायदा व सg
ु यवथा यांची िथती
व+ छता व शौचालय सिु वधा

§ नगरसेवकाबाबत मािहती, जाग>कता आहे व 3या+ यापय=त सहज पोहोचता येते का
§ नगरसेवक व ¿cाचार यािवषयीचे जनमत
§ नगरसेवका+ या कामिगरीिवषयी सव&साधारण समाधान आिण 3यामळ
ु े जीवनमान उंचावले असे वाटते

यािवषयी जनमत
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गणु

कमाल
गणु

Y.

घटक

सव&साधारण गट

17

साव&जिनक वाहतक
ु dची
उपलधता

लोकांचे मत - 1 तर

59

100

यावेळी आAही सवhG णात िलंग आिण वय यासंदभा&ने जी रचना िदसून आली ितची तल
ु ना इंिडयन रीडरशीप
सgहhशी के ली. अशी तल
ना3
मक
पडताळणी
के
याने
लोकसं
F
ये
च
ितिनिध3
व
अिधक
अचूक हो'यात मदत
े
ु
झाली.

18

पाणी परु वठा

लोकांचे मत - 1 तर

62

100

5 नकाराZमक गण
ु ांकनाचे घटक

19

पावसायात पाणी तंबु 'याची
समया

लोकांचे मत - 1 तर

56

100

नUयाने दाखल झालेया एफआयआर साठी नकाराZमक गण
ु ांकन

20

व+ छता व शौचालय सिु वधा

लोकांचे मत - 1 तर

59

100

जर िनवडून आयानंतर लोकितिनधीवर नgयाने एफआयआर दाखल झाला असेल तर ती गंभीर बाब
आहे, 3यामळ
ु े या लोकितिनधीने िमळवलेया गणु ातून 5 गणु वजा के ले गेले.

 घटकांचे गण
ु ांकन

Y.
1
2
3
4
5
6

घटक

भार

मािहती, जाग>कता व पोहोच
सव&साधारण उपाययोजना
¿cाचारिवषयक
लोकांचे मत - पिहला तर
लोकांचे मत - दस
ु रा तर
लोकांचे मत - ितसरा तर

5
7
7
6
4
1

गणु
74
64
72
59
68
62

कमाल गणु
100
100
100
100
100
100

भार ल5 ात घेऊन अंितम गण
ु ांकन
नगरसेवका+ या कामिगरीिवषयीचे मत =
((5*74)+(7*64)+(7*72)+(6*59)+(4*68)+(1*62))/100 = 20.1 एकूण 30 पैकd
नगरसेवका+ या याआधी पािहलेया इतर िनकषांचे गणु ांकन आिण हे गणु ांकन यांना एकR क>न 3येक
नगरसेवकाचे गणु िनित के ले गेले.
मािहतीची तुलनाZमक पडताळणी
एखादा सgहhकरताना, आपया नम:
ु यातून जी आकडेवारी पढु े येते ितची तल
ु ना gयापक अवकाश वा
लोकसंF येतील सांिF यकdशी के ली जाते. ही सांिF यकd वेगवेगया वेळेला के लेया 3याच सवhG णातून
घेतली जाते िकं वा इतर ोतातून घेतली जाते.
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या िY येत िकती नवे एफआयआर दाखल झाले याची संF या लGात घेतलेली नाही. एकजरी दाखल झाले
असेल तरी ग:
ु sाचे गांभीय&लGात घेऊन नकारा3मक गणु ांकन के ले आहे.
आरोपप^ दाखल झायाने नकाराZमक गण
ु ांकन
ग:
ु sाचा परु ावा हाती आयावर आरोपपR दाखल होते. 3यामळ
ु े लोकितिनधी+ या चाIरÈया+ या tcीने ही
गंभीर बाब आहे. 3यामळ
ु े या कारणासाठी लोकितिनधीने िमळवलेया गणु ातून 5 गणु वजा के ले गेले.
या िY येत िकती नवी आरोपपRे दाखल झाली याची संF या लGात घेतलेली नाही. एकजरी दाखल झाले
असेल तरी ग:
ु sाचे गांभीय&लGात घेऊन नकारा3मक गणु ांकन के ले आहे.
मालमY ा िववरण आिण गQ
दी दरवषp वत:ह}न मािहती जाहीर न के यास
ु हेगारी िवषयक नq
नकाराZमक गण
ु ांकन
िनवडणूक आयोगा+ या िनयमानस
ु ार िनवडणक
ु dस उमेदवारी दाखल करणा;या gय@dने इतर
कागदपRांबरोबर अॅिफडेिgहट ारे वत:ची मालम ा व ग:
ु हेगारी पा&भूमीची मािहती सादर करणे आव.यक
आहे. िनवडून आयावर लोकितिनधी प:
ु हा ही मािहती िनवडणूक आयोग वा आपले मतदार यांना सादर
करत नाहीत, तर परत पढु + या िनवडणक
ु d+ या वेळेला िकं वा अ:य िनवडणक
ु dला उभे राहायचे असयासच
ती मिहती िदली जाते. परंतु लोकितिनधीने ही मािहती 3येक आिथ&क वषा&+ या अखेरीस आपया
मतदारसंघात वत:हiन घोिषत करणे जrरीचे आहे असे आAहाला वाटते. ही मािहती आपली वेबसाईट,
वत&मानपRे, जा वेबसाईट याव>न वा अ:य माCयमातून जाहीर करता येईल. यातून पारदश&कता येईल.
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भाग 6 - प
ु तक सूची / संदभ&वाचन
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

www.praja.org
www.praja.org/newsletters.php
praja.org/documents/white-paper
www.praja.org/report_card.php
mcgm.gov.in
The Mumbai Municipal Corporation Act, 1888
Corporation Procedure Rules (CPR )
Municipal Corporation of Greater Mumbai and Ward Administration- David
Anthony Pinto & Marina Rita Pinto.
www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlbestcom?guest_user=english (BEST
Committee)
www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlimprovementscom?guest_user=
english (Improvement Committee)
www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qleducationcom?guest_user=english
(Education committee)
Public Disclosure Act-Section 86A of Mumbai Municipal Corporation Act, 1888
Government of Maharashtra-Right to Services Act, 2015
Maharashtra Right to Public Service Rules, 2016.
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1जा बXल
शासन िY या उ रदायी gहावी या हेतूने आिण पG िनरपेG भूिमके ने जा 1999 पासून काम करत आहे. नागIरकांनी
के वळ मतदानाचा हf क बजाव'यापरु ता राजकारणाचा िवचार करता कामा नये, तर शासन िY येत सहभागी झाले
पािहजे. याच उBेशाने लोकांचे  ान आिण tcीकोन िवकिसत क>न 3यांना सGम कर'यासाठी जा काय&रत आहे.
नागरी ांवर अयास करणे, ांबाबत जनजागृती करणे आिण लोकितिनधी व शासन यांना हे हाती घे'यास
वृ करणे यावर जा+ या कामाचा भर आहे.
समया
सशु ासन हे आपले उिBcअसले तरी 3यापासून आपण खूप दूर आहोत. याला आपली gयवथा आिण धोरणे यापेG ाही
लोकितिनधeकडील मािहतीचा अभाव आिण लोकां+ या वातवािवषयी संवेदनशीलतेचा अभाव हे मFु यत: कारणीभूत
आहे. नागIरक आिण थािनक वराb य संथा यां+ यात भावी आदान-दान gहावे याकIरता आव.यक साधने व
माCयमांचा अभाव आहे.
1जाचा 1ितसाद / 1जाc या कामाचे वhप
सवhG ण-आधाIरत अयास क>न जा नागरी ांची मािहती नागIरक, माCयमे आिण शासन यां+ यापय=त नेते.
कामा+ या िY येतील R टु ी आिण मािहतीची दरी भ>न काढून लोकितिनधeना आपले काम अिधक भावीपणे करता
यावे यासाठी जा सहा य करते.
1जाची वाटचाल
 1999: जाने बृह:
मंबु ई महानगरपािलके समवेत मंबु ईतील पिहली ‘नागIरकांची सनद’ तयार के ली.
 2003: जाने बृह:
मंबु ई महानगरपािलके समवेत तY ार िनवारणासाठी ऑनलाईन तY ार व gयवथापन यंR णा
तयार के ली. तसेच पढु ील वषा=मCये तY ारeचे ऑडीट के ले.
य नागIरकाला समजावे यासाठी िसटीझ:स हॅ'डबक
 2005: मंबु ई महापािलके चा कारभार कसा चालतो हे सामा:
ु
तयार के ले b या+ या दोन लाखाहiन अिधक ती िवतIरत के या आहेत.
 2008: जा संवाद आयोिजत के ले, मंबु ई+ या नागरी समया आिण सरु Gेचे मB
ु े यािवषयीचा िवतृत डाटा ‘िसटी
कॅ न’ नावाने ऑनलाईन संकिलत के ला, आिण आमदार व नगरसेवक यांचे वािष&क गती प
ु तक जाहीर कर'यास
सr
ु वात के ली.
 2014: लोकितिनधeबरोबर 3यांची भूिमका व धोरणे या िवषयी काय&शाळा घेतया, मंबु ई महानगरपािलके माणे
िदली नगर िनगम बरोबर कामाची सr
ु वात के ली
 2016: िदली मCये नगरसेवक आिण आमदारांचे गती प
ु तक जाहीर के ले.
1जा फाउंडेशन
मबुं ई (हेड ऑिफस) : िवf टोIरया िबिडंग, पिहला मजला, अ|यारी गली, िमंट रोड, फोट&,
मबुं ई 400001, फोन : 022-6525 2729
िदली : 901, 9वा मजला, िनम&ल टॉवर, 26 बाराखंभा रोड, नवी िदली 110001,
फोन : 011-23321559.
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