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नागरीकरण हा आिथ�क वाढीचा अनुषंिगक प�रणाम (साइड इफे�) नसून तो  �ा  �ि�येचा  अिवभा�  भाग आहे.  

दे�ाती� एकूण �ोकसं�ेपैकी �हरी �ोकसं�ेची ट�ेवारी ३१.६ इतकी आहे. दे�ाती� �हरी �ोकसं�े�ा  

�माणात २००१-२०११ �ा दर�ान ३.३५ ट�े इतकी वाढ झा�ी आहे. दे�ात आजही, �हरात राहणा�या ��ी�ंा  

सं�ेबाबत महारा� आघाडीवर आहे. महारा�ात ५०.८ द��� �णजेच संपूण� दे�ा�ा �हरी �ोकसं�े�ा १३.५  � �

ट�े �हरी नाग�रक आहेत. �ोक आिथ�क संधी�ा �ोधात नगरे िकंवा �हरांम�े �थ�ांत�रत होतात. या वाढ�ा  

�हरीकरणामुळे महारा�ा�ा नगरांची व �हरांचीही वाढ होते .�ाचबरोबर या वाढत जाणा�या नगरां�ा व  �

�हरां�ापुढे घरे, पाणी, गटारे, वाहतूक यांसार�ा पायाभूत सुिवधा पुरव�ासंदभा�त अभूतपूव� आ�ाने उभी  रािह�ी  

आहेत. �ामुळे झोपडप�ांम�ेही  वाढ होत आहे.  नगर िवकास मं�ा�याने नेम�े�्या  उ� श�ी त� सिमतीने    

२०११ साली सरकारला आप�ा िशफारशी सादर के�ा. या िशफार�ीनुंसार नागरी पायाभूत सुिवधांम�े पुढील २०  

वषा�त, २००९-२०१० �ा िकमतीनुसार, जवळपास ३९ अ� (३९.२ �ाख कोटी) �पये इतकी गंुतवणूक कर�ाची  

गरज आहे.   

शहरी सुधारणांिवषयीचा कोणतेही  सं�ोधन  संपूण� िवक� �ीकरणा�ा त�ानुसार शहरी �थािनक �ासन  सं�थां�ा 

(यूएलबी) स�मीकरणा�ा मह�ावर भर िद�्याि�वाय  पूण�  होत नाही.  पारंप�रक री�ा क� �ीय िव� आयोगा�ा  

�ाभणा�या  वैधते�ा समान पातळीवरी� वैधता;  काय�, िव� आिण  काया�िधकारी या  ित�ीचंा समावे� असूनही 

रा�  िव� आयोगांनाही िमळत नाही. ती िमळणे आव�यक आहे. या पेपरम�े आ�ी या  सुसं�ोिधत आिण उ�म 

री�ा �ात िवषयाऐवजी, काही अिधक �ावहा�रक आिण कृतीत आण�ाजो�ा मह�पूण� �े�ांवर �� क� ि�त 

करणार आहोत. काही आ�ाने िन��चत क�न �ां�ावर मात कर�ासाठी धोरणा�क सुधारणा सुचव�्या आहेत. 

पुढी� भागांत आ�ी �हराती� उपजीिवका आिण िनवासयो�ता वाढव�ा�ा �ि�कोनातून या मह�पूण�  

�े�ांसाठी नवीन धोरणा�क सुधारणांचा मागोवा घेत�ा आहे.
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Ÿ  जागितक �रावर, शहरीकरण वाढत आहे. 

Ÿ  भारता, शहरी भागात राहणारी लोकसं�ा १९५० ते स�ा या का�ावधीत  १७%  व�न ३४%  पय�� वाढली.

Ÿ  लोकसं�ेबरोबरच शहरी भागात संप�ीचेही क� �ीकरण होत आहे. 

Ÿ  जागितक �रावर अंदाजे ८०% जीडीपी शहरी भागांम�े  िनमा�ण होतो तर �ामीण भागांचा वाटा उव��रत २०%   

  आहे याच�माणे भारतातही ६३% जीडीपी शहरांत व महानगरांम�े िनमा�ण होतो. हा क� (ट� �ड) पाहता, भारताची 

एकूण वाढ ही शहरीकरण हाताळ�ात भारताला िमळणा�या  यशावर अवलंबून आहे.

महारा�ातील शहरीकरण : सुधारणासंाठी ��ाव�

१. शहरे: जागितक वाढीची क� �े   

३. आप�ा शहरांची स� ��थती - ब�तेक नागरी सेवांतील सम�ा  

महारा� हे भारतातील सवा�त जा� शहरीकरण झालेले रा� आहे. रा�ीय पातळीवर नागरीकरणाची गती तुलनेने मंद � �

असताना महारा�ात अिधक  जोमाने  शहरीकरण झाले आहे. गे�ा िक�ेक दशकांम�े, महारा�ात अभूतपूव� री�ा � �

मानवी वसाहतीचें शहरात �थ�ांतर घड�े. शहरी लोकसं�ेचा माग�ा दशकातला िवकास दर २३.७% इतका होता.  

सन २०११ �ा जनगणनेतील आकडेवारीनुसार ५ कोटी (४५%) नाग�रक शहरी भागात रहात आहेत. १९६१ सा��ा, 

१ कोटी (२८%) �हरी �ोकसं�े�ा तु�नेत ही मोठी झेप �णत येई�.स�ाची शहरी लोकसं�ा या�न न�ीच 

जा� आहे. अथा�त जवळपास ३६ पे�ा तालुके/ �ॉ�ना �हरीकरणाचा ���ही  झा�े�ा नाही. �ामुळे हे ल�ात 

ठेवणे मह�ाचे आहे की शहरीकरणाची ही �ि�या असंतुिलत िकंवा एकांगी आहे.

नाग�रकां�ा, िवशेषत: त�णां�ा वाढ�ा आकां�ा ल�ात घेता शहरांना राहणीमानाची अव�था सुधा�न सु��थती 

िनमा�ण करावी लागेल. 

शहरांना  मो�ा लोकसं�े�ा आ�ानाचा सामना करणे तसेच या �ोकसं�ेसाठी  सेवा पुरिवणे आव�क आहे. 

पायाभूत सुिवधाची देखभाल कर�ासाठी आिण �ा वृ��ंगत कर�ासाठी संसाधने शोधली पािहजेत. गरीबीवर 

उपाय शोधायला हवेत.पया�वरणाचे र�ण केले पािहजे आिण �ाचवेळी �ांना िमळालेली  �धा��क आघाडीदेखी�  

कायम राखली पािहजे. 

मानवी व आिथ�क संसाधने मया�िदत असताना जलद वाढ आिण सेवा पुरव�ाचे ओझे शहरांवर लादले गेले आहे. या 

�चंड ओ�ामुळे महारा�ातील शहरांम�े अनेक सम�ा  िनमा�ण झा�्या आहेत:�

Ÿ  कचरा, पाणी आिण सांडपा�ा�ा िव�ेवाटी�ा (सीवरेज�ा) यो� �व�थापनाचा अभाव

२. महारा�ातील शहरीकरण - स�ाची ��थती आिण िवकासाचा कल�

Ÿ  अपुरी शहरी वाहतूक

Ÿ  शहरी  पया�वरणाचा  हा�स आिण हवामान बदल

Ÿ  परवडणा�या  घरांचा  अभाव

Ÿ  अिनयोिजत िवकास

आप�ा शहरांना �ांची सु� आिथ�क �मता  जागी  कर�ासाठी आिण जीवनाची गुणव�ा वाढव�ासाठी 

तातडीने सुधारणांची आव�कता आहे. 

Ÿ  स�ा�ा सह�कीय िपढी�ा (िम�्�ेिनय� जनरे�न) युगात, �हरांचे कामकाज त�णां�ा आकां�ा पूण�    

   कर�ा�ा ��ीने चा�व�े गे�े पािहजे.    

Ÿ  शहरांचे िनयोजन कर�ा�ा, सेवा पुरव�ा�ा आिण �त:चा कारभार चालव�ा�ा प�ती बदल�ा नाहीत तर  

   महारा�ातील शहरांमधील स�ा�ा सम�ा अिधकच िबकट होत  जातील आिण मग �ा सोडिवणे अश� नाही  �

   तरी दुरापा� होईल.

Ÿ  शहरी रिहवाशां�ा वाढ�ा अपे�ा आिण आकां�ांची पूत� कर�ासाठी,  तसेच  िवकास आिण सेवािवतरणातील    

  उिणवा दूर कर�ासाठी शहरांना जलद, ठळकपणे िदसणा�या आिण प�रणामकारक सुधारणांवर ल� क� ि�त करणे  

  आव�क आहे. 

Ÿ  संसाधनां�ा  कमतरतेचे  िनराकरण कर�ासाठी शहरांनी खासगी �े�ा�ा सहभागाचा �ीकार करावा आिण    

   साव�जिनक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) चा माग� �श� करावा. 

Ÿ  आप�ा शहरी भागातील सुधारणेसाठी बरेच काही करणे आव�क अस�ाचे या िवषयावर केले�ा काही उ�ृ�  

Ÿ  अ�ास�क�ांतून �� झाले आहे. या िटपणात, आ�ी ३ िनकषांवर आधा�रत काही सूचनांवर ल� क� ि�त    

   केले  

Ÿ  अंमलबजावणीची गती - पुढील ३-४ वषा�त िनण�यां�ा अंमलबाजवणीचे प�रणाम िदसावेत 

Ÿ  ��मानता - लोकसं�ेतील  ब�सं�ांना �� फरक जाणवला पािहजे.

Ÿ  खच� – रा�ा�ा खिज�ातून  कमीतकमी  खच� के�ा जावा  व श� अस�ास रा�ाचा फायदा होईल असे पहावे.  
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Ÿ  जागितक �रावर, शहरीकरण वाढत आहे. 

Ÿ  भारता, शहरी भागात राहणारी लोकसं�ा १९५० ते स�ा या का�ावधीत  १७%  व�न ३४%  पय�� वाढली.

Ÿ  लोकसं�ेबरोबरच शहरी भागात संप�ीचेही क� �ीकरण होत आहे. 

Ÿ  जागितक �रावर अंदाजे ८०% जीडीपी शहरी भागांम�े  िनमा�ण होतो तर �ामीण भागांचा वाटा उव��रत २०%   

  आहे याच�माणे भारतातही ६३% जीडीपी शहरांत व महानगरांम�े िनमा�ण होतो. हा क� (ट� �ड) पाहता, भारताची 

एकूण वाढ ही शहरीकरण हाताळ�ात भारताला िमळणा�या  यशावर अवलंबून आहे.

महारा�ातील शहरीकरण : सुधारणासंाठी ��ाव�

१. शहरे: जागितक वाढीची क� �े   

३. आप�ा शहरांची स� ��थती - ब�तेक नागरी सेवांतील सम�ा  

महारा� हे भारतातील सवा�त जा� शहरीकरण झालेले रा� आहे. रा�ीय पातळीवर नागरीकरणाची गती तुलनेने मंद � �

असताना महारा�ात अिधक  जोमाने  शहरीकरण झाले आहे. गे�ा िक�ेक दशकांम�े, महारा�ात अभूतपूव� री�ा � �

मानवी वसाहतीचें शहरात �थ�ांतर घड�े. शहरी लोकसं�ेचा माग�ा दशकातला िवकास दर २३.७% इतका होता.  

सन २०११ �ा जनगणनेतील आकडेवारीनुसार ५ कोटी (४५%) नाग�रक शहरी भागात रहात आहेत. १९६१ सा��ा, 

१ कोटी (२८%) �हरी �ोकसं�े�ा तु�नेत ही मोठी झेप �णत येई�.स�ाची शहरी लोकसं�ा या�न न�ीच 

जा� आहे. अथा�त जवळपास ३६ पे�ा तालुके/ �ॉ�ना �हरीकरणाचा ���ही  झा�े�ा नाही. �ामुळे हे ल�ात 

ठेवणे मह�ाचे आहे की शहरीकरणाची ही �ि�या असंतुिलत िकंवा एकांगी आहे.

नाग�रकां�ा, िवशेषत: त�णां�ा वाढ�ा आकां�ा ल�ात घेता शहरांना राहणीमानाची अव�था सुधा�न सु��थती 

िनमा�ण करावी लागेल. 

शहरांना  मो�ा लोकसं�े�ा आ�ानाचा सामना करणे तसेच या �ोकसं�ेसाठी  सेवा पुरिवणे आव�क आहे. 

पायाभूत सुिवधाची देखभाल कर�ासाठी आिण �ा वृ��ंगत कर�ासाठी संसाधने शोधली पािहजेत. गरीबीवर 

उपाय शोधायला हवेत.पया�वरणाचे र�ण केले पािहजे आिण �ाचवेळी �ांना िमळालेली  �धा��क आघाडीदेखी�  

कायम राखली पािहजे. 

मानवी व आिथ�क संसाधने मया�िदत असताना जलद वाढ आिण सेवा पुरव�ाचे ओझे शहरांवर लादले गेले आहे. या 

�चंड ओ�ामुळे महारा�ातील शहरांम�े अनेक सम�ा  िनमा�ण झा�्या आहेत:�

Ÿ  कचरा, पाणी आिण सांडपा�ा�ा िव�ेवाटी�ा (सीवरेज�ा) यो� �व�थापनाचा अभाव

२. महारा�ातील शहरीकरण - स�ाची ��थती आिण िवकासाचा कल�

Ÿ  अपुरी शहरी वाहतूक

Ÿ  शहरी  पया�वरणाचा  हा�स आिण हवामान बदल

Ÿ  परवडणा�या  घरांचा  अभाव

Ÿ  अिनयोिजत िवकास

आप�ा शहरांना �ांची सु� आिथ�क �मता  जागी  कर�ासाठी आिण जीवनाची गुणव�ा वाढव�ासाठी 

तातडीने सुधारणांची आव�कता आहे. 

Ÿ  स�ा�ा सह�कीय िपढी�ा (िम�्�ेिनय� जनरे�न) युगात, �हरांचे कामकाज त�णां�ा आकां�ा पूण�    

   कर�ा�ा ��ीने चा�व�े गे�े पािहजे.    

Ÿ  शहरांचे िनयोजन कर�ा�ा, सेवा पुरव�ा�ा आिण �त:चा कारभार चालव�ा�ा प�ती बदल�ा नाहीत तर  

   महारा�ातील शहरांमधील स�ा�ा सम�ा अिधकच िबकट होत  जातील आिण मग �ा सोडिवणे अश� नाही  �

   तरी दुरापा� होईल.

Ÿ  शहरी रिहवाशां�ा वाढ�ा अपे�ा आिण आकां�ांची पूत� कर�ासाठी,  तसेच  िवकास आिण सेवािवतरणातील    

  उिणवा दूर कर�ासाठी शहरांना जलद, ठळकपणे िदसणा�या आिण प�रणामकारक सुधारणांवर ल� क� ि�त करणे  

  आव�क आहे. 

Ÿ  संसाधनां�ा  कमतरतेचे  िनराकरण कर�ासाठी शहरांनी खासगी �े�ा�ा सहभागाचा �ीकार करावा आिण    

   साव�जिनक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) चा माग� �श� करावा. 

Ÿ  आप�ा शहरी भागातील सुधारणेसाठी बरेच काही करणे आव�क अस�ाचे या िवषयावर केले�ा काही उ�ृ�  

Ÿ  अ�ास�क�ांतून �� झाले आहे. या िटपणात, आ�ी ३ िनकषांवर आधा�रत काही सूचनांवर ल� क� ि�त    

   केले  

Ÿ  अंमलबजावणीची गती - पुढील ३-४ वषा�त िनण�यां�ा अंमलबाजवणीचे प�रणाम िदसावेत 

Ÿ  ��मानता - लोकसं�ेतील  ब�सं�ांना �� फरक जाणवला पािहजे.

Ÿ  खच� – रा�ा�ा खिज�ातून  कमीतकमी  खच� के�ा जावा  व श� अस�ास रा�ाचा फायदा होईल असे पहावे.  
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६. नागरी  �थािनक �ासन  �ासन सं�थां�ा ��ाम�े  बद�:  

   'सेवांचा पुरवठा' ते 'सेवा िवतरणाचे िनयं�ण'  

Ÿ  महारा�ात, िवशेषत: मो�ा शहरांम�े,  नागरी  �थािनक सं�था पाणीपुरवठा ,मलिन�ारण, वाहतूक, नागरी   �

   िनयोजन, िश�ण, आरो� आिण अि�शमन सेवा  ही काय�  करतात. नागरी  �थािनक शासन सं�थांनी  सव�  नागरी 

   सेवा पुरव�ाची जबाबदारी न घेता आउटसोिस�ग िकंवा पीपीपी �व�थेचा वापर केला पािहजे. �ासाठी �ांनी 

   काय��म आिण �ीकाय� सेवा �र, यो� भागीदारांची िनवड, सुयो�  व  संतुिलत करारांची अंमलबजावणी आिण 

   सेवा  देणारां�ा कामिगरीवर देखरेख कर�ाकडे ल� क� ि�त केले पािहजे.

Ÿ  नागरी  �थािनक शासन सं�थांवर अित�र� कामे, अपुरा िनधी आिण �मतेची कमतरता हे सव� लादले जाते. 

  वेळ, कौश� आिण पैसा या सवा�ची कमतरता अस�ा�ा प�र��थतीत उपाय सेवा-  पुरवठया�ा एकािधकारातून   

सापडणार नाही. तर �ासाठी  बाहेरील सं�था आिण ��ीसंह भागीदारी िनमा�ण क�न उपाय शोधले जाऊ 

शकतात. शहरांकडून  पुरिव�ा जाणाया� सव� पायाभूत सुिवधा आिण सेवांपैकी, कोणते काम  इतरांना  सवा�त 

चांगले  करता येईल याचा िनण�य घे�ाची आव�कता आहे. यां�ापैकी �ा कामांम�े खाजगी �े�ाला रस नसेल 

फ� तीच कामे नगरपािलकांनी करावीत. यातही एकूण पायाभूत सुिवधांची �वहाय�ता �णजे यश�ीपणे 

काया���त राह�ाची �मता वाढव�ा�ा  योजना आखणे गरजेचे आहे. यासाठी अ�वहाय� िकंवा कमी �वहाय� 

सुिवधांना अ�ंत �वहाय� सुिवधांची जोड देऊन �ांचे �व�थापन खाजगी �े�ाकडे सोपवता येईल. दुद�वाने, 

भारतात नगरपािलकां�ा मु� पायाभूत सुिवधा आिण सेवांम�े (जसे की पाणी, मलिनःसारण, घनकचरा, रहदारी 

आिण वाहतूक) खाजगी �े�ाचा सहभाग हा अगदीच नवीन अस�ाने �ाथिमक अव�थेत/बा�्याव�थेत आहे. अनेक 

द�कां�ा �य�ांनंतरही दे�ाती� पाणीपुरव�ा�ा खासगीकरणाम�े, दाखव�ाजोगे िकंवा अनुकरणीय असे 

य�  फारच कमी आहे.  इतर अनेक �े�ाती� ��थतीही अ�ीच आहे. आपली उि��े सा� कर�ासाठी, या पीपीपी 

करारांकडे पाह�ा�ा आप�ा �ि�कोनाचा न�ाने िवचार करणे आव�क आहे. तसेच खाजगी �े�ातील 

�ावसाियक व िव�ासाह� भागीदारांना सहकाया�साठी आमंि�त करणेही गरजेचे आहे.  

Ÿ  पीपीपी जर यो� �कारे काया���त के�ी तर नगर �ासनाची अडचणीचंा सामना कर�ाची �मता िकंवा बँडिवड्थ 

   वाढवू शकते.आिथ�क��ी िकफायतशीर �माणात कामकाज करणा�या समथ� खासगी भागीदारीची उभारणी  होऊ  

  शकेल. याखेरीज शहरी लोकसं�ेस उ�-गुणव�ेची सेवा िमळेल.

Ÿ  पीपीपी पुढीलपैकी कोणताही माग�  अनुस� �कते: 

सेवा करार: पीपीपी भागीदार सेवा पुरव�ाचे काम �ीका�न नगर �ासनावरचा बोजा कमी क� �कतो.   

नगर �ासना�ा संसाधने देणे: दुस�या �कार�ा भागीदारीत, भागीदार नगर �ासनासाठी संसाधने आणू शकतो. 

भागीदाराने ही सेवा  िवनामू�्य िकंवा कमी  खचा�त िद�्याने नगर �ासना�ा िनधीवरचा भार कमी होऊ �कतो.  

तं��ान आिण �ावसाियक कौ��्य आणून: ितस�या �कार�ा भागीदारीत, भागीदार नगर शासनाकडे 

नसलेले तं��ान िकंवा �ावसाियक कौश� उपल� क�न देऊ शकतो. असे तं��ान िकंवा �ावसाियक

कौश� एखादे वेळीच/ �िचतच लागणार असेल तर ते िनमा�ण कर�ासाठी नगर शासनाने �तःच �य� 

कर�ापे�ा असा बा� सहभाग फायदेशीर ठरेल.  

नाग�रकांचा सहभाग: चौ�ा �कार�ा भागीदारीचे ��प , नाग�रकांनी �थािनक कामकाजा�ा

अंम�बाजवणीत  सहभागी होऊन  तसेच �तःचा वेळ व �यंसेवा देऊ क�न  नगर �सना�ा िनधीत �तःचा 

वाटा उच�णे असे असू �कते. भागीदारीतून  खरोखरीच वर िनिद�� के�े�्या सव� फाय�ांचा िम�ाफ होऊ �कतो. 

आ�ी िशफारस करतो की शहर आिण खाजगी भागीदारांमधील वादांवर ��रत आिण िन��पाती िनण�य 

घे�ासाठी लवादा�माणे काम करणारी रा� �रीय अध�-�ाियक सं�था असावी. 

पीपीपीसंदभा�त अनेकांनी अ�ी काळजी वाटते की, यामुळे समाजाती� समानतेची भावना ('इ��टी') न� होईल. 

कारण खाजगी भागीदाराने सव� �ाहकांना आकारले�ा �ावसाियक िकमती समाजातील गरीब �रातील लोकांना 

परवडणार नाहीत व �ामुळे �ांना आव�क सेवांपासून वंिचत ठेवले जाईल. आ�ाला खातरी आहे की 

कराराचा मसुदा यो�  प�तीने तयार के�्यास ही सम�ा सोडिवली जाऊ शकते. कमी िकमतीत सेवा  

पुरव�ाचे �माण िनि�त केले जाऊ शकते व ती जबाबदारी खासगी भागीदाराची असेल असे �� केले  

जाऊ शकते. परंतु �ांना (वीज िनयामक आयोगांनी के�्या�माणे) इतर �ाहकांसाठी यो� िकंमत ठरव�ाची  

मुभा  देणे गरजेचे आहे.  वैकि�्पक�र�ा, गरीब वगा��ा जाणा�या िन: �ु�्क िकंवा सव�ती�ा सेवा पुरिव�्यामुळे  

िनमा�ण होणारी नगर �ासन तूट भ�न काढ�ासाठी िव�पुरवठा क� �कते (उदा. टाटा पॉवर िद�्�ी 

िद�्�ीती� �ाहकांना सरकारने िद�े�्या सव�ती�ा दरांतही उ�ृ� सेवा पुरिवत आहे.) यो� पीपीपी कराराचे 

यो� मसुदे' तयार करणे ही खूप मह�ाची बाब आहे. आ�ा�ा असे वाटते की या बाबतीत स�म हो�ासाठी 

सरकारने  �य� के�ेच पािहजेत.

��ािवत पीपीपी रचना

Ÿ  खासगी सहभागाची  गरज् अस�ास शहरांनी पीपीपीम�े भाग �ावा. शहरे पा�ासाठी मीटर रीिडंग,   

   कमी का�ावधीत पूण� कर�ाजो�ा सेवा इ�ादी सो�ा काया�साठी 'सेवा करारा'ची िनवड क� शकतात. पीपीपी 

   कराराचे पदानु�म वाढवता येऊ शकतात.

Ÿ  िनयामक �णून  �थािनक नगर �ासनाची भूिमका  

अ) टेिलकॉम से�रसाठी ट� ाय (टीआरएआय), िव�ाकरता आयआरईडीए आिण नागरी िवमान वाहतुकीसाठी  

डीजीसीए सार�ा िनयामकां�माणेच �थािनक नगर शासनसं�थांनीही (युएलबी) सेवा पुरव�ापे�ा सेवा-

िवतरणा�ा िनयं�णावर भर िदला पािहजे. नगरपाि�का अिधकारी पारदश�कता आिण उ�रदािय�ाची  खा�ी  

देणारी सेवा  िमळ�ाची �व�था करतील.  

 ब) हे कर�ाचा एक माग� �णजे 'नाग�रकांची सनद' �कािशत करणे आिण �ाची कठोर अंमलबजावणी सुिनि�त  

करणे. क� � सरकार�ा मं�ालयांम�े तसेच बया�च रा�ांत घोिषत केले�ा नाग�रकां�ा सनदा साव�जिनक 

सेवांची गुणव�ा सुधार�ासाठी आिण नाग�रकांना िन��चत कालावधीत सेवा पुरिव�ासाठी सरकारची 

वचनब�ता  �कट करतात.   

साव�जिनक वाहतूक आिण घनकचरा �व�थापन  या दोन सेवांसाठी आ�ी सखोल िववेचन के�े आहे.  
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६. नागरी  �थािनक �ासन  �ासन सं�थां�ा ��ाम�े  बद�:  

   'सेवांचा पुरवठा' ते 'सेवा िवतरणाचे िनयं�ण'  

Ÿ  महारा�ात, िवशेषत: मो�ा शहरांम�े,  नागरी  �थािनक सं�था पाणीपुरवठा ,मलिन�ारण, वाहतूक, नागरी   �

   िनयोजन, िश�ण, आरो� आिण अि�शमन सेवा  ही काय�  करतात. नागरी  �थािनक शासन सं�थांनी  सव�  नागरी 

   सेवा पुरव�ाची जबाबदारी न घेता आउटसोिस�ग िकंवा पीपीपी �व�थेचा वापर केला पािहजे. �ासाठी �ांनी 

   काय��म आिण �ीकाय� सेवा �र, यो� भागीदारांची िनवड, सुयो�  व  संतुिलत करारांची अंमलबजावणी आिण 

   सेवा  देणारां�ा कामिगरीवर देखरेख कर�ाकडे ल� क� ि�त केले पािहजे.

Ÿ  नागरी  �थािनक शासन सं�थांवर अित�र� कामे, अपुरा िनधी आिण �मतेची कमतरता हे सव� लादले जाते. 

  वेळ, कौश� आिण पैसा या सवा�ची कमतरता अस�ा�ा प�र��थतीत उपाय सेवा-  पुरवठया�ा एकािधकारातून   

सापडणार नाही. तर �ासाठी  बाहेरील सं�था आिण ��ीसंह भागीदारी िनमा�ण क�न उपाय शोधले जाऊ 

शकतात. शहरांकडून  पुरिव�ा जाणाया� सव� पायाभूत सुिवधा आिण सेवांपैकी, कोणते काम  इतरांना  सवा�त 

चांगले  करता येईल याचा िनण�य घे�ाची आव�कता आहे. यां�ापैकी �ा कामांम�े खाजगी �े�ाला रस नसेल 

फ� तीच कामे नगरपािलकांनी करावीत. यातही एकूण पायाभूत सुिवधांची �वहाय�ता �णजे यश�ीपणे 

काया���त राह�ाची �मता वाढव�ा�ा  योजना आखणे गरजेचे आहे. यासाठी अ�वहाय� िकंवा कमी �वहाय� 

सुिवधांना अ�ंत �वहाय� सुिवधांची जोड देऊन �ांचे �व�थापन खाजगी �े�ाकडे सोपवता येईल. दुद�वाने, 

भारतात नगरपािलकां�ा मु� पायाभूत सुिवधा आिण सेवांम�े (जसे की पाणी, मलिनःसारण, घनकचरा, रहदारी 

आिण वाहतूक) खाजगी �े�ाचा सहभाग हा अगदीच नवीन अस�ाने �ाथिमक अव�थेत/बा�्याव�थेत आहे. अनेक 

द�कां�ा �य�ांनंतरही दे�ाती� पाणीपुरव�ा�ा खासगीकरणाम�े, दाखव�ाजोगे िकंवा अनुकरणीय असे 

य�  फारच कमी आहे.  इतर अनेक �े�ाती� ��थतीही अ�ीच आहे. आपली उि��े सा� कर�ासाठी, या पीपीपी 

करारांकडे पाह�ा�ा आप�ा �ि�कोनाचा न�ाने िवचार करणे आव�क आहे. तसेच खाजगी �े�ातील 

�ावसाियक व िव�ासाह� भागीदारांना सहकाया�साठी आमंि�त करणेही गरजेचे आहे.  

Ÿ  पीपीपी जर यो� �कारे काया���त के�ी तर नगर �ासनाची अडचणीचंा सामना कर�ाची �मता िकंवा बँडिवड्थ 

   वाढवू शकते.आिथ�क��ी िकफायतशीर �माणात कामकाज करणा�या समथ� खासगी भागीदारीची उभारणी  होऊ  

  शकेल. याखेरीज शहरी लोकसं�ेस उ�-गुणव�ेची सेवा िमळेल.

Ÿ  पीपीपी पुढीलपैकी कोणताही माग�  अनुस� �कते: 

सेवा करार: पीपीपी भागीदार सेवा पुरव�ाचे काम �ीका�न नगर �ासनावरचा बोजा कमी क� �कतो.   

नगर �ासना�ा संसाधने देणे: दुस�या �कार�ा भागीदारीत, भागीदार नगर �ासनासाठी संसाधने आणू शकतो. 

भागीदाराने ही सेवा  िवनामू�्य िकंवा कमी  खचा�त िद�्याने नगर �ासना�ा िनधीवरचा भार कमी होऊ �कतो.  

तं��ान आिण �ावसाियक कौ��्य आणून: ितस�या �कार�ा भागीदारीत, भागीदार नगर शासनाकडे 

नसलेले तं��ान िकंवा �ावसाियक कौश� उपल� क�न देऊ शकतो. असे तं��ान िकंवा �ावसाियक

कौश� एखादे वेळीच/ �िचतच लागणार असेल तर ते िनमा�ण कर�ासाठी नगर शासनाने �तःच �य� 

कर�ापे�ा असा बा� सहभाग फायदेशीर ठरेल.  

नाग�रकांचा सहभाग: चौ�ा �कार�ा भागीदारीचे ��प , नाग�रकांनी �थािनक कामकाजा�ा

अंम�बाजवणीत  सहभागी होऊन  तसेच �तःचा वेळ व �यंसेवा देऊ क�न  नगर �सना�ा िनधीत �तःचा 

वाटा उच�णे असे असू �कते. भागीदारीतून  खरोखरीच वर िनिद�� के�े�्या सव� फाय�ांचा िम�ाफ होऊ �कतो. 

आ�ी िशफारस करतो की शहर आिण खाजगी भागीदारांमधील वादांवर ��रत आिण िन��पाती िनण�य 

घे�ासाठी लवादा�माणे काम करणारी रा� �रीय अध�-�ाियक सं�था असावी. 

पीपीपीसंदभा�त अनेकांनी अ�ी काळजी वाटते की, यामुळे समाजाती� समानतेची भावना ('इ��टी') न� होईल. 

कारण खाजगी भागीदाराने सव� �ाहकांना आकारले�ा �ावसाियक िकमती समाजातील गरीब �रातील लोकांना 

परवडणार नाहीत व �ामुळे �ांना आव�क सेवांपासून वंिचत ठेवले जाईल. आ�ाला खातरी आहे की 

कराराचा मसुदा यो�  प�तीने तयार के�्यास ही सम�ा सोडिवली जाऊ शकते. कमी िकमतीत सेवा  

पुरव�ाचे �माण िनि�त केले जाऊ शकते व ती जबाबदारी खासगी भागीदाराची असेल असे �� केले  

जाऊ शकते. परंतु �ांना (वीज िनयामक आयोगांनी के�्या�माणे) इतर �ाहकांसाठी यो� िकंमत ठरव�ाची  

मुभा  देणे गरजेचे आहे.  वैकि�्पक�र�ा, गरीब वगा��ा जाणा�या िन: �ु�्क िकंवा सव�ती�ा सेवा पुरिव�्यामुळे  

िनमा�ण होणारी नगर �ासन तूट भ�न काढ�ासाठी िव�पुरवठा क� �कते (उदा. टाटा पॉवर िद�्�ी 

िद�्�ीती� �ाहकांना सरकारने िद�े�्या सव�ती�ा दरांतही उ�ृ� सेवा पुरिवत आहे.) यो� पीपीपी कराराचे 

यो� मसुदे' तयार करणे ही खूप मह�ाची बाब आहे. आ�ा�ा असे वाटते की या बाबतीत स�म हो�ासाठी 

सरकारने  �य� के�ेच पािहजेत.

��ािवत पीपीपी रचना

Ÿ  खासगी सहभागाची  गरज् अस�ास शहरांनी पीपीपीम�े भाग �ावा. शहरे पा�ासाठी मीटर रीिडंग,   

   कमी का�ावधीत पूण� कर�ाजो�ा सेवा इ�ादी सो�ा काया�साठी 'सेवा करारा'ची िनवड क� शकतात. पीपीपी 

   कराराचे पदानु�म वाढवता येऊ शकतात.

Ÿ  िनयामक �णून  �थािनक नगर �ासनाची भूिमका  

अ) टेिलकॉम से�रसाठी ट� ाय (टीआरएआय), िव�ाकरता आयआरईडीए आिण नागरी िवमान वाहतुकीसाठी  

डीजीसीए सार�ा िनयामकां�माणेच �थािनक नगर शासनसं�थांनीही (युएलबी) सेवा पुरव�ापे�ा सेवा-

िवतरणा�ा िनयं�णावर भर िदला पािहजे. नगरपाि�का अिधकारी पारदश�कता आिण उ�रदािय�ाची  खा�ी  

देणारी सेवा  िमळ�ाची �व�था करतील.  

 ब) हे कर�ाचा एक माग� �णजे 'नाग�रकांची सनद' �कािशत करणे आिण �ाची कठोर अंमलबजावणी सुिनि�त  

करणे. क� � सरकार�ा मं�ालयांम�े तसेच बया�च रा�ांत घोिषत केले�ा नाग�रकां�ा सनदा साव�जिनक 

सेवांची गुणव�ा सुधार�ासाठी आिण नाग�रकांना िन��चत कालावधीत सेवा पुरिव�ासाठी सरकारची 

वचनब�ता  �कट करतात.   

साव�जिनक वाहतूक आिण घनकचरा �व�थापन  या दोन सेवांसाठी आ�ी सखोल िववेचन के�े आहे.  
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 महारा�ाती� साव�जिनक वाहतुकीची ��थती�

Ÿ  शहरा�ा साव�जिनक वाहतुकीची स���थती  फार�ी चांग�ी नाही. खाली, त�ा १ म�े, महारा�ातील ६  �

  शहरांमधील एकूण बसची कमतरता  दश�वली आहे. आदश� प�र��थतीत १२००० बसेस असणे अपेि�त आहे. परंतु  

  ���ात �ाऐवजी आप�ाकडे केवळ ९००० बसेस आहेत, �णजेच  बसेसचा तुटवडा २५% आहे.  

Ÿ  नागरी साव�जिनक वाहतुकीमुळे  साव�जिनक  संसाधनावरील  ओझे  वाढत अस�ाचे िस� होत आहे. साव�जिनक   

  वाहतूक केवळ अपुरीच नाही तर ती तो�ातही आहे. एक�ा पुणे आिण मंुबई नागरी साव�जिनक वाहतुकीमुळे सन 

  २०१५ म�े झालेले नुकसान २५० कोटी �पयां�न अिधक होते.  

Ÿ  शहरी साव�जिनक प�रवहन सेवांची गुणव�ा देखील शंका�द आहे. नादु��  बसेसपासून  ते  कधीही  न  पाळ�ा  

  जाणा�या वेळाप�कांपय�त, महापािलका वाहतुकीवरचा  �ोकांचा  िव�ास  डळमळत आहे 

पीपीपी �ि�कोन 

Ÿ साव�जिनक वाहतुकीतील पीपीपी एकूण िकंवा िन�ळ उ��ा�ा आधारावर करता येते सकल आधार: एकूण उ�� 

   एसटीयू / एसपी�ी �ारे गोळा केले  जाते आिण खासगी भागीदाराला  नफातो�ाचा  िवचार न करता �ित 

   िकलोमीटर आधारावर िनि�त र�म िदली जाते.  

Ÿ  िन�ळ आधार: एकूण उ�� खाजगी भागीदाराकडून गोळा केले जाते आिण शहराला ��ेक  बसवर दरमहा िकंवा  

   नेट (एनइटी) संचािलत  िक�ोमीटर�ा  आधारे  िनि�त उ�� िमळते.  

��ािवत भूिमका 

नागरी  �थािनक शासन  सं�था आिण रा� सरकारः 

Ÿ  साव�जिनक वाहतूक सुधार�ासाठी राजकीय एकमत आिण इ�ाश�ी िनमा�ण कर�ात यावी 

Ÿ  या �ि�येत सव� भागधारकांचा समावेश करा आिण नाग�रकांना िशि�त करावे.   

Ÿ  उ�म सेवसाठी डेपोला मो�ा�ा जागी जमीन दे�ात यावी 

Ÿ  �वाशांसाठी अिधक सोयीसुिवधांनी यु� आधुिनक बस �थानके / टिम�न� तयार करावी 

Ÿ  �भावी िवमा आिण पेम�ट यं�णा योजना (कॅशलेस)

ऑपरेटर / खाजगी भागीदार

Ÿ  बस डेपोचे आधुिनकीकरण करणे.

Ÿ  ��� र�ावर धावणा�या बसेसचे �माण आिण बसची �ितमा सुधार�ासाठी घरगुती देखभाल आिण देखभाल   

   �व�था  अ�यावत  करणे .  

Ÿ  आयटीएस, नवीन तं��ान �ीकारा आिण क� �ीकृत िनयं�ण क�ांची �थापना  करणे.  

Ÿ  मागा�चे  सुसू�ीकरण, वेळाप�कांचे िनयोजन आिण �ाहकां�ा आव�कतेनुसार वारंवारता �व�थािपत करणे 

Ÿ  साव�जिनक प�रवहन संचालकांसाठी �क� िव� योजना.

Ÿ  रे�ेमागा��माणे साव�जिनक वाहतुकीस उ�ोगाचा दजा� �ावा. 

Ÿ  अिधक कम�चारी �िश�ण, �ो�ाहन योजना आिण �ेरणादायी काय��म आयोिजत करणे.

Ÿ  अिधक �वा�ांना आकिष�त कर�ासाठी आकष�क �वासी योजना सादर करणे 

Ÿ  र�े सुर�ा काय��मांसाठी काम करणे.

सशहरी वाहतूक �े�ातील कोण�ाही पीपीपीने नीित (एनआयटीआय) आयोगाने ठरवले�ा मानक अटीचें पालन  

केले पािहजे. अशा माग�दश�क त�ांम�े पारदश�कता, उ�रदािय� आिण अटीमं�े कोण�ाही फेरबद�ांवर कठोर 

िनयं�ण समािव� केले जावे. खाजगी भागीदारास वेळेवर देय दे�ाची खा�ी कर�ासाठी, ए�ोसार�ा  यं�णा 

असा�ात. आ�ी अ�ी िशफारस करतो की शहर आिण खाजगी भागीदारांमधील वादांवर  ��रत आिण   

िन��पाती िनण�य घे�ासाठी लवादा�माणे काम करणारी रा� �रीय अध�-�ाियक सं�था असावी

अपेि�त  प�रणाम

महानगरपािलका प�रवहन �े�ात, पीपीपीमुळे भांडवल तसेच तं��ान उपल�  होई�. यामुळे  केवळ  नाग�रकांना 

होणारा सेवा पुरवठयात सुधारणा होईल असे नाही तर संसाधन इ�तमीकरणा�ा तं��ानामुळे इंधन बचतीवर 

सकारा�क प�रणाम होईल. याखेरीज चालक व कंड�र यां�ा कामकाजा�ा प�र��थतीतही सुधारणा  

होईल. साव�जिनक वाहतुकीची �ितमा सुधारणे. 

 ६.१. �हर साव�जिनक वाहतुकीत पीपीपीची अंम�बजावणी

६.२. घनकचरा �व�थापनाची सम�ा  

Ÿ· भारतातील रा�ांमधील सवा�त जा� �णजे देशा�ा १५% कचरा महारा�ाम�े तयार होतो. देशाचे दैिनक कचरा �

  उ�ादन १.४२ लाख टन आहे. यापैकी महारा�ाचा वाटा �ितिदनी  21,867 टन इतका आहे. यातला ब�तेक कचरा�

  शहरांम�े  तयार होतो. केवळ मंुबईतच िदवसाला सुमारे ११,००० टन कचरा उ�ादन होते.

Ÿ· कचरा गोळा करणे आिण �ावर �ि�या कर�ातील गैर�व�थापनामुळे अ�� शहरे, �ि�या न केलेला कचरा

 आिण यां�ाशी संबंिधत सामािजक आिण पया�वरणीय सम�ा उ�व�ा आहेत. यामुळे शहरे आिण रा�े यांना 

मोठा भांडवली आिण ऑपरेशनल खच�  करावा लागतो. 

सुचिवलेले पीपीपी  माग� 

Ÿ  �थािनक नगर शासनाला  “मॉडेल” करार आिण सेवा �रावरील ब�चमाक� चा वापर क�न सुिनयंि�तपणे खाजगी   

  भागीदार  िकंवा �यंसेवी सं�थांकडे घन कचरा �व�थापनाचे  आउटसोिस�ग  कर�ास �ो�ािहत करणे.  जवळ 

  अंतरावर असले�ा �थािनक नगर शासन सं�थांना (उदा. पुणे आिण िपंपरी िचंचवड) एकमेकां�ा सहयोगाने संयु� 
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 महारा�ाती� साव�जिनक वाहतुकीची ��थती�

Ÿ  शहरा�ा साव�जिनक वाहतुकीची स���थती  फार�ी चांग�ी नाही. खाली, त�ा १ म�े, महारा�ातील ६  �

  शहरांमधील एकूण बसची कमतरता  दश�वली आहे. आदश� प�र��थतीत १२००० बसेस असणे अपेि�त आहे. परंतु  

  ���ात �ाऐवजी आप�ाकडे केवळ ९००० बसेस आहेत, �णजेच  बसेसचा तुटवडा २५% आहे.  

Ÿ  नागरी साव�जिनक वाहतुकीमुळे  साव�जिनक  संसाधनावरील  ओझे  वाढत अस�ाचे िस� होत आहे. साव�जिनक   

  वाहतूक केवळ अपुरीच नाही तर ती तो�ातही आहे. एक�ा पुणे आिण मंुबई नागरी साव�जिनक वाहतुकीमुळे सन 

  २०१५ म�े झालेले नुकसान २५० कोटी �पयां�न अिधक होते.  

Ÿ  शहरी साव�जिनक प�रवहन सेवांची गुणव�ा देखील शंका�द आहे. नादु��  बसेसपासून  ते  कधीही  न  पाळ�ा  

  जाणा�या वेळाप�कांपय�त, महापािलका वाहतुकीवरचा  �ोकांचा  िव�ास  डळमळत आहे 

पीपीपी �ि�कोन 

Ÿ साव�जिनक वाहतुकीतील पीपीपी एकूण िकंवा िन�ळ उ��ा�ा आधारावर करता येते सकल आधार: एकूण उ�� 

   एसटीयू / एसपी�ी �ारे गोळा केले  जाते आिण खासगी भागीदाराला  नफातो�ाचा  िवचार न करता �ित 

   िकलोमीटर आधारावर िनि�त र�म िदली जाते.  

Ÿ  िन�ळ आधार: एकूण उ�� खाजगी भागीदाराकडून गोळा केले जाते आिण शहराला ��ेक  बसवर दरमहा िकंवा  

   नेट (एनइटी) संचािलत  िक�ोमीटर�ा  आधारे  िनि�त उ�� िमळते.  

��ािवत भूिमका 

नागरी  �थािनक शासन  सं�था आिण रा� सरकारः 

Ÿ  साव�जिनक वाहतूक सुधार�ासाठी राजकीय एकमत आिण इ�ाश�ी िनमा�ण कर�ात यावी 

Ÿ  या �ि�येत सव� भागधारकांचा समावेश करा आिण नाग�रकांना िशि�त करावे.   

Ÿ  उ�म सेवसाठी डेपोला मो�ा�ा जागी जमीन दे�ात यावी 

Ÿ  �वाशांसाठी अिधक सोयीसुिवधांनी यु� आधुिनक बस �थानके / टिम�न� तयार करावी 

Ÿ  �भावी िवमा आिण पेम�ट यं�णा योजना (कॅशलेस)

ऑपरेटर / खाजगी भागीदार

Ÿ  बस डेपोचे आधुिनकीकरण करणे.

Ÿ  ��� र�ावर धावणा�या बसेसचे �माण आिण बसची �ितमा सुधार�ासाठी घरगुती देखभाल आिण देखभाल   

   �व�था  अ�यावत  करणे .  

Ÿ  आयटीएस, नवीन तं��ान �ीकारा आिण क� �ीकृत िनयं�ण क�ांची �थापना  करणे.  

Ÿ  मागा�चे  सुसू�ीकरण, वेळाप�कांचे िनयोजन आिण �ाहकां�ा आव�कतेनुसार वारंवारता �व�थािपत करणे 

Ÿ  साव�जिनक प�रवहन संचालकांसाठी �क� िव� योजना.

Ÿ  रे�ेमागा��माणे साव�जिनक वाहतुकीस उ�ोगाचा दजा� �ावा. 

Ÿ  अिधक कम�चारी �िश�ण, �ो�ाहन योजना आिण �ेरणादायी काय��म आयोिजत करणे.

Ÿ  अिधक �वा�ांना आकिष�त कर�ासाठी आकष�क �वासी योजना सादर करणे 

Ÿ  र�े सुर�ा काय��मांसाठी काम करणे.

सशहरी वाहतूक �े�ातील कोण�ाही पीपीपीने नीित (एनआयटीआय) आयोगाने ठरवले�ा मानक अटीचें पालन  

केले पािहजे. अशा माग�दश�क त�ांम�े पारदश�कता, उ�रदािय� आिण अटीमं�े कोण�ाही फेरबद�ांवर कठोर 

िनयं�ण समािव� केले जावे. खाजगी भागीदारास वेळेवर देय दे�ाची खा�ी कर�ासाठी, ए�ोसार�ा  यं�णा 

असा�ात. आ�ी अ�ी िशफारस करतो की शहर आिण खाजगी भागीदारांमधील वादांवर  ��रत आिण   

िन��पाती िनण�य घे�ासाठी लवादा�माणे काम करणारी रा� �रीय अध�-�ाियक सं�था असावी

अपेि�त  प�रणाम

महानगरपािलका प�रवहन �े�ात, पीपीपीमुळे भांडवल तसेच तं��ान उपल�  होई�. यामुळे  केवळ  नाग�रकांना 

होणारा सेवा पुरवठयात सुधारणा होईल असे नाही तर संसाधन इ�तमीकरणा�ा तं��ानामुळे इंधन बचतीवर 

सकारा�क प�रणाम होईल. याखेरीज चालक व कंड�र यां�ा कामकाजा�ा प�र��थतीतही सुधारणा  

होईल. साव�जिनक वाहतुकीची �ितमा सुधारणे. 

 ६.१. �हर साव�जिनक वाहतुकीत पीपीपीची अंम�बजावणी

६.२. घनकचरा �व�थापनाची सम�ा  

Ÿ· भारतातील रा�ांमधील सवा�त जा� �णजे देशा�ा १५% कचरा महारा�ाम�े तयार होतो. देशाचे दैिनक कचरा �

  उ�ादन १.४२ लाख टन आहे. यापैकी महारा�ाचा वाटा �ितिदनी  21,867 टन इतका आहे. यातला ब�तेक कचरा�

  शहरांम�े  तयार होतो. केवळ मंुबईतच िदवसाला सुमारे ११,००० टन कचरा उ�ादन होते.

Ÿ· कचरा गोळा करणे आिण �ावर �ि�या कर�ातील गैर�व�थापनामुळे अ�� शहरे, �ि�या न केलेला कचरा

 आिण यां�ाशी संबंिधत सामािजक आिण पया�वरणीय सम�ा उ�व�ा आहेत. यामुळे शहरे आिण रा�े यांना 

मोठा भांडवली आिण ऑपरेशनल खच�  करावा लागतो. 

सुचिवलेले पीपीपी  माग� 

Ÿ  �थािनक नगर शासनाला  “मॉडेल” करार आिण सेवा �रावरील ब�चमाक� चा वापर क�न सुिनयंि�तपणे खाजगी   

  भागीदार  िकंवा �यंसेवी सं�थांकडे घन कचरा �व�थापनाचे  आउटसोिस�ग  कर�ास �ो�ािहत करणे.  जवळ 

  अंतरावर असले�ा �थािनक नगर शासन सं�थांना (उदा. पुणे आिण िपंपरी िचंचवड) एकमेकां�ा सहयोगाने संयु� 
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 पीपीपी योजनांची काय�वाही कर�ास �ो�ािहत करणे कारण  मो�ा �माणात काम अस�ामुळे सेवा देणा�या 

अिधक पा� ��ी/सं�था आकिष�त होतील.  

Ÿ  �थािनक नगर शासनाला �त�ा गरजांनुसार काम करवून घेता यावे या ��ीने  बा��ोतांकडे काम सोपव�ा�ा  

   (आउट सोिस�ग) प�तीत लविचकता आणणे.  

Ÿ  जे�ा �थािनक नगर शासनाकडे �तः�ा मालकीची साधने/सुिवधा (उदय. वाहने, �ि�यासुिवधा) असतील  ते  

  अ� मुदतीचे सेवा करार करता येतील. तर सेवा देणा�या  सं�था ज�री�ा साधन-सुिवधा पुरवणार असतील तर 

  म�म मुदतीचे, 'क�ेशनर' �कारातले करार करता येतील.   

Ÿ  सेवा पुरवणारांना थेट �थािनक नगर शासनाकडून शु� िमळेल िकंवा �ांना  िविहत दरानुसार शु� गोळा करता 

  येईल.  

Ÿ  न�ात वाटा  िमळा�ाने सेवा पुरवणा�या सं�थांकडून अिधक काय��म सेवा आिण नगर व रा� शासना�ा खचा�त  

  बचत. 

Ÿ  करारा�ा काटेकोर शत�, �य�थ सं�थांकडून ठरािवक काळाने होणारे परी�ण आिण कामिगरीशी िनगिडत लाभ 

  िकंवा दंड यांमुळे िनमा�ण होणारी जबाबदारी.

6.२  याच प�तीने चा�वता येती� अ�ा इतर सेवा 

घन कचरा �व�थापनासार�ा काही सेवा िमशन �णून चालव�ास आव�क ती ��मानता  

िमळेल. साव�जिनक वाहतूक आिण घन कचरा �व�थापना�माणे पाणी (मीट�रंगसकट), म�िनःसारण,

 ि��ण आिण आरो� सेवांसार�ा  इतर सेवांम�ेही पीपीपीचा िवचार केला  पािहजे.

पीपीपी �ा�पे वापरताना, पीपीपीचे पुन��ीवन कर�ािवषयी�ा डॉ. िवजय केळकर यां�ा अ��तेखा�ी� 

सिमतीचा अहवा�, संदभ� �णून अ�ासणे उपयु� ठरे�. या अहवा�ात अनेक समजावून घे�ाजो�ा माग�द��क 

संक�्पना आहेत उदाहरणाथ�, िवि�� पीपीपी करारांचे मसुदे तयार कर�ासाठी/  �ेखन कर�ासाठी उ�ृ�ता 

क� �े उभारणे, म��थी करणारी मा�मे िनमा�ण करणे, मूळ मसुदयात बद� कर�ासाठी न�ाने  वाटाघाटी/ 

पुन�चचा� सु�कर�ासाठी/ �ा यं�णेची करारातच तरतूद करणे, करारात अंतभू�त धोके/जोखीमांिवषयीची  मािहती  

इतरांना सांगणे.  पीपीपी प�ती य��ी कर�ासाठी या सवा�चा अ�ास करणे गरजेचे आहे. 

 

७. सव� खा�ांसाठी एकसारखे िनयम (कोड)  

Ÿ  अनेक नागरी सेवांम�े पीपीपीची �व�था आणत/लागू करत अस�ामुळे, �ां�ा  अनेक शहरांतील तौलिनक 

  कामिगरीवर देखरेख ठेवणे आव�क आहे. यासाठी सव��म माग� �णजे सव� खा�ांसाठी एकसारखे  

  िनयम लागू करणे आिण वा�िवकरी�ा केले�ा कामाचा डेटा गोळा करणे (उदा. र�ा�ा लंबी व  

    �ंदीनुसार सव� शहरांतील र�ां�ा देखभालीचा खच�).  

बाजारपेठेम�े सकारा�क �ितसाद  िमळ�ासाठी नगर शासनाला, नगरपािलका  िव�पुरवठा , अथ�संक� आिण 

लेखा �णाली  यांम�े सुधारणा घडवून आणा�ा लागतील. लेखा �णालीत सुधारणा कर�ासाठी पारंप�रक  एकल 

�िवि� (िसंगल एंट� ी) रोख रकमेवर आधा�रत प�त बदलून दुहेरी �िवि� (डबल एंट� ी) प�त �ीकारली पािहजे तसेच 

�तःचे पत  िनधा�रण (�ेिडट रेिटंग) क�न घेतले पािहजे. �ांचा वािष�क अथ�संक�/ अंदाजप�क अिधक �मािणत 

आिण नाग�रकांना सहज समजेल अशा प�तीने मांडला  गेला पािहजे.  

 नगरपािलका लेखा िनयमावली (�ूिनिसप� अकाऊंिटंग मॅ�ुअ�)

Ÿ नगरपािलकां�ा िहशेब ठेव�ा�ा आिण आिथ�क अंदाजप�क/ अथ�संक�्प तयार कर�ा�ा प�तीत 

एकसारखेपणा आण�ासाठी  एक �ेखा व अथ�संक�्प िनयमाव�ी तयार करणे ज�रीचे आहे. नगर शासना�ा 

िविवध �कारा िवचारात घेऊन या िनयमाव�ीत पया�यी बद� सुचव�े जावेत. या िनयमाव�ीचे पा�न सव� नगर 

�ासनांसाठी अिनवाय� असे�.   

Ÿ अथ�संक� व लेखािवषयक सुधारणांब��रिवकांत जो�ी यांनी बरेच ि�खाण के�े आहे. या �ांचे पुणे 

महानगरपाि�के�ा अथ�संक�्पाची समी�ा करणारे  आिण  इतरही अ�ाच  िवधायक  सूचना असणारे �ेख  या 

िवषया�ा अ�ासासाठी उपयु� आहेत. या बाबीचंी  पूत�ता के�ास, अथ�संक� तयार करताना पारदश�कता 

आिण �णूनच   उ�रदािय� वाढे�. तसेच,  सुसंगत, िवरोधाभास नस�े�ा िव�वासाह� डेटा संकि�त होई�.        

Ÿ  यामुळे नगर �ासना�ा कामिगरीवर �� ठेवणे आिण ितचे अथ�पूण� परी�ण करणे सोपे जाई�.    

 

लेखांकनातील पारदश�कता आिण �थािनक शासनाचे  पतिनधा�रण   

Ÿ  आिथ�क ���ा अिधक आ�िनभ�र हो�ासाठी नागरी  �थािनक �ासन   �ासन सं�थांनी, 'नगरपािलका रोखे' 

जारी कर�ाचा माग� �ीकारावा असे  रा�  सरकारांना  वाटत असे� तर �हरांकडून िव�वसनीय �ेखा प�दतीचें 

पा�न होणे मह�ाचे आहे.  यामुळे,  �हर लेखांकना�ा कोण�ा  त�ांचा / िनयमांचा  अव�ंब करते आिण 

�हराची कज� िमळव�ाची �मता व पत िकती आहे याची मािहती पतिनधा�रण करणा�या सं�था आिण संभा� 

कज�दारांना िमळेल. रो�ांना  �ोकांचा �ापक �ितसाद िमळ�ासाठी  केवळ  �ारंिभक साव�जिनक ��ावाचा 

(आयपीओ) माग�  न प�रता पूव� अटीचंी पूत�ता करणे  आव�यक आहे. काय�कु��/ त�र  आिण भरपूर �ाहक व 

उ�ाढा�  अस�े�्या दु�म रोखे बाजारावर या �े�ाती� य� अव�ंबून असते. अ�ा रोखे बाजाराची ��ता िदसू 

�ाग�ी अस�ी तरी  �ा  ��ीने आप�्या�ा अजून बराच प�्�ा गाठायचा आहे. 
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 पीपीपी योजनांची काय�वाही कर�ास �ो�ािहत करणे कारण  मो�ा �माणात काम अस�ामुळे सेवा देणा�या 

अिधक पा� ��ी/सं�था आकिष�त होतील.  

Ÿ  �थािनक नगर शासनाला �त�ा गरजांनुसार काम करवून घेता यावे या ��ीने  बा��ोतांकडे काम सोपव�ा�ा  

   (आउट सोिस�ग) प�तीत लविचकता आणणे.  

Ÿ  जे�ा �थािनक नगर शासनाकडे �तः�ा मालकीची साधने/सुिवधा (उदय. वाहने, �ि�यासुिवधा) असतील  ते  

  अ� मुदतीचे सेवा करार करता येतील. तर सेवा देणा�या  सं�था ज�री�ा साधन-सुिवधा पुरवणार असतील तर 

  म�म मुदतीचे, 'क�ेशनर' �कारातले करार करता येतील.   

Ÿ  सेवा पुरवणारांना थेट �थािनक नगर शासनाकडून शु� िमळेल िकंवा �ांना  िविहत दरानुसार शु� गोळा करता 

  येईल.  

Ÿ  न�ात वाटा  िमळा�ाने सेवा पुरवणा�या सं�थांकडून अिधक काय��म सेवा आिण नगर व रा� शासना�ा खचा�त  

  बचत. 

Ÿ  करारा�ा काटेकोर शत�, �य�थ सं�थांकडून ठरािवक काळाने होणारे परी�ण आिण कामिगरीशी िनगिडत लाभ 

  िकंवा दंड यांमुळे िनमा�ण होणारी जबाबदारी.

6.२  याच प�तीने चा�वता येती� अ�ा इतर सेवा 

घन कचरा �व�थापनासार�ा काही सेवा िमशन �णून चालव�ास आव�क ती ��मानता  

िमळेल. साव�जिनक वाहतूक आिण घन कचरा �व�थापना�माणे पाणी (मीट�रंगसकट), म�िनःसारण,

 ि��ण आिण आरो� सेवांसार�ा  इतर सेवांम�ेही पीपीपीचा िवचार केला  पािहजे.

पीपीपी �ा�पे वापरताना, पीपीपीचे पुन��ीवन कर�ािवषयी�ा डॉ. िवजय केळकर यां�ा अ��तेखा�ी� 

सिमतीचा अहवा�, संदभ� �णून अ�ासणे उपयु� ठरे�. या अहवा�ात अनेक समजावून घे�ाजो�ा माग�द��क 

संक�्पना आहेत उदाहरणाथ�, िवि�� पीपीपी करारांचे मसुदे तयार कर�ासाठी/  �ेखन कर�ासाठी उ�ृ�ता 

क� �े उभारणे, म��थी करणारी मा�मे िनमा�ण करणे, मूळ मसुदयात बद� कर�ासाठी न�ाने  वाटाघाटी/ 

पुन�चचा� सु�कर�ासाठी/ �ा यं�णेची करारातच तरतूद करणे, करारात अंतभू�त धोके/जोखीमांिवषयीची  मािहती  

इतरांना सांगणे.  पीपीपी प�ती य��ी कर�ासाठी या सवा�चा अ�ास करणे गरजेचे आहे. 

 

७. सव� खा�ांसाठी एकसारखे िनयम (कोड)  

Ÿ  अनेक नागरी सेवांम�े पीपीपीची �व�था आणत/लागू करत अस�ामुळे, �ां�ा  अनेक शहरांतील तौलिनक 

  कामिगरीवर देखरेख ठेवणे आव�क आहे. यासाठी सव��म माग� �णजे सव� खा�ांसाठी एकसारखे  

  िनयम लागू करणे आिण वा�िवकरी�ा केले�ा कामाचा डेटा गोळा करणे (उदा. र�ा�ा लंबी व  

    �ंदीनुसार सव� शहरांतील र�ां�ा देखभालीचा खच�).  

बाजारपेठेम�े सकारा�क �ितसाद  िमळ�ासाठी नगर शासनाला, नगरपािलका  िव�पुरवठा , अथ�संक� आिण 

लेखा �णाली  यांम�े सुधारणा घडवून आणा�ा लागतील. लेखा �णालीत सुधारणा कर�ासाठी पारंप�रक  एकल 

�िवि� (िसंगल एंट� ी) रोख रकमेवर आधा�रत प�त बदलून दुहेरी �िवि� (डबल एंट� ी) प�त �ीकारली पािहजे तसेच 

�तःचे पत  िनधा�रण (�ेिडट रेिटंग) क�न घेतले पािहजे. �ांचा वािष�क अथ�संक�/ अंदाजप�क अिधक �मािणत 

आिण नाग�रकांना सहज समजेल अशा प�तीने मांडला  गेला पािहजे.  

 नगरपािलका लेखा िनयमावली (�ूिनिसप� अकाऊंिटंग मॅ�ुअ�)

Ÿ नगरपािलकां�ा िहशेब ठेव�ा�ा आिण आिथ�क अंदाजप�क/ अथ�संक�्प तयार कर�ा�ा प�तीत 

एकसारखेपणा आण�ासाठी  एक �ेखा व अथ�संक�्प िनयमाव�ी तयार करणे ज�रीचे आहे. नगर शासना�ा 

िविवध �कारा िवचारात घेऊन या िनयमाव�ीत पया�यी बद� सुचव�े जावेत. या िनयमाव�ीचे पा�न सव� नगर 

�ासनांसाठी अिनवाय� असे�.   

Ÿ अथ�संक� व लेखािवषयक सुधारणांब��रिवकांत जो�ी यांनी बरेच ि�खाण के�े आहे. या �ांचे पुणे 

महानगरपाि�के�ा अथ�संक�्पाची समी�ा करणारे  आिण  इतरही अ�ाच  िवधायक  सूचना असणारे �ेख  या 

िवषया�ा अ�ासासाठी उपयु� आहेत. या बाबीचंी  पूत�ता के�ास, अथ�संक� तयार करताना पारदश�कता 

आिण �णूनच   उ�रदािय� वाढे�. तसेच,  सुसंगत, िवरोधाभास नस�े�ा िव�वासाह� डेटा संकि�त होई�.        

Ÿ  यामुळे नगर �ासना�ा कामिगरीवर �� ठेवणे आिण ितचे अथ�पूण� परी�ण करणे सोपे जाई�.    

 

लेखांकनातील पारदश�कता आिण �थािनक शासनाचे  पतिनधा�रण   

Ÿ  आिथ�क ���ा अिधक आ�िनभ�र हो�ासाठी नागरी  �थािनक �ासन   �ासन सं�थांनी, 'नगरपािलका रोखे' 

जारी कर�ाचा माग� �ीकारावा असे  रा�  सरकारांना  वाटत असे� तर �हरांकडून िव�वसनीय �ेखा प�दतीचें 

पा�न होणे मह�ाचे आहे.  यामुळे,  �हर लेखांकना�ा कोण�ा  त�ांचा / िनयमांचा  अव�ंब करते आिण 

�हराची कज� िमळव�ाची �मता व पत िकती आहे याची मािहती पतिनधा�रण करणा�या सं�था आिण संभा� 

कज�दारांना िमळेल. रो�ांना  �ोकांचा �ापक �ितसाद िमळ�ासाठी  केवळ  �ारंिभक साव�जिनक ��ावाचा 

(आयपीओ) माग�  न प�रता पूव� अटीचंी पूत�ता करणे  आव�यक आहे. काय�कु��/ त�र  आिण भरपूर �ाहक व 

उ�ाढा�  अस�े�्या दु�म रोखे बाजारावर या �े�ाती� य� अव�ंबून असते. अ�ा रोखे बाजाराची ��ता िदसू 

�ाग�ी अस�ी तरी  �ा  ��ीने आप�्या�ा अजून बराच प�्�ा गाठायचा आहे. 
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८. बो�ी �ाव�ाची  �माणीकृत �ि�या 

Ÿ ��ाचार टाळ�ासाठी पारदश�कता मह�ाची आहे.  

Ÿ नगरशासनाकडून होणारी सव� खरेदी व खच�, साव�जिनक छाननीसाठी ऑन�ाइन उप�� असावेत.  

Ÿ खा�ीने �धा��क िकमती िमळ�ासाठी खरेदी िकंवा िनिवदा भरणे या �ि�या ऑन�ाइन  के�्या  

जा�ात आिण हे करताना �माण माग�द��क सूचना व बाजारभवासार�ा ब�चमाक�  िकमती यांचे पा�न  

के�े जावे.  

Ÿ यो� सेवा पुरवठादारां�ा िन�� िनवडीसाठी भारतीय �धा� आयोगाने ठरवले�ा  प�तीचें  

काटेकोरपणे पालन केले पािहजे. 

९. स�म  महापौर / नगरा��ांची थेट िनवडणूक 

 

नगरपािलके�ा सुशासना�ा �जातील कोणतीही सुधारणा स�म महापौर/ नगरा��ां�ा थेट िनवडणुकीशी 

िनगिडत आहे.  महापौर / नगरा�� थेट िनवड  झा�े�े  आिण  नगर शासन चा�व�ासाठी स�म अिधकार-�ा�  

असावेत. स�ा�ा प�तीत, �हराती�  सव�� ��ासन अिधकारी (महापािलका आयु�)   रा� �ासन-

िनयु� असतात व  ते रा� �ासना�ाच उ�रदायी असतात. �ाऐवजी महापौर / नगरा��ांना �हरासाठी 

�ां�ा पसंतीचा  मु� काय�कारी अिधकारी िनवड�ाचा अिधकार असावा.

महापौर / नगरा��ांना जबाबदार धरणे  

Ÿ महापौर / नगरा�� कोण�ाही �भाव िकंवा पूव��ह यांिवरिहत, यो� िनण�य घेऊ �कती� अ�ा  �णा�ी िनमा�ण 

के�्या पािहजेत. 

Ÿ शासनातील पारदश�कता सांभाळणे महपौरांवर बंधनकारक के�ास महापौरां�ा अिधकारांचा समतोल राखला  

जाईल. यासाठी  महापौर / नगरा��ांनी  दर वष� आपली वैय��क मािहती नगरपािलके�ा पोट�लवर अ�यावत 

केली पािहजे. 

Ÿ  महापौरां�ा गैरकारभारामुळे ते �ां�ा पदावर राह�ास पा� नाहीत   असे नगर शासना�ा िनदश�नास आले  तर  

   तसा ठराव सभागृहात आणून तीन चतुथा�� मतािध�ाने अस�्यास महापौर / नगरा��ांना पद�ुत करता यावे. 

   यासाठी रा� �ासनाची मा�ता  असणे ज�रीचे आहे.  

Ÿ महापौर/ नगरा��ां�ा ��ाचारावर कारवाई कर�ाची जबाबदारी महापाि�का द�ता �ािधकरण िकंवा  

महापाि�का िनयामक �ािधकरण यांसार�ा रा� सरकारने िनयु� केले�ा अिधकारी सं�थावर सोपव�ी  

पािहजे. या रा� िकंवा नगर�ासना�ा क�ेबाहेर अस�े�्या सवंतांतर सं�था आहेत.  �ामुळे �ा रा�ा�ा अथवा 

Ÿ �थािनक राजकारणाने �भािवत न होता िन�� िनण�य घेती� आिण �ोकिहतासाठीच काम करती� अ�ी अपे�ा 

ठेवणे �� आहे.

नगरपािलकांचे लेखा परी�ण  

नगरपािलकां�ा अंतग�त लेखपरी�कांबरोबरच बाहे�न येणा�या लेखपरी�कांकडूनही लेखापरी�ण क�न 

घे�ाची संक�ना नगरपािलकांम�े उ�रदािय� �जव�ासाठी मह�ाचे पाऊल ठरेल. अशा बाहे�न येणा�या  

लेखपरी�कांचा चमू हा नगरपािलकेशी संबंिधत नसावा, �ांना नगरपािलकेची सव� आव�क मिहती उपल� असावी  

आिण �ां�ात इतर तांि�क बाबीमंधील िवशेषद्�ांशी संवाद साधून मािहती िमळवू शक�ाची पा�ता असावी. 

तसेच या चमूत नाणावले�ा सनदी लेखापालांचा (चाट�ड� अकाऊंटंटस) समावेश असावा असे ��ािवत कर�ात 

येते.

१०. शहर िनयोजन काया�चे िवक� �ीकरण व पुनर�चना  

संवैधािनक अनुसूचीम�े नागरी  �थािनक �ासन  सं�थांची 18 काय� नमूद केली  आहेत.  �ातील सवा�त �थम काय� 

'नगररचनेसह �हर िनयोजन आहे. शहरा�ा िनयोजनात अनेक आ�ाने असतात. आराखडा तयार करणे व �ा�ा 

मा�ता िमळव�ाची �ांब�चक �ि�या िव�ंब िचंताजनक आहे. शहर रचना ही अ�ंत गंुतागंुतीची �ि�या 

अस�ाने ती पार पाड�ासाठी ब�आयामी, हर��री �ोकां�ा गटांचा सहभाग आव�यक असतो. पण ब�तेक 

नागरी  �थािनक �ासन  �ासनांकडे अ�ी �मता नसते. �ातही सहसा  शहरां�ा  िवकास आराख�ातील खूप 

कमी बाबीचंी अंमलबजावणी होताना िदसते. यामागे आराख�ातील �ुटीबंरोबरच �ा�ा अंमलबजावणीसाठी 

लागणा�या यो�  �ा  िवि�य साम�ीचा अभाव हेही कारण असते.

िसफारशी  

Ÿ नगर रचनेचे अिधकार ट��ाट��ाने नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांकडे सोपवावेत. यात सु�वातीस िवकास   

आराखडा (डीपी) व िवकास िनयमना�ा (डीसी) िनयमांम�े दु��ी क�न अखेरीस  या दो�ी ंिनयमांना  (डीपी व  

डीसी) मा�ता दे�ाची मुभा नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांना �ावी. 

Ÿ नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांना (एमआरटीपी) काय�ा�ा  क�ेतून वगळावे. �ाऐवजी एका नवीन, संयु�  

आिण अ�यावत काय�ा�ये  नगररचनेचा  अंतभा�व नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थां�ा कामांत करावा.   

Ÿ नगररचना िवभागांत मनु�बळ वाढव�ासाठी मंजुरी �ावी आिण �मता िनिम�ती ��रत हो�ासाठी अह�ता�ा�  

  त�ांची नेमणूक कर�ास परवानगी �ावी.

Ÿ शहरा�ा िवकास आराख�ांम�े 'उपजीिवका, झोपडप�ी सुधारणा आिण परवडणारी घरे यांचा मह�ाचे घटक   

  �णून अंतभा�व करावा.   

Ÿ शहरा�ा िवकास आराख�ांम�े  'उपजीिवका', झोपडप�ी  सुधारणा आिण परवडणारी घरे यांचा मह�ाचे  घटक  

�णून अंतभा�व करावा.

Ÿअखेरीस, लोकांचा सहभाग वाढव�ासाठी, ��ेक िनवडणूक �भागात सू� पातळीवरचे िनयोजनाचे िनण�य  

'जनसभे' कडे (नामांकन केले�ा  िकंवा िनवडून आले�ा) ह�ांत�रत करावेत.  
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८. बो�ी �ाव�ाची  �माणीकृत �ि�या 

Ÿ ��ाचार टाळ�ासाठी पारदश�कता मह�ाची आहे.  

Ÿ नगरशासनाकडून होणारी सव� खरेदी व खच�, साव�जिनक छाननीसाठी ऑन�ाइन उप�� असावेत.  

Ÿ खा�ीने �धा��क िकमती िमळ�ासाठी खरेदी िकंवा िनिवदा भरणे या �ि�या ऑन�ाइन  के�्या  

जा�ात आिण हे करताना �माण माग�द��क सूचना व बाजारभवासार�ा ब�चमाक�  िकमती यांचे पा�न  

के�े जावे.  

Ÿ यो� सेवा पुरवठादारां�ा िन�� िनवडीसाठी भारतीय �धा� आयोगाने ठरवले�ा  प�तीचें  

काटेकोरपणे पालन केले पािहजे. 

९. स�म  महापौर / नगरा��ांची थेट िनवडणूक 

 

नगरपािलके�ा सुशासना�ा �जातील कोणतीही सुधारणा स�म महापौर/ नगरा��ां�ा थेट िनवडणुकीशी 

िनगिडत आहे.  महापौर / नगरा�� थेट िनवड  झा�े�े  आिण  नगर शासन चा�व�ासाठी स�म अिधकार-�ा�  

असावेत. स�ा�ा प�तीत, �हराती�  सव�� ��ासन अिधकारी (महापािलका आयु�)   रा� �ासन-

िनयु� असतात व  ते रा� �ासना�ाच उ�रदायी असतात. �ाऐवजी महापौर / नगरा��ांना �हरासाठी 

�ां�ा पसंतीचा  मु� काय�कारी अिधकारी िनवड�ाचा अिधकार असावा.

महापौर / नगरा��ांना जबाबदार धरणे  

Ÿ महापौर / नगरा�� कोण�ाही �भाव िकंवा पूव��ह यांिवरिहत, यो� िनण�य घेऊ �कती� अ�ा  �णा�ी िनमा�ण 

के�्या पािहजेत. 

Ÿ शासनातील पारदश�कता सांभाळणे महपौरांवर बंधनकारक के�ास महापौरां�ा अिधकारांचा समतोल राखला  

जाईल. यासाठी  महापौर / नगरा��ांनी  दर वष� आपली वैय��क मािहती नगरपािलके�ा पोट�लवर अ�यावत 

केली पािहजे. 

Ÿ  महापौरां�ा गैरकारभारामुळे ते �ां�ा पदावर राह�ास पा� नाहीत   असे नगर शासना�ा िनदश�नास आले  तर  

   तसा ठराव सभागृहात आणून तीन चतुथा�� मतािध�ाने अस�्यास महापौर / नगरा��ांना पद�ुत करता यावे. 

   यासाठी रा� �ासनाची मा�ता  असणे ज�रीचे आहे.  

Ÿ महापौर/ नगरा��ां�ा ��ाचारावर कारवाई कर�ाची जबाबदारी महापाि�का द�ता �ािधकरण िकंवा  

महापाि�का िनयामक �ािधकरण यांसार�ा रा� सरकारने िनयु� केले�ा अिधकारी सं�थावर सोपव�ी  

पािहजे. या रा� िकंवा नगर�ासना�ा क�ेबाहेर अस�े�्या सवंतांतर सं�था आहेत.  �ामुळे �ा रा�ा�ा अथवा 

Ÿ �थािनक राजकारणाने �भािवत न होता िन�� िनण�य घेती� आिण �ोकिहतासाठीच काम करती� अ�ी अपे�ा 

ठेवणे �� आहे.

नगरपािलकांचे लेखा परी�ण  

नगरपािलकां�ा अंतग�त लेखपरी�कांबरोबरच बाहे�न येणा�या लेखपरी�कांकडूनही लेखापरी�ण क�न 

घे�ाची संक�ना नगरपािलकांम�े उ�रदािय� �जव�ासाठी मह�ाचे पाऊल ठरेल. अशा बाहे�न येणा�या  

लेखपरी�कांचा चमू हा नगरपािलकेशी संबंिधत नसावा, �ांना नगरपािलकेची सव� आव�क मिहती उपल� असावी  

आिण �ां�ात इतर तांि�क बाबीमंधील िवशेषद्�ांशी संवाद साधून मािहती िमळवू शक�ाची पा�ता असावी. 

तसेच या चमूत नाणावले�ा सनदी लेखापालांचा (चाट�ड� अकाऊंटंटस) समावेश असावा असे ��ािवत कर�ात 

येते.

१०. शहर िनयोजन काया�चे िवक� �ीकरण व पुनर�चना  

संवैधािनक अनुसूचीम�े नागरी  �थािनक �ासन  सं�थांची 18 काय� नमूद केली  आहेत.  �ातील सवा�त �थम काय� 

'नगररचनेसह �हर िनयोजन आहे. शहरा�ा िनयोजनात अनेक आ�ाने असतात. आराखडा तयार करणे व �ा�ा 

मा�ता िमळव�ाची �ांब�चक �ि�या िव�ंब िचंताजनक आहे. शहर रचना ही अ�ंत गंुतागंुतीची �ि�या 

अस�ाने ती पार पाड�ासाठी ब�आयामी, हर��री �ोकां�ा गटांचा सहभाग आव�यक असतो. पण ब�तेक 

नागरी  �थािनक �ासन  �ासनांकडे अ�ी �मता नसते. �ातही सहसा  शहरां�ा  िवकास आराख�ातील खूप 

कमी बाबीचंी अंमलबजावणी होताना िदसते. यामागे आराख�ातील �ुटीबंरोबरच �ा�ा अंमलबजावणीसाठी 

लागणा�या यो�  �ा  िवि�य साम�ीचा अभाव हेही कारण असते.

िसफारशी  

Ÿ नगर रचनेचे अिधकार ट��ाट��ाने नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांकडे सोपवावेत. यात सु�वातीस िवकास   

आराखडा (डीपी) व िवकास िनयमना�ा (डीसी) िनयमांम�े दु��ी क�न अखेरीस  या दो�ी ंिनयमांना  (डीपी व  

डीसी) मा�ता दे�ाची मुभा नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांना �ावी. 

Ÿ नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांना (एमआरटीपी) काय�ा�ा  क�ेतून वगळावे. �ाऐवजी एका नवीन, संयु�  

आिण अ�यावत काय�ा�ये  नगररचनेचा  अंतभा�व नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थां�ा कामांत करावा.   

Ÿ नगररचना िवभागांत मनु�बळ वाढव�ासाठी मंजुरी �ावी आिण �मता िनिम�ती ��रत हो�ासाठी अह�ता�ा�  

  त�ांची नेमणूक कर�ास परवानगी �ावी.

Ÿ शहरा�ा िवकास आराख�ांम�े 'उपजीिवका, झोपडप�ी सुधारणा आिण परवडणारी घरे यांचा मह�ाचे घटक   

  �णून अंतभा�व करावा.   

Ÿ शहरा�ा िवकास आराख�ांम�े  'उपजीिवका', झोपडप�ी  सुधारणा आिण परवडणारी घरे यांचा मह�ाचे  घटक  

�णून अंतभा�व करावा.

Ÿअखेरीस, लोकांचा सहभाग वाढव�ासाठी, ��ेक िनवडणूक �भागात सू� पातळीवरचे िनयोजनाचे िनण�य  

'जनसभे' कडे (नामांकन केले�ा  िकंवा िनवडून आले�ा) ह�ांत�रत करावेत.  
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Ÿ कोण�ाही नवीन बांधकामात झोिनंग आिण िवकास िनयमना�ा (डीसी) िनयमांचे पालन झा�ाचे �माणप�     

दे�ाचे अिधकार अह�ता�ा� वा�ुिवशारद आिण कं�ाटदारांना देऊन इमारती�ंा �यं-�माणीकरणाला     

मा�ता दयावी.  

्गाड�रे�स 

�े�ीय रचनेत नगर पािलकांचा  अिनयोिजत आिण अित�र� िवकास रोख�ासाठी रा�ाकडून नगररचनेसाठी उ� 

�रीय माग�दश�क सूचना दे�ात या�ात. नगर पािलकां�ा िवकास आराख�ात उपजीिवका आिण अनौपचा�रक 

�े�ांचे सुकरीकरण, झोपडप�ी सुधारणा, परवड�ाजोगी घरे, पया�वरण संर�ण इ�ादी गो�ीचंा िवचार �ायला हवा.  

 

िवकास आराखडे आिण िवकास िनयमनाचे िनयम तयार करताना िकंवा दु�� करताना नगरपािलका वापरत 

असले�ा �ि�यांम�े पारदश�कता आिण लोकांचा सहभाग समािव� कर�ात यावा. नवीन नगरपािलका काय�ांत 

नगररचने�ा काय�वाहीत याचा आव�कता �णून अंतभा�व कर�ात यावा.

Ÿ नवीन बांधकाम हाती घेताना, �यं-�माणीकरणा�ा िनयमांकडे दुल�� करणा�या वा�ुिवशारदांवर िकंवा   

  रचनाकारांवर काटेकोर कारवाई कर�ात यावी. 

अपेि�त प�रणाम 

Ÿ �थािनक शासन�व�थेकडे नगररचना  व िवकासाची  अिधक जबाबदारी 

Ÿ नगररचने�ा आराखडयाना जलद मा�ता व �ांची वेगवान  काय�वाही  

Ÿ नगररचनेत खासगी �े�ातील �ावसाियक व शै�िणक  त�  यांचा  सहभाग िनमा�ण कर�ाची अिधक  

  संधी व �मता  

११. �ावसाियकां�ा लॅटरल नेमणुका कर�ाची तरतूद 

Ÿ �थािनक �शासनांत िवशेषतः तांि�क कम�चा�यांम�े  िवशेष�तेचा  (�ेशलायझेशन) अभाव िदसतो.  

Ÿ िविवध  िवभागांत एक मजबूत आिण काय��म काय�बल तयार कर�ासाठी अिभयांि�की�ा िवशेष शाखा  

आिण इतर िवदया�ाखांम�ेही िवि�� संवग�/ �ेणी िवकिसत कर�ाची एक प�त िनमा�ण करणे 

आव�क आहे. 

Ÿ िवशेषतः मो�ा नगरपािलका संवगा�त िवशेष कौश� असले�ा �ावसाियकांना काही �माणात लॅटरल 

नेमणुकीस अनुमती �ावी.  यामुळे एकीकडे महानगरपािलके�ा �ावसाियकतेला चालना  िमळे� तर दुसरीकडे 

खासगी �े�ाला  नगरपािलके�ा कामकाजाब�ल अिधक  मािहती िमळे�.  

या सिमतीने िशफारस के�ा�माणे  खाजगी �े�ातील सहभाग नगरपाि�के�ा कामकाजात वाढ�्यास हे िवशेष  

आव�क असेल. या लॅटरल नेमणुका मया�िदत कालावधीपुर�ा असतील आिण �ा�ामुळे पारदश�कता 

जबाबदारीची खातरजमा  होई�. 

१२. आिथ�क सबलीकरण – व�ू व सेवा कर (जीएसटी) आिण मालम�ा 

कराचे सामाियकरण

नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांचे जकात व जािहरात करासारखे महसुलाचे �ोत व�ू व सेवा  करात  

(जीएसटी) वग� झा�े.  आता �ां�ासाठी िमळकत कर हा एकच मह�ाचा  महसु�ाचा �ोत उर�ा आहे. �ामुळे या 

करात सुधारणा व इ�तमीकरण करणे आव�यक आहे. नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांनी अिधक लविचक 

अशा भांडवल मू� �णालीचा �ीकार केला पािहजे.  याखेरीज नागरी  �थािनक शासन शासनसं�थांनी 

िमळकती�ंा नका�ासाठी भौगोिलक मािहती �णालीचा (जीआयएस) वापर के�ास सव� िमळकती  कराखा�ी   

आणणे सोपे जाई�. 

त�तः, सव� मोजता ये�ाजो�ा सेवांसाठी �ा वापर�ाब��चे �ु�्क �ागू के�े पािहजे.   नगर शासना�ा  

ह�ीतील, भिव�का�ीन भाववाढीवर �� ठेवून �रका�ा ठेव�े�्या भूखंडांवर कर आकार�ा पािहजे. यातून  नगर 

�ासना�ा �ां�ा ह�ीती� जिमनी�ंा �ावसाियक �मतेचा फायदा िमळू �कतो.

 

हे सव� के�ानंतरी नागरी �थािनक शासन  शासनसं�थांची कामे आिण �ां�ासाठी लागणारा  िव�पुरवठा 

यां�ात मोठी तफावत राहीलच. याकरता क� �ीय िव� आयोगाने सुचव�ा�माणे व�ू व सेवा कराचा 

(जीएसटी) काही भाग नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांकडे थेट पोचवला पािहजे.  

१३. इतर नागरी सुधारणा 

महारा�ातील शहरे अिधक िनवासयो� आिण समृ� बनव�ासाठी दीघ�कालीन �य� करावे लागणार आहेत. वर �

नमूद केले�ा मु�ां�ित�र� शहरी सुशासन, �मता वाढवणे आिण िव�ीय �ाय�ता अशा  इतर अनेक �े�ात 

बरेच काम कर�ाची आव�कता आहे. �ी एस. जी. काळे, डॉ. रामनाथ झा, आिण �ी गौतम चटज� यां�ा 

ि�सद�ीय त� सिमतीने महारा� सरकारला सादर केलेला अहवालातून भिव�ातील या अिधक �

सुधारणांसाठी उ�ृ� माग�दश�न िमळू शकेल.  

१३१२
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Ÿ कोण�ाही नवीन बांधकामात झोिनंग आिण िवकास िनयमना�ा (डीसी) िनयमांचे पालन झा�ाचे �माणप�     

दे�ाचे अिधकार अह�ता�ा� वा�ुिवशारद आिण कं�ाटदारांना देऊन इमारती�ंा �यं-�माणीकरणाला     

मा�ता दयावी.  

्गाड�रे�स 

�े�ीय रचनेत नगर पािलकांचा  अिनयोिजत आिण अित�र� िवकास रोख�ासाठी रा�ाकडून नगररचनेसाठी उ� 

�रीय माग�दश�क सूचना दे�ात या�ात. नगर पािलकां�ा िवकास आराख�ात उपजीिवका आिण अनौपचा�रक 

�े�ांचे सुकरीकरण, झोपडप�ी सुधारणा, परवड�ाजोगी घरे, पया�वरण संर�ण इ�ादी गो�ीचंा िवचार �ायला हवा.  

 

िवकास आराखडे आिण िवकास िनयमनाचे िनयम तयार करताना िकंवा दु�� करताना नगरपािलका वापरत 

असले�ा �ि�यांम�े पारदश�कता आिण लोकांचा सहभाग समािव� कर�ात यावा. नवीन नगरपािलका काय�ांत 

नगररचने�ा काय�वाहीत याचा आव�कता �णून अंतभा�व कर�ात यावा.

Ÿ नवीन बांधकाम हाती घेताना, �यं-�माणीकरणा�ा िनयमांकडे दुल�� करणा�या वा�ुिवशारदांवर िकंवा   

  रचनाकारांवर काटेकोर कारवाई कर�ात यावी. 

अपेि�त प�रणाम 

Ÿ �थािनक शासन�व�थेकडे नगररचना  व िवकासाची  अिधक जबाबदारी 

Ÿ नगररचने�ा आराखडयाना जलद मा�ता व �ांची वेगवान  काय�वाही  

Ÿ नगररचनेत खासगी �े�ातील �ावसाियक व शै�िणक  त�  यांचा  सहभाग िनमा�ण कर�ाची अिधक  

  संधी व �मता  

११. �ावसाियकां�ा लॅटरल नेमणुका कर�ाची तरतूद 

Ÿ �थािनक �शासनांत िवशेषतः तांि�क कम�चा�यांम�े  िवशेष�तेचा  (�ेशलायझेशन) अभाव िदसतो.  

Ÿ िविवध  िवभागांत एक मजबूत आिण काय��म काय�बल तयार कर�ासाठी अिभयांि�की�ा िवशेष शाखा  

आिण इतर िवदया�ाखांम�ेही िवि�� संवग�/ �ेणी िवकिसत कर�ाची एक प�त िनमा�ण करणे 

आव�क आहे. 

Ÿ िवशेषतः मो�ा नगरपािलका संवगा�त िवशेष कौश� असले�ा �ावसाियकांना काही �माणात लॅटरल 

नेमणुकीस अनुमती �ावी.  यामुळे एकीकडे महानगरपािलके�ा �ावसाियकतेला चालना  िमळे� तर दुसरीकडे 

खासगी �े�ाला  नगरपािलके�ा कामकाजाब�ल अिधक  मािहती िमळे�.  

या सिमतीने िशफारस के�ा�माणे  खाजगी �े�ातील सहभाग नगरपाि�के�ा कामकाजात वाढ�्यास हे िवशेष  

आव�क असेल. या लॅटरल नेमणुका मया�िदत कालावधीपुर�ा असतील आिण �ा�ामुळे पारदश�कता 

जबाबदारीची खातरजमा  होई�. 

१२. आिथ�क सबलीकरण – व�ू व सेवा कर (जीएसटी) आिण मालम�ा 

कराचे सामाियकरण

नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांचे जकात व जािहरात करासारखे महसुलाचे �ोत व�ू व सेवा  करात  

(जीएसटी) वग� झा�े.  आता �ां�ासाठी िमळकत कर हा एकच मह�ाचा  महसु�ाचा �ोत उर�ा आहे. �ामुळे या 

करात सुधारणा व इ�तमीकरण करणे आव�यक आहे. नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांनी अिधक लविचक 

अशा भांडवल मू� �णालीचा �ीकार केला पािहजे.  याखेरीज नागरी  �थािनक शासन शासनसं�थांनी 

िमळकती�ंा नका�ासाठी भौगोिलक मािहती �णालीचा (जीआयएस) वापर के�ास सव� िमळकती  कराखा�ी   

आणणे सोपे जाई�. 

त�तः, सव� मोजता ये�ाजो�ा सेवांसाठी �ा वापर�ाब��चे �ु�्क �ागू के�े पािहजे.   नगर शासना�ा  

ह�ीतील, भिव�का�ीन भाववाढीवर �� ठेवून �रका�ा ठेव�े�्या भूखंडांवर कर आकार�ा पािहजे. यातून  नगर 

�ासना�ा �ां�ा ह�ीती� जिमनी�ंा �ावसाियक �मतेचा फायदा िमळू �कतो.

 

हे सव� के�ानंतरी नागरी �थािनक शासन  शासनसं�थांची कामे आिण �ां�ासाठी लागणारा  िव�पुरवठा 

यां�ात मोठी तफावत राहीलच. याकरता क� �ीय िव� आयोगाने सुचव�ा�माणे व�ू व सेवा कराचा 

(जीएसटी) काही भाग नागरी  �थािनक शासन  शासनसं�थांकडे थेट पोचवला पािहजे.  

१३. इतर नागरी सुधारणा 

महारा�ातील शहरे अिधक िनवासयो� आिण समृ� बनव�ासाठी दीघ�कालीन �य� करावे लागणार आहेत. वर �

नमूद केले�ा मु�ां�ित�र� शहरी सुशासन, �मता वाढवणे आिण िव�ीय �ाय�ता अशा  इतर अनेक �े�ात 

बरेच काम कर�ाची आव�कता आहे. �ी एस. जी. काळे, डॉ. रामनाथ झा, आिण �ी गौतम चटज� यां�ा 

ि�सद�ीय त� सिमतीने महारा� सरकारला सादर केलेला अहवालातून भिव�ातील या अिधक �

सुधारणांसाठी उ�ृ� माग�दश�न िमळू शकेल.  

१३१२
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Ÿ शहरी सुधारणांना िमशन समजून �ांवर काम कर�ासाठी मंुबई शहरी प�रवत�न �क�ा �ा धत�वर   

  नगर  िवकास िवभागा�ा (यूडीडी) सिचवां�ा  नेतृ�ाखाली आंतरिवभागीय  काय�दलाची �थापना. 

Ÿ  केवळ नागरी �थािनक शासन  सं�थांना मदत कर�ासाठी काम करणारा िवभाग िकंवा सिचवले �थापन करणे 

Ÿ  ज�रीनुसार िव�मान कायदे व अिधिनयमांबाबत येणा�या अडचणीसंाठी िनद�शांची मदत घेणे (एमआरटीपी, 

बीएमसी इ�ािद).  

Ÿ  �ा काय�ांम�े  यो� �ा सुधारणा कर�ासाठी त�ांचा गट तयार करा (एमआरटीपी, बीएमसी इ�ािद). 

Ÿ सुधारणांचा प�रणाम आिण �ां�ात प�र�रणाची आव�कता समजून घे�ासाठी, �ा �मवार काही  

  नगरपािलकांम�े (एक मोठा, एक म�म आकार आिण एक लहान) �ायोिगक त�ावर लागू करणे.   

Ÿ  सुधारणांचा पिहला संच - मानक िनिवदा, सव� खा�ांसाठी एकसमान कोड, सेवांसाठी पीपीपी  

Ÿ  सुधारणांचा दुसरा संच - शहर िनयोजन, आिथ�क �ाय�ता  

Ÿ  सुधारणांचा ितसरा संच - महापौरांची थेट िनवडणूक, नवीन कायदे (बीएमसी, एमआरटीपी) 

Ÿ  सुधारणां�ा िन�षा�ना �िस�ी देऊन  िविवध  काय�ांमधील बदलांसह इतर ��ािवत बदलांसाठी  पाठबळ  

          िमळवणे

Ÿ  काय�ातील बदलांबरोबरच �ापक सुधारणांचा (अिधक नगरपािलका + इतर सुधारणा) �ारंभ 

१४. उ�-�रीय अंमलबजावणीचा माग� 
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Ÿ शहरी सुधारणांना िमशन समजून �ांवर काम कर�ासाठी मंुबई शहरी प�रवत�न �क�ा �ा धत�वर   

  नगर  िवकास िवभागा�ा (यूडीडी) सिचवां�ा  नेतृ�ाखाली आंतरिवभागीय  काय�दलाची �थापना. 

Ÿ  केवळ नागरी �थािनक शासन  सं�थांना मदत कर�ासाठी काम करणारा िवभाग िकंवा सिचवले �थापन करणे 

Ÿ  ज�रीनुसार िव�मान कायदे व अिधिनयमांबाबत येणा�या अडचणीसंाठी िनद�शांची मदत घेणे (एमआरटीपी, 

बीएमसी इ�ािद).  

Ÿ  �ा काय�ांम�े  यो� �ा सुधारणा कर�ासाठी त�ांचा गट तयार करा (एमआरटीपी, बीएमसी इ�ािद). 

Ÿ सुधारणांचा प�रणाम आिण �ां�ात प�र�रणाची आव�कता समजून घे�ासाठी, �ा �मवार काही  

  नगरपािलकांम�े (एक मोठा, एक म�म आकार आिण एक लहान) �ायोिगक त�ावर लागू करणे.   

Ÿ  सुधारणांचा पिहला संच - मानक िनिवदा, सव� खा�ांसाठी एकसमान कोड, सेवांसाठी पीपीपी  

Ÿ  सुधारणांचा दुसरा संच - शहर िनयोजन, आिथ�क �ाय�ता  

Ÿ  सुधारणांचा ितसरा संच - महापौरांची थेट िनवडणूक, नवीन कायदे (बीएमसी, एमआरटीपी) 

Ÿ  सुधारणां�ा िन�षा�ना �िस�ी देऊन  िविवध  काय�ांमधील बदलांसह इतर ��ािवत बदलांसाठी  पाठबळ  

          िमळवणे

Ÿ  काय�ातील बदलांबरोबरच �ापक सुधारणांचा (अिधक नगरपािलका + इतर सुधारणा) �ारंभ 

१४. उ�-�रीय अंमलबजावणीचा माग� 
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