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                  महाराष्ट्र ातील कटक मंडळे  

                  (Maharashtra Cantonment Board)  
कटक मंडळे म्हणजे काय? 

• लष्करी लोक समूह व नागरी समुह याांना नागरी सुववधा पुरवण्याकररता तसेच कल्याणकारी योजना अमलात 

आणण्यासाठी लष्करी कटक मांडळ ही नागरी स्वशासन सांस्था वनमााण झाली. 

• कटक मांडळाला छावणी मांडळ असेही म्हटले जाते. 

• कटक मांडळ हे सैवनकी वास्तव्य असलेल्या प्रदेशाचा स्थावनक कारभार पाहण्यासाठी असतात.  

• Cantonment म्हणजेच कटक (सैनिक तुकड्ांचे तातु्परते मुक्कामस्थाि).  

• सैवनकाांना सोयीसुववधा पुरववणायाा के्षत्रात वास्तव्य करणायाा इतर नागरी लोकाांचा समावेशही यात केला जातो.  

कटक मंडळाची रचिा 

-लोकसांखे्यच्या आधारावर छावणीचे 4 प्रकार पडतात. 

• प्रथम शे्रणी : 50000 हजाराांपेक्षा अवधक लोकसांख्या असणारी. 

• नितीय शे्रणी : ज्या छावणीची लोकसांख्या 10000 पेक्षा अवधक आहे व 50000 पेक्षा कमी 

• तृतीय शे्रणी : ज्या छावणीची लोकसांख्या 2500 पेक्षा आवधक 10000 पेक्षा कमी आहे. 

• चतुथथ शे्रणी: ज्या छावणीची लोकसांख्या 2500 पेक्षा कमी आहे. 

कटक मंडळांची स्थापिा 

• भारतात छावणी के्षत्राची स्थापना 1924 च्या कॅन्टोन्मेंट अॅक्ट ने झाली. 

• सध्या छावणी मांडळाचा कारभार कटक अवधवनयम 2006 नुसार चालतो. हा अवधवनयम सांपूणा भारतासाठी लागू आहे. 

• छावणी मांडळाची स्थापना कें द्र सरकारकडून केली जाते.  

• भारतामधे्य एकूण 66 छावणी मांडळे आहेत.सवाावधक छावणी मांडळे मध्यप्रदेशमधे्य 13, असून महाराष्ट्र ात 7 छावणी 

मांडळे आहेत. 

• भारताच्या सांरक्षण खात्याकडून छावणी के्षत्राचे वनयमन केले जाते. सैवनकी प्रशासनाचा एक भाग म्हणून छावणी काया 

करते. ती स्वायत्त असते. वतला एक सामान्य मुद्रा असते. वतला स्वतः ची मालमत्ता प्राप्त करता येते तसेच वतची 

ववले्हवाटही लावता येतेे़  

महाराष्ट्र ातील कटक मंडळे 

खालील तक्त्यामध्ये महाराष्ट्रातील छावणी मंडळाची माहहती देण्यात आलेली आहे: 

No. हिकाण  इतर माहहती 
1 औरांगाबाद औरांगाबाद कॅन्टोन्मेंट बोडााची स्थापना 1890 मधे्य छावणी के्षत्रासाठी सांरक्षण मांत्रालयाच्या 

अांतगात असलेली नगरपावलका सांस्था आहे. 

कॅन्टोन्मेंट बोडा हे ववशेष स्थावनक स्वराज्य सांस्था आहेत ज्या भारतातील छावणी 

प्रशासनासाठी तयार केल्या आहेत. 
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या सांस्थाांचा भारतातील लष्करी प्रशासनाशी वनगवडत ऐवतहावसक भूतकाळ आहे. 
2 कामठी 

(नागपूर) 

कामठी कॅन्टोन्मेंट बोडा स्थापना 1821 मधे्य झाली जेव्हा विटीशाांनी कन्हानच्या काठावर 

लष्करी छावनी स्थापन केली.  

कामठी  त्याच्या आकारासाठी पूवी कॅम्प-टी असे नाव देण्यात आले होते. 

 हे शहर झपाट्याने व्यापाराचे कें द्र बनले, परां तु 19व्या शतकाच्या उत्तराधाात रेले्वच्या 

आगमनाने व्यापार कमी झाला. 
3 अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोडााची स्थापना 1890 मधे्य झाली आवण 2001 नुसार एकूण लोकसांख्या 39941 

होती. 
4 देहू देहूरोड ही 1958 मधे्य स्थापन झालेली शे्रणी II छावणी आहे. 
5 खडकी खडकी कॅन्टोन्मेंट हे भारतातील सवाात जुन्या छावणी ांपैकी एक आहे, ज्याचे इवतहासात 

स्वतः चे स्थान आहे.  

या बोडाची 5 िोव्हेंबर 1817 रोजी स्थापना झाली 
6 पुणे कॅम्प पुणे कॅन्टोन्मेंट बोडा ही भारतातील पुणे शहरातील कॅम्प कॅन्टोन्मेंट के्षत्रासाठी प्रशासकीय 

सांस्था आहे.  

या बोडाची ची स्थापना 1817  साली झाली. 

 भारत सरकारच्या छावणी कायदा, 2006 नुसार ही छावणी वगा I छावणी म्हणून ओळखली 

जात आहे. 
7 देवळाली 

(नावशक) 

देवळाली ही 1869 मधे्य स्थापन झालेली वगा I छावणी आहे 

 

सदस्य संख्या व त्ांची निवड 

छावणी मांडळाची सदस्य सांख्या वगाानुसार वेळोवेळी वनवित केली जाते. यात वनयुत्त सदस्य व वनवाावचत सदस्य असतात. सध्या 

छावणी मांडळाची सदस्य सांख्या 15 इतकी आहे.  

1) सात सदस्य वनवाावचत  

2) आठ सदस्य नामवनदेवशत 

निवाथनचत सदस्य- 7 िामनिदेनित सदस्य – 8 

प्रौढ व गुप्त मतदानाद्वारे मतदाराांकडून सात सदस्य वनवडले 

जातात. 

नामवनदेवशत सदस्याांमधला लष्कराचा मुख्य अवधकारी हा 

मांडळाचा अध्यक्ष असतो. तर वनवाावचत सदस्यातून एकाची 

उपाध्यक्षपदी वनवड केली जाते.  

नामवनदेवशत सदस्य जोपयंत त्या के्षत्रात पदावर कायारत 

असतात तोपयंत ते मांडळावर कायारत असतात. वनवाावचत 

सदस्याांचा कायाकाळ मात्र तीि वर्ाांचा असतो. 

छावणीचा मुख्य लष्करी अवधकारी-1 

वजल्हावधकाऱ्याकडून नामवनदेवशत प्रथम वगा दांडावधकारी-

1 

छावणीचा आरोग्य अवधकारी-1 

छावणीचा कायाकारी अवभयांता-1 

मुख्य लष्करी अवधकाऱ्याकडून नामवनदेवशत-4 सदस्य 
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कॅन्टोन्मेंट बोडाथची काये 

1. नागरी के्षत्राला पाणीपुरवठा 

2. नागरी आवण सशस्त्र दलाांसाठी स्वच्छता आवण आरोग्य सेवा, 

3. रस्त्ाांची देखभाल आवण ववकास, 

4. सांरक्षण जवमनीचे व्यवस्थापन (जुने अनुदान/लीज्ड/फ्रीहोल्ड/खाजगी) 

• उत्पररवतान आवण हस्ताांतरण, 

• जुन्या अनुदान मालमत्ताांचे फ्री होल्डमधे्य रूपाांतर, 

• दुरुस्ती आवण पुनबांधणीसाठी इमारत योजनाांना मांजुरी, 

• सांरक्षण भूमीशी सांबांवधत कोणत्याही खटल्याचा सामना करणे. 

• सरकारी जवमनीवरील अवतक्रमण रोखणे आवण हटवणे. 

5. वशक्षण: शाळा चालवा आवण छावणी के्षत्रातील शाळाांना नागरी सुववधा देणे. औरांगाबाद कॅन्टोन्मेंट बोडा एकही शाळा 

चालवत नाही. 

6. सावाजवनक सुधारणा कामे: 

• बागाांचा ववकास आवण देखभाल 

• वृक्ष लागवड 

• कल्व्व्हटा आवण डर े नेज लाईनचा ववकास आवण देखभाल 

• नागरी सांरक्षण सेवाांची स्थापना आवण देखभाल 

7. 1945 नुसार कॅन्टोन्मेंट बोडााच्या वनवडणुका घेणे. 

8. जन्म आवण मृतू्यची नोांदणी. 

9. नगर वनयोजन. 

10. व्यापार आवण बाजारपेठेचे वनरीक्षण करणे. 

11. समूह गृहवनमााण आवण दुकाने. 

12. पथवदवे प्रदान करणे. 

13. सशस्त्र दलाांना सांरक्षण सेवा प्रदान करणे. 

14. कॅन्टोन्मेंट बोडााच्या व्यवस्थापनाखाली सांरक्षण जमीन आवण जवमनीच्या नोांदी ठेवणे. 
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