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महानगरऩाशऱने करावयाची ववकासकामे 
ववकासकामाांमध्ये महानगरऩाशऱकेने करावयाची कामे कोणती? राज्य व कें द्राने करावयाची 
कोणती? यासांबांधी कायद्यात काय तरतूद आहे? 
म ांबई प्राांततक महानगरऩाशऱका अधधतनयम, १९४९ मधे ददल्या गेऱेल्या ववकासकामाांसाठी केल्या 
गेऱेल्या तरत दी प्रकरण व कऱमान सार देत आहे. 

प्रकयण १२ नाल्मा ल जरनन:वायण  

करभ १५३ ते करभ १८८ भधे आमुक्तारा नाल्मा फंधणे त्मा वुस्थथतीत ठेलणे, वांडऩाण्माची 
वलल्शेलाट रालणे, नाल्मांभध्मे पेयपाय कयणे, वाप कयणे इत्मादी काभे भशानगयऩालरका 
आमुक्ताची आशेत.   

ळौचारमे (ऩान क्र. २०२) 

क.१७९ अन्लमे जया एखाद्मा इभायतीतत (Commercial Non Commercial) जय ळौचारमांची 
वोम नवेर तय ते फांधकाभ आमुक्ताव अलैध ठयवलता मेईर.  

क.१८० भुताऱ्मा, वंडाव फांधणे ल थलच्छ ठेलणे 

 

प्रकयण १३ ऩाणीऩुयलठा  

नगरऩाशऱका जऱव्यवस्था बाांधणे व ती स स्स्थतीत ठेवणे 

क.१८९ ते क.२०१ भधे ऩाणीऩुयलठ्मावलऴमी करभे ददरी आशेत. 

क.१९० अन्लमे याज्म ळावनाने नेभरेल्मा व्मस्क्तंनी नगयऩालरका जरव्मलथथा कें द्राची ऩाशणी 
कयणे आलश्मक आशे.  

प्रकयण १४ यथते 
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करभ २०३ ते करभ २५२ ऩमंत आमुक्ताने कयालमाच्मा वालवजननक ल खावगी यथत्मांवंफंधींच्मा 
तयतुदी ददल्मा गेल्मा आशेत. ह्माभध्मे आमुक्ताव भशानगयऩालरकेकडून जेंव्शा प्राधधकृत शोईर 

तेंव्शाचं (जेव्शा भनऩा कडून त्मारा अधधकआय लभऱतीर तेंव्शा) ऩुढीर गोष्टी कयता मेतीर. 

क. २०५  

(अ) नवलन वालवजननक यथते आखणे ल तमाय कयणे. 

(फ) भशानगयऩालरकेच्मा शद्दीत अवरेरा कोणताशी बाग फपयलणे अथला लऱलणे. 

(क) ऩूर ल बूमायी भागव फांधणे 

ह्मा व्मनतरयक्त आमुक्ताव खारीर गोष्टींची काऱजी घ्मामची अवते. 

१.उत्वलप्रवंगी तात्ऩुयते भांडल उबायण्माव ऩयलानगी देणे. 

२.यथते ल यथत्माजलऱ काभे कयण्मावंदबावतीर तयतुदी.  

३.लाशने उबी करून ठेलण्माच्मा फकंला थांफवलण्माच्मा जागा फकंला दठकाणे मांवाठी कयालमाच्मा 
तयतूदी. 

४.आकाळधचन्शे ल जादशयाती. 

५. यथत्मालय ददलाफत्ती कयणे.     

प्रकयण १८: थलच्छतावलऴमक तयतुदी (क.२९० ते क.३२६) 

१. झाडरोट आणण वापवपाई कयणे ल त्मावाठी रागणाऱ्मा कचया ऩेट्मा, डफे ल जागा मांची 
तयतूद कयणे ल त्मा नेभून देणे.  

२. जागांची ऩशाणी ल थलच्छतेवलऴमक वलननमभन (ल ज्मा जागांलय थलच्छतेच्मा नवल्माव त्मा 
जागा ऩडून टाकण्माच ेऩूणव अधधकाय. 

क.३०८ अन्लमे थलच्छतावलऴमक वोमी नवरेल्मा झोऩड्मा ला छप्ऩये नोटीव रालून भग काढून 
टाकण्मवलऴमक वोमी.  
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प्रकयण १९ फाजाय ल कत्तरखाने मांच ेऩयीषण ल ननमभन  

ह्मा अतंगवत नवलन फाजाय इत्मादींवाठी तयतुदी कयण्माच ेअधधकाय ददरे गेरे आशेत ल त्माच 
लायोफय इतय वलक्रीच्मा जागांच ेननयीषण ल ननमभांन कयालमाच ेआशे. 

प्रकयण २० ऩरयलशन उऩक्रभ: उऩक्रभ चारलणे आणण फांधकाभे कयणे ल त्मांची देखबार कयणे  

 वलवलध ऩरयलशन वेलांलय बाड ेल आकाय लवूर कयणे  

प्रकयण २१ 

जीलनवलऴमक आकडेलायी ह्मा अंतगवत जन्भ-भतृ्मूच्मा नोंदद ठेलण्मात मेतात.  

   

 


