
 

 

 

 

 

 

 

�करण V 

नागर� था$नक संथांची �व�तीय 

संसाधने 
  





 

 
   

 

 
5.1 नागर	 
था�नक स
ंथांची �व�तीय ससंाधने 

नागर� �था	नक स�ंथांकड ेपरेुशी �व�त उपल�धता हा ह�तांत�रत केले�या काया� या 

!भावी काम$गर�साठ& सवा'त मह�वपणू' घटक आहे. नागर� �था	नक स�ंथाचंे 	नधी 

चार �व�ततृ 0ेणींम1ये �वभागले जाऊ शकतात उदा. (i) �वतःचा महसलू जो नागर� 

�था	नक स�ंथा, कर आ:ण श�ुक आकार;या या आ:ण सकंलन कर;या या �या ंया 

अ$धकारा=वारे गोळा करतात उदा. मालम�ता कर, अिAनशमन कर, वाहनांवर�ल कर, 

बोट�ंवर�ल कर, CशDण उपकर, �वकास श�ुक आ:ण नगरपाCलका मालम�तवेर�ल भाड,े 

(ii) �व�त आयोगा या Cशफारशींनसुार नागर� �था	नक स�ंथांना ह�तांत�रत केलेल� 

कF G�य �व�त आयोगाची अनदुाने, (iii) राHय शासनाने आकारले�या आ:ण गोळा 

केले�या करा या ठरा�वक टIकेवार� या Jपात नागर� �था	नक स�ंथांना 

अCभह�तांKकत महसलू आ:ण (iv) शासनाकडून Cमळणारे सहायक अनदुान जे एखा=या 

�वCशOट उPेQयानJुप अस ूशकत ेKकंवा उPेQया�वना अस ूशकत.े 

5.2 नागर	 
था�नक स
ंथां�या महसलुाचे 
 ोत  

महाराORात नागर� �था	नक  स�ंथां या 	नधीचे �Sोत (i) कF G आ:ण राHय सरकारच े

अनदुान आ:ण (ii) नागर� �था	नक स�ंथांच े�वतःच ेमहसलू हे होत.े 2015-16 त े

2019-20 या कालावधीसाठ& नागर� �था	नक स�ंथां या महसलुा या �Sोताचा तपशील 

त"ता 5.1 म1ये दश'�वला आहे. 

त"ता 5.1: 2015-16 ते 2019-20 दर)यान रा*यातील नागर	 
था�नक सं
थां�या महसुलाचे 
 ोत 

(₹ कोट	म-ये) 

अनु 0 वष2 अनुदान 

वतःची 

संसाधन े

एकूण 

महसूल 

एकूण �व�तीय संसाधनां�या 

संदभा2त 
वतः�या महसलुाची 

ट"केवार	 

1 2015-16 6286.77 53795.62 60082.39 90 

2 2016-17 10812.88 47739.34 58552.22 82 

3 2017-18 11365.64 52413.83 63779.47 82 

4 2018-19 15791.95 51399.25 67191.20 76 

5 2019-20 15996.72 56942.42 72939.14 78 

_ोत: नागर� �था	नक सं�थांकडून !ाaत केलेल� माbहती 

त"ता 5.1 मधे दश'�व�या!माणे, �वतः या महसलुाची एकूण महसलुाशी टIकेवार� 

2015-16 मधील 90 टIकयांवJन 2019-20 म1ये 78 टIIयांवर घसरल�. 

2015-16 त े2019-20 या कालावधीत �वतः या ससंाधनांम1ये सहा टIकयांनी वाढ 

झाल� असल� तर�, याच कालावधीत अनदुान 61 टIIयांनी वाढले. 

 नागर	 
था�नक सं
थांची �व�तीय संसाधने 
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महानगरपाCलका/नगर प�रषदा/नगर पचंायती याचंा �वतः या उ�पgनाचा मhुय �Sोत 

मालम�ता कर होता. 	तgह� अ$ध	नयमांतील तरतदु�ंनसुार मालम�ता कर हा 

मालम�त ेया (जमीन आ:ण इमारत) पjीयोAय/करयोAय1 म�ुयावर आकारला जाऊ 

शकतो. दसुरा !शासकkय सधुारणा आयोग आ:ण तरेावा कF G�य �व�तीय आयोग यांनी 

अनlुमे ऑIटोबर 2007 आ:ण nडसFबर 2009 म1ये सव' �था	नक स�ंथांनी 

मालम�ता कराची आकारणी मालम�त ेया भांडवल� म�ुयानसुार कर;याची Cशफारस 

केल� होती. मालम�ता करा या सकंलनातील aलावकतचेी स	ुनिQचती कर;यासाठ& ह� 

Cशफारस कर;यात आल� होती. करयोAय म�ूय Kकंवा भांडवल� म�ूय2 यावर मालम�ता 

कर आकार;यासाठ& राHय शासनाने तीनह� अ$ध	नयमांम1ये सधुारणा (2010)  

के�या. 

मालम�ता कर महसलू हा  मालम�ता !गणन,

,,

, कराचा दर, 	नधा'रण आ:ण म�ूयांकन 

!णाल�, सटू मया'दा आ:ण सकंलनाची काय'Dमता यावर अवलबंनू असतो. 

5.2.1 मालम�ता कर सकंलन 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथामंधील 2015-16 त े 2019-20 

दरoयान मालम�ता कर सकंलन त"ता 5.2 म1ये bदले आहे. नागर� �था	नक 

स�ंथांनसुार तपशील पBरCश:ट 5.1 म1ये bदलेला आहे. 

त"ता 5.2:  चाचणी-तपासणी केलेEया नागर	 
था�नक सं
थामं-ये 2015-16 ते 2019-20 दर)यान  

  मालम�ता कराची मागणी आGण संकलन  

अनु 0 वष2  मालम�ता कराची 

मागणी  

संकCलत मालम�ता कर  संकलनाची 

ट"केवार	  

(₹ कोट	म-ये) 

1 2015-16 20116.14  6041.64 30.03 

2 2016-17 17587.39 6112.43 34.75 

3 2017-18 18892.79 6515.28 34.49 

4 2018-19 20894.53 6624.30 31.70 

5 2019-20 23116.19 5810.07 25.13 

6 एकूण  100607.04 31103.72  

_ोत: नागर� �था	नक सं�थांकडून !ाaत झालेल� माbहती 

त"ता 5.2 म1ये दश'�व�या!माणे, 2015-16 त े2019-20 या कालावधीत मालम�ता 

कराची मागणी 153 टIIयांनी वाढल�. तथा�प, सकंलन 2015-16 मधील  

30.03 टIIयांवJन 2019-20 म1ये 25.13 टIIयांवर घसरले. 2015-16 त े 

                                                           
1  पjीयोAय/करयोAय मू�य हे भाड े जे दpु�तीक�रता 10 टIके वजावट�स माgयता bद�यानंतर  

  माफकपणे आवेद�त असलेल� रIकम  
2  भांडवल� मू�य हे मुGाकं शु�क आकारणी या उPेQयासाठ& शासनाने जाह�र केलेले मालम�तेचे !ती  

  DेSफळ मू�य  
3  (वष' 2019-20 साठ& मालम�ता कराची मागणी: 23116.19 (-) वष' 2019-20 साठ& मालम�ता  

  कराची मागणी 20116.14) * 100/20116.14 = 14.91 oहणजेच 15 टIके  
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2019-20 दरoयान चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथामं1ये 

₹ 1,00,607.04 कोट� या एकूण मालम�ता करा या मागणीपकैk  

₹ 84,777.14 कोट�ंची (84 टIके) मागणी बहृgमुबंई महानगरपाCलकेशी सबं$ंधत 

होती. 

चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथांची 2015-16 त े 2019-20 

दरoयानची सकंलन काय'Dमतचेी लेखापर�Dेम1ये केले�या �वQलेषणाची ि�थती  

त"ता 5.3 म1ये दश'�वल� आहे.  

त"ता 5.3:  2015-16 त े 2019-20 दर)यान चाचणी-तपासणी केलेEया नागर	 
था�नक सं
थांची  

  संकलन काय2Kमता 

अनु 

0. 

संकलन काय2Kमतचेी 

ट"केवार	  

महानगर 

पाCलका  

नगर 

पBरषदा 

नगर 

पंचायती 

एकूण  

नागर	 
था�नक सं
थांची संLया 

1 20 पेDा कमी  - - 2 2 

2 20 ते 50  5 8 6 19 

3 50 ते 70 1 9 4 14 

4 70 ते 80 2 1 - 3 

5 80  या वर  - 6 - 6 

एकूण  8 24 12 44 

_ोत: नागर� �था	नक सं�थांकडून !ाaत झाले�या �वदाचे �वQलेषण  

लेखापर�Dणामधे खाल�ल बाबी लDात आ�या : 

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 38 (86 टIके) नागर� �था	नक  स�ंथांम1ये 

सकंलन काय'Dमता 80 टIIयांपेDा कमी होती, �यामळेु नाग�रकांना 

प�रणामकारक सेवा दे;याची काय'Dमता कमी होत.े 

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथांम1ये 2015-16 त े 

2019-20 दरoयान सरासर� सकंलन काय'Dमता 53 टIके होती (पBरCश:ट 5.1). 

� महानगरपाCलकांम1ये सरासर� सकंलन काय'Dमता 47 टIके होती  

(पBरCश:ट 5.1). 2015-16 त े 2019-20 दरoयान बहृgमुबंई महानगरपाCलकेची 

सकंलन काय'Dमता फIत 28 टIके होती. 

� नगर प�रषदा आ:ण नगर पचंायतींमधे सरासर� सकंलन काय'Dमता 54 टIके 

होती (पBरCश:ट 5.1). 

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथांपकैk फIत तीन नागर� 

�था	नक स�ंथा (बहृgमुबंई, कुळगाव–बदलापरू आ:ण तळेगाव-दाभाड)े भांडवल� 

म�ुयावर मालम�ता कर आकारत होत.े  

� जून 2017 म1ये जार� केले�या नगर �वकास �वभागा या शासन 	नण'यानसुार, 

सव' �व=यमान �वनाम�ुयाकंन मालम�तांना करा या जाuयात आणून कराचा 

आधार �व�ततृ कर;यासाठ& भौगोCलक माbहती !णाल� (जीआयएस) आधा�रत 
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कर!णाल� सव' महापाCलका DSेांमधे लाग ूकर;यात येणार होती. लेखापर�Dणात 

असे आढळून आले कk चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 34 नागर� �था	नक 

स�ंथांम1ये मालम�तांचे भौगोCलक माbहती !णाल�नसुार नकाशन पणू' झाले 

नwहत.े भौगोCलक माbहती !णाल�नसुार नकाशन पणू' केले�या 10 नागर� �था	नक 

स�ंथांनी4 भौगोCलक माbहती !णाल� आधा�रत कर!णाल� लाग ूकेल� होती.  

� चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 135 (30 टIके) नागर� �था	नक स�ंथांनी कF G 

आ:ण राHय शासनां या मालम�तवेर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक आकारणी 

केल� नwहती. नाCशक महापाCलकेने राHय शासना या मालम�तांवर मालम�ता 

करा या ऐवजी श�ुक आकारणी केल� नाह�, तर अमरावती महापाCलकेने कF G 

सरकार या मालम�तांवर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक आकारणी केल� नाह�. 

Cसgनर नगर प�रषद �रIत जCमनींवर मालम�ता कर आकारत नwहती. 

अशा!कारे, चाचणी-तपासणी केले�या नागर� �था	नक  स�ंथांम1ये सरासर� मालम�ता 

कर सकंलनच फIत कमी नwहत,े तर बहुसhंय नागर� �था	नक  स�ंथा yया भाडंवल� 

म�ुयावर मालम�ता कर आकारणी=वारे मालम�ता करा या aलावकतते सधुारणा 

कर;यात अयश�वी ठर�या. लDणीय नागर� �था	नक  स�ंथा सzुा �यां या महसलुाचे 

अCभवध'न कर;यासाठ& शासकkय मालम�तवेर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक 

आकारणी कर;यात अयश�वी ठर�या. 

	नग'मन बठैकkत !धान स$चवांनी सां$गतले, (फे{वुार� 2022), कk, सकंलन 

काय'Dमतते सधुारणा आ:ण भांडवल� म�ुयावर कर आकारणी Cशवाय शासकkय 

मालम�तवेर मालम�ता करा या ऐवजी श�ुक आकारणी कर;यासाठ& 	नद|श जार� केले 

जातील. भौगोCलक माbहती !णाल� आधा�रत कर !णाल�ची अमंलबजावणी न 

कर;या या सदंभा'त !धान स$चवांनी !	तपादन केले कk भौगोCलक माbहती !णाल�चे 

काम पणू' कर;याची !Klया एक अCभकरण करत आहे. 

5.2.2 मालम�ता कर मडंळ  

तरेाwया कF G�य �व�त आयोगाने मालम�ता कर मडंळ �थापन कर;याची Cशफारस केल� 

आहे, जे राHयातील सव' नागर� �था	नक स�ंथांना मालम�ता कर आकारणीसाठ& 

�वतSं आ:ण पारदश'क !Klया राब�व;यास मदत करेल. 

                                                           
4  (i) लातूर महानगरपाCलका, (ii) नागपूर महानगरपाCलका, (iii) नाCशक महानगरपाCलका,  

  (iv) भातकुल� नगर प�रषद, (v) 	नलंगा नगरप�रषद, (vi) उ�मानाबाद नगरप�रषद, (vii) रामटेक  

  नगरप�रषद, (viii) Cसgनर नगरप�रषद, (ix) तळेगाव-दाभाड े नगरप�रषद आ:ण (x) यवतमाळ  

  नगरप�रषद 
5  (i) ठाणे महानगरपाCलका, (ii) वसई-�वरार महानगरपाCलका, (iii) मलकापुर नगर प�रषद,  

  (iv) नंदरुबार नगर प�रषद, (v) Cस�लोड नगर प�रषद, (vi) मोहाडी नगर पचंायत, (vii) मोटाला  

  नगर पंचायत, (viii) मेढा नगर पंचायत, (ix) मुरबाड नगर पचंायत, (x) रेणापूर नगर पंचायत,  

  (xi) Cशराळा नगर पंचायत, (xii) Cशpर-अनंतपाल नगर पंचायत आ:ण (xiii) तळा नगर पचंायत 
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राHय शासनाने मडंळाची �थापना कर;यासाठ& महाराOR मालम�ता कर मडंळ 

अ$ध	नयम, 2011 पा�रत केले. मालम�ता कर !णाल�चा आढावा घेणे, मालम�तांचे 

म�ुयांकन आ:ण 	नधा'रणासाठ& योAय आधार सचु�वणे आ:ण मालम�ता कर 

	नधा'रणेत 	नयतकाCलक सधुारणा कर;यासाठ& या पzतींची Cशफारस करणे, ह� 

मडंळाला नेमनू bदलेल� कामे होती. तथा�प, मडंळ �थापनेबाबत अ$धसचूना जार� 

कर;यात आल� नस�याने राHयात मडंळाची �थापना कर;यात आल� नwहती. 

पBर�छेद 5.2.1 म1ये नमदू के�या!माणे, नागर� �था	नक  स�ंथा मालम�ता कर 

आकारणी या �व�वध पzती अवल~ंबत हो�या, Hया मालम�ता कर मडंळा=वारे 

सबंो$धत के�या जाऊ शक�या अस�या. 

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सा$ंगतले (फे{वुार� 2022) कk, सपंणू' राHयासाठ& 

मालम�ता कर मडंळ ह� एक अ	नवाय' सधुारणा नwहती आ:ण oहणून अ$धसचूना 

जार� केल� गेल� नाह�. 

Cशफारस 7

77

7: कS T आGण रा*य शासना�या मालम�तांवर सव2 नागर	 
था�नक 
स
ंथांकडून मालम�ता करा�या ऐवजी शEुक आकारणी केल	 जात ेयाची खा ी कWन 
घेYयासाठ[ अतंग2त �नय ंण \यव
था बळकट करायला हवी. नागर	 
था�नक 
स
ंथांकडून भांडवल	 मEुयावर आधाBरत मालम�ता कराची आकारणी आGण 
मालम�तांचे भौगोCलक मा]हती 8णाल	नसुार नकाशन कालब^ प^तीने करYयाची सु̂ ा 
रा*य शासनाने स�ुनि`चती करावी. 
 

5.3 नागर	 
था�नक स
ंथांचा �नय"ुत महसलू  

5.3.1 अ�तBर"त मTुांक शEुक  

महाराOR महानगरपाCलका अ$ध	नयम, 1949  या कलम 149ए आ:ण महाराOR 

नगरपाCलका, नगरप�रषदा आ:ण औ=यो$गक वसाहती अ$ध	नयम, 1965  या कलम 

147ए नसुार शहर�/नगरपाCलका DेSात वसले�या �थावर मालम�तचेी �वlk देणगी, 

गहाणखत यावर एक टIका अ	त�रIत मGुांक श�ुकाची आकारणी केलेल� रIकम ह� 

राHया या एक~Sकृत 	नधीवर�ल भार�त खचा'चे देय वाटप के�यानतंर सबं$ंधत नागर� 

�था	नक  स�ंथांना वाटप करणे आवQयक होत.े 

राHयात 2015-16 त े 2020-21 दरoयान सकंCलत केलेल� आ:ण नागर� �था	नक  

स�ंथांना वाटप केलेले एक टIका अ	त�रIत मGुांक श�ुक त"ता 5.4 म1ये bदले 

आहे.  

 

 

 

 



अहवाल 0माकं 3 (महारा:;ात चौ= याह�तरावी सं�वधान सधुारणा अ>ध�नयमा�या अंमलबजावणीची 
पBरणामकारकता) 

40 

त"ता 5.4: नागर	 
था�नक सं
थांना वाटप केलेले (�नयु"त) अ�तBर"त मुTांक शुEक 

(₹ कोट	म-ये) 

अनु0माकं वष2 

नगरपाCलका Kे ात 

वसूल केलेले अ�तBर"त 

मुTांक शुEक 

नागर	 
था�नक 

सं
थांना �वतBरत केलेले 

अ�तBर"त मुTांक शुEक 

अ�तBर"त/तूट (-) 

1 2015-16 896.67 896.64 (-)0.03 

2 2016-17 869.82 887.42 17.60 

3 2017-18 1165.72 832.15 (-)333.57 

4 2018-19 1244.35 1185.83 (-) 58.52 

5 2019-20 1318.27 869.07 (-)449.2 

6 2020-21 500.29 	नरंक (-)500.29 

एकूण  5995.12 4671.11 1324.01 

_ोत: नगर �वकास �वभाग आ:ण न�दणी महा	नर�Dक व मुGांक 	नयंSक, महाराOR राHय यांनी 
bदलेल� माbहती  

त"ता 5.4 वpन असे bदसनू येत ेकk 2016-17 wय	त�रIत, नागर� �था	नक स�ंथांना 

�वत�रत केलेले अ	त�रIत श�ुक जमा केले�या रकमेपेDा कमी होत ेआ:ण 2015-16 

त े2020-21 दरoयान ₹ 1,324.01 कोट� नागर� �था	नक स�ंथांना ह�तांत�रत केले 

नwहत.े 

उ�तरात नगर �वकास �वभाग, महाराOR राHय यांनी सां$गतले (nडसFबर 2020) कk 21 

महानगरपाCलकांकडून महाराOR जीवन !ा$धकरणाला थकबाकkपोट� देय असणा� या  

₹ 103.79 कोट� इतIया रकमेचे समायोजन कर;यात आले होत.े तथा�प, वर�ल 

समायोजनानतंरह� ₹ 1,220.22 कोट� नागर� �था	नक स�ंथांना �वत�रत केले नाह�त 

ह� व�तिु�थती कायम राहत.े 

न�दणी महा	नर�Dक व मGुांक 	नयSंक, महाराOR राHय यांनी �थावर मालम�त ेया 

न�दणी या वेळी नाग�रकाकंडून जमा केले�या अ	त�रIत मGुांक श�ुकाचा राHया या 

एक~Sत 	नधीम1ये भरणा कर;यात आला होता.  जमा केलेले अ	त�रIत मGुाकं श�ुक 

�यानतंर अथ'सकं�पा=वारे नागर� �था	नक स�ंथानंा मIुत कर;यात आले होत.े  

अ	त�रIत मGुांक श�ुका या वाटपासदंभा'त अवल~ंबले�या !णाल� या प�रणाम�वJप 

नागर� �था	नक स�ंथांना कमी रIकम �वत�रत केल� गेल�. पाचwया राHय �व�त 

आयोगाने जमा केलेले अ	त�रIत मGुाकं श�ुक राHया या कोषागारात जमा न करता 

थेट नागर� �था	नक स�ंथानंा दे;यात यावे अशी Cशफारस केल� होती,
,,

, जी शासनाने 

�वीकृत केल� नाह�. 

	नग'मन बठैकkत अवर स$चव, �व�त �वभाग, यांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk 

न�दणी महा	नर�Dक व मGुांक 	नयSंक, महाराOR राHय यांना रIकम �वत�रत 

कर;याचे 	नद|श दे;यात आले आहेत आ:ण पढेु असे नमदू केले कk अथ'सकं�पा=वारे 

रIकम �वत�रत कर;याऐवजी नागर� �था	नक स�ंथानंा थेट रIकम !दान कर;या या 

बाबीचे शासन पर�Dण करत आहे.  

 



8करण V -  नागर	 
था�नक सं
थांची �व�तीय संसाधन े

41 

Cशफारस 8: पाच\या रा*य �व�त आयोगा�या Cशफारशीनसुार अ�तBर"त मTुांक 
शEुकाची सपंणू2 र"कम, नागर	 
था�नक स
ंथांना थेट 8दान करYया�या य ंणेचा 
शासनाने �वचार करावा आGण यादर)यान, सकंCलत केल	 गेलेल	 सपंणू2 र"कम नागर	 

था�नक स
ंथांना ह
तांतBरत करYयाची \यव
था करावी.  
 

5.3.2 गौण ख�नजावर	ल 
वाCम�वधन अनदुान  

नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यांनी ‘क’ वग' नगरप�रषद DSेाम1ये सकंCलत  

केले�या गौण ख	नजावर !�येक वष� ₹ पाच लाखा या मया'देत �वाCम�वधन 

ह�तांत�रत कर;याचा 	नण'य (जुल,ै 2000) घेतला. लेखापर�Dणात असे आढळून आले 

कk, 2015-16 त े 2018-19 दरoयान दरवष� अनदुान oहणून सव' 151 ‘क’ वग' 

नगरप�रषदांना ₹ 70.69 लाख नगर �वकास �वभागाकडून �वत�रत कर;यात आले. 

2019-20 आ:ण 2020-21 दरoयान अनदुान �वतर�त कर;यात आले नाह�. 

लेखापर�Dेला असे लDात आले कk, नगर �वकास �वभागाकड े गौण ख	नजांवर�ल 

�वाCम�वधना या सकंलनाच ेनगरपाCलका DेS	नहाय तपशील नwहत,े Hया या अभावी 

�वाCम�वधना या सकंलनाचा bह�सा नागर� �था	नक स�ंथांना बरोबर ह�तांत�रत केला 

गेला अथवा नाह� yयाची लेखापर�Dा पडताळणी कJ शकल� नाह�. 

5.3.3 जमीन महसलू आGण अकृ�षक �नधा2रण अनदुान 

नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यांनी 15 टIके जमीन महसलू आ:ण 

75 टIके अकृ�षक 	नधा'रण अनदुान सबं$ंधत नगर प�रषदांना दे;याचा 	नण'य  

(माच' 2016) घेतला. 2015-16 त े2019-20 या कालावधीत ₹ 16.26 कोट� �वत�रत 

कर;यात आले. 2020-21 म1ये कोणतहे� �वतरण झाले नाह�. 

लेखापर�Dेला असे लDात आले कk, नगर �वकास �वभागाकड ेनगरपाCलका DSे	नहाय 

जमीन महसलू आ:ण अकृ�षक 	नधा'रण याचंे तपशील नwहत,े Hया या अभावी, 

ह�तांतरण बरोबर केले अथवा नाह�, yयाची पडताळणी लेखापर�Dा कJ शकल� नाह�. 

5.4 रा*य शासनाची अनदुाने 

5.4.1  नगरपाCलका सहाeयक अनदुान 

नगर प�रषदांना राHय शासनाचे सवा'त मह�वाचे अनदुान oहणज,े "नगरपाCलका 

सहा�यक अनदुान", जे महसलू अनदुाना या �वpपात होत.े हे अनदुान नगरपाCलकांना 

जकात करा या उ�पgना या नकुसान भरपाईसाठ& जकात कर अनदुान व अि�त�वात 

असलेले महागाई भ�ता अनदुान एक~Sत कJन ऑग�ट 2009 म1ये सJु कर;यात 

आले. नगर �वकास �वभागाने ऑग�ट 2009 म1ये जार� केले�या शासन 

	नण'यानसुार, “नगरपाCलका सहा�यक अनदुाना"ची रIकम दरवष� 10 टIIयांनी 

वाढवावयाची होती. 2015-16 त े 2020-21 या दरoयान "नगरपाCलका सहा�यक 

अनदुाना"च ेराHयातील �वतरण त"ता 5.5 म1ये दश'�वले आहे.  
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त"ता 5.5: सहायक अनुदानाच ेकमी �वतरण 

(₹ कोट	म-ये) 

वष2  

तपशील 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 एकूण 

�वतBरत केलेल	 

र"कम  
1437.94 1549.37 1489.00 1684.94 1685.73 1985.73 9832.71 

2015-16 पासून 

दरवषf 10 ट"के वाढ 

लKात घेऊन �वतBरत 

करावयाची र"कम  

1437.94 1581.73 1739.90 1913.89 2105.28 2315.81 11094.55 

कमतरता/तूट - 32.36 250.90 228.95 419.55 330.08 1261.84 

_ोत: नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यानंी bदलेल� माbहती 

त"ता 5.5 म1ये दश'�व�यानसुार, अनदुानात दरवष� 10 टIIयांनी वाढ झाल� नwहती, 

प�रणामी 2016-17 त े 2020-21 या दरoयान राHयात ₹ 1,261.84 कोट�चे कमी 

�वतरण झाले.  

लेखापर�Dेला असे लDात आले कk, चाचणी-तपासणी केले�या 36 पकैk 136 

नगरप�रषदा/नगरपचंायतींम1ये 2016-17 त े 2020-21 दरoयान दरवष�  

10 टIIयांपेDा कमी वाढ होती आ:ण कमी �वतर�त झालेल� रIकम ह� ₹ 280.03 

कोट� इतकk होती. 

5.4.2 व
त ुआGण सेवा कर लाग ू कWन 
था�नक स
ंथा कर रi केEयाबiल  

  महानगरपाCलकांना नकुसानभरपाई  

जुल ै 2017 म1ये व�त ु आ:ण सेवा कर लाग ू के�यावर महानगरपाCलकांकडून 

आकारला जाणारा जकात/�था	नक  स�ंथा कर/!वेश कर रP कर;यात आला. हे कर 

रP के�यामळेु महानगरपाCलकां या महसलुा या नकुसानीची भरपाई कर;यासाठ& राHय 

शासनाने महाराOR व�त ु व सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणांना भरपाई) अ$ध	नयम, 

2017 पा�रत केला. �यानसुार, या करांमधून झाले�या महसलुा या नकुसानीची भरपाई 

2017-18 पासनू राHय शासनाकडून केल� जात होती. नकुसानभरपाईची गणना 

कर;यासाठ& 2016-17 हे आधारभतू वष' होत.े अ$ध	नयमा या कलम 3 अgवये, 

महसलुाचा आठ टIके नाममाS चlवाढ वा�ष'क दर कायम�वJपी �वचारात घेतला 

गेला. 

सचंालक, �था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यां या=वारे !मा:णत केले�या  

25 महानगरपाCलकांचे7 आधारभतू वषा'च ेउ�पgन ₹ 7,642.05 कोट� होत.े बहृgमुबंई 

महानगरपाCलके या जकातीचा आधारभतू वषा'चा महसलू सचंालक, �था	नक 	न$ध 

                                                           
6  अCलबाग, बाश�, धामणगाव, इचलकरंजी, जालना, खामगाव, खोपोल�, कुळगाव-बदलापूर, नंदरुबार,  

  उ�मानाबाद, Cस�लोड, तळेगाव-दाभाड ेआ:ण यवतमाळ  
7  पनवेल महानगरपाCलका जी ऑग�ट 2016 म1ये �था�पत झाल� 	तच ेआधारभूत वष' 2016-17  

  होते 
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लेखापर�Dा यां या=वारे !मा:णत केला गेला नwहता आ:ण बहृgमुबंई महानगर 

पाCलकेने घो�षत केलेल� ₹ 7,192.67 कोट� रIकम शासनाने माgय केल�. राHय 

शासनाने मIुत केलेल� नकुसानभरपाई त"ता 5.6 म1ये दश'�वल� आहे.  

त"ता 5.6:  जकात/
था�नक सं
था कर रi केEयाने रा*य शासनान ेमु"त केलेल	 व
तु व सवेा कर  

  नुकसानभरपाई  

(₹ कोट	म-ये) 

संचालक, 
था�नक �नधी लेखापर	Kा 

यां�याkवारे 8माGणत केलेल	 र"कम 
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

14834.72 (बहृlमुंबई महानगरपाCलके�या 

₹ 7192.67 कोट	ंचा समावेश कWन) 
12085.25 17469.22 19104.48 20616.60 

_ोत: नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन यानंी सादर केलेल� माbहती 

महाराOR व�त ु व सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणानंा नकुसानभरपाई) अ$ध	नयम, 

2017 नसुार जकात/�था	नक स�ंथा कर रP के�यामळेु झाले�या नकुसानीसाठ& राHय 

शासन महानगरपाCलकांना भरपाई देत अस�याचे लेखापर�Dणात आढळून आले.  

चाचणी- तपासणी केले�या आठ महानगरपाCलकांपकैk फIत नागपरू महानगरपाCलकेला 

2018-19 त े 2020-21 या कालावधीत ₹ 1,140.59 कोट�ंची जादा नकुसानभरपाई 

मजंूर कर;यात आल�. अ	त�रIत नकुसानभरपाई ह� महानगरपाCलकेचा आधारभतू 

वषा'चा महसलू जो ₹ 540.85 कोट�ंवJन ₹ 886.43 कोट� झाला �या या बदलामळेु 

झाल�. मळू महाराOR, व�त ुव सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणांना भरपाई) अ$ध	नयम, 

2017 म1ये एका अ1यादेशानसुार (नोwहFबर, 2018) सधुारणा कर;यात आल� 

Hयायोगे जर कोण�याह� महानगरपाCलकेने दावा के�यास, शासना=वारे आधारभतू 

वषा' या महसलुात बदल कर;याची तरतदू केल� होती. लेखापर�Dेला असेह� आढळून 

आले कk, महाराOR व�त ु व सेवा कर (�था	नक !ा$धकरणांना नकुसानभरपाई) 

अ$ध	नयम, 2017  या कलम 5(3) म1ये जर�, असे नमदू केले होत ेकk सचंालक 

�था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यां या=वारे सधुा�रत आधार वषा' या महसलुाच े

लेखापर�Dण कर;यात यावे, तर�ह� सधुा�रत आधार वष' महसलुाचे लेखापर�Dण 

सचंालक, �था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यांचे=वारे कर;यात आले नाह�.  

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk, नागपरू 

महानगरपाCलके या सधुा�रत आधार वषा' या महसलुा या लेखापर�Dणा या बाबींची 

तपासणी केल� जाईल. 

5.4.3  या ा कर (तीथ2Kे  कर) रi करYया�या बदEयात अनदुान  

धाCम'क मह�वा या bठकाणी �व�वध नागर� �था	नक स�ंथा=ंवारे आकारला जाणारा 

‘याSा कर’ (तीथ'DेS कर) शासनाने 1978 म1ये रP केला आ:ण �याऐवजी आळंद�, 

जेजुर�, पठैण, पढंरपरू, रामटेक, �यबंक आ:ण तळुजापरू या सात नगरप�रषदांना 

दरवष� याSा कर अनदुान =यावयाचे माgय केले. सदर अनदुानात 2016-17 पासनू 

�यबंकसाठ& ₹ 50 लाखांवJन ₹ 1.25 कोट� आ:ण रामटेकसाठ& ₹ 25 लाखांवJन 

₹ 62.50 लाख अशी वाढ कर;यात (ऑIटोबर 2016) आल�. तथा�प, लेखापर�Dेला 
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असे लDात आले कk, याSा कर रP कर;या या बद�यात देय असलेले  

2017-18 त े 2020-21 या कालावधीच े ₹ 7.50 कोट�ंचे8 अनदुान �यबंक आ:ण 

रामटेक या दोन चाचणी-तपासणी केले�या नगप�रषदांना �वत�रत केले नwहत.े 

5.4.4 र
ता अनदुान 

नगरपाCलका DेSातील र��यांचे बांधकाम आ:ण देखभाल कर;यासाठ& र�त ेअनदुान 

�वत�रत केले जात.े मागील वषा'त जमा झाले�या मोटार वाहन करा या 10 टIके 

रIकम ह� नागर� �था	नक  स�ंथांना नागर� DेSांमधे र��यांचे बांधकाम व देखभाल 

याक�रता र�त े अनदुान oहणून �यापढु�ल वषा'त ह�तांत�रत करावयाची होती. या 

अनदुानात सामाgय र�त ेअनदुान आ:ण �वशषे र�त ेअनदुान यांचा समावेश होतो. 

सामाgय र�त े अनदुान ह� एक 	निQचत रIकम होती जी सव' नागर� �था	नक  

स�ंथांना �यां या !कार आ:ण वग' यानसुार �वत�रत केल� जात होती. सामाgय र�त े

अनदुान �वत�रत के�यानतंर जर रIकम Cश�लक राbहल� तर �वशषे र�ता अनदुान 

oहणून अनदुानाची मागणी करणा� या नागर� �था	नक स�ंथांना �यां या गरजेच े

म�ूयमापन के�यानतंरच दे;यात येत होती. सामाgय र�त े अनदुानासाठ&, सबं$ंधत 

नागर� �था	नक स�ंथा ह� अमंलबजावणी अCभकरण स�ंथा होती, तर �वशषे र�ता 

अनदुानासाठ&, र��यांचे बांधकाम आ:ण देखभाल कर;यासाठ& शासना=वारे अCभकरण 

स�ंथा 	निQचत केल� जात होती. 

राHयात 2015-16 त े2020-21 या कालावधीत जमा झालेला मोटार वाहन कर र�त े

कर oहणून �वतरणास पाS असलेल� रIकम, �वतर�त केलेल� रIकम याचंी ि�थती 

त"ता 0 5.7 म1ये दश'�वल� आहे.  

त"ता 5.7: र
ते अनुदानाच ेकमी �वतरण 

(₹ कोट	म-ये) 

वष2 

मागील वषा2त जमा 

झालेला एकूण 

मोटार वाहन कर 

(1) 

एकूण 

संकलना�या  

10 ट"के 

(2) 

र
ते अनुदानाची (सामाlय 

व �वशेष र
ते अनुदान) 

�वतBरत केलेल	 र"कम 

(3) 

फरक 

 

 

(4=2-3) 

2015-16 4555.91 455.59 450 5.59 

2016-17 5100.23 510.02 405 105.02 

2017-18 5636.77 563.67 450 113.67 

2018-19 7108.98 710.89 405 305.89 

2019-20 7065.47 706.54 358 348.54 

2020-21 6560.94 656.10 125 531.10 

एकूण     1409.81 

_ोत: राHय �व�त लेhयामधून संकCलत केलेल� आ:ण नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन 

यां याकडून !ाaत झालेल� माbहती 

                                                           
8  2017-21 या कालावधीसाठ& �यंबक ₹ 1.25 कोट� x 4 वष' आ:ण रामटेक ₹ 62.5 कोट� x 4 वष'  
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अशा!कारे, 2015-16 त े 2020-21 या दरoयान नागर� �था	नक स�ंथांना 

₹ 1,409.81 कोट� र�त ेअनदुानाचे कमी �वतरण झाले. 

	नग'मन बठैकkत !धान स$चवांनी सा$ंगतले (फे{वुार�, 2022) कk अथ'सकं�पीय 

मया'दांमळेु, ख	नजांवर�ल �वाCम�वधन, जमीन महसलू अनदुान आ:ण अकृ�षक 

	नधा'रण अनदुान आ:ण नगरपाCलका सहायक अनदुान, र�त े कर, याSा कर, यांचे 

कमी �वतरण कर;यात आले. 

Cशफारस 9: शासनाने नागर	 
था�नक स
ंथांना �नय"ुत केलेला महसलू आGण 
अनदुान कोण�याह	 �वलबंाCशवाय पणू2 �वतBरत करYयाची स�ुनि`चती केल	 पा]हजे.  

 

5.5 कS T	य �व�त आयोग अनदुान 

भारतीय स�ंवधाना या अन ुछेद 280(3)(सी) नसुार कF G�य �व�त आयोगाला सबं$ंधत 

राHया या �व�त आयोगाने केले�या Cशफारशी ंया आधारे नगरपाCलकां या 

साधनसपं�तीस परूक ठराwयात oहणून, राHया या एकSीकृत 	नधीत वाढ कर;यासाठ& 

उपाययोजना कर;यासाठ& महाbदOट केले आहे. नागर� �था	नक स�ंथांना मलूभतू व  

काय'lम अनदुान हे �वभाजन (nड�विजबल) पलू खा�या या9 टIकेवार� या !माणे 

�वतर�त कर;याची Cशफारस तरेाwया कF G�य �व�त आयोग व चौदाwया कF G�य �व�त 

आयोग यांनी केल� होती.  

चौदाwया कF G�य �व�त आयोगानसुार, महाराORाला ह�तातंरण/ वाटप करावयाचे मलूभतू 

आ:ण काय'lम अनदुान, महाराORाला ह�तांत�रत केलेल� रIकम आ:ण नागर� 

�था	नक स�ंथांना केलेले �वतरण, त"ता 5.8 म1ये दश'�वल� आहे. 

त"ता 5.8: कS T	य �व�त आयोग अनुदानाचंे ह
तांतरण  

(₹ कोट	म-ये) 

 

अनु0माकं 

 

वष2 

ह
तांतBरत 

करावयाच े

मूलभूत 

अनुदान  

रा*याकड े

ह
तांतBरत 

करYयात आलेले 

मूलभूत अनुदान  

नागर	 
था�नक  

सं
थांकड ेह
तांतBरत 

करYयात आलेले 

मूलभूत अनुदान 

�वतBरत 

करYयात 

आलेले काय20म 

अनुदान  

रा*य सरकारला/ 

नागर	 
था�नक 

सं
थांना Cमळालेले 

काय20म अनुदान  

1 2015-16 1191.24 1191.24 1191.24 -- - 

2 2016-17 1649.49 1649.49 1649.49 486.82 486.82 

3 2017-18 1905.49 1905.83 1905.83 550.91 - 

4 2018-19 2204.70 2204.70 2204.70 625.63 - 

5 2019-20 2979.02 2979.02 2979.02 819.21 550.9110 

_ोत : चौदावा �व�त आयोग अहवाल आ:ण नगर �वकास �वभाग, महाराOR शासन, यांनी सबंं$धत वषा'त जार� केलेले शासन 

	नण'य यातून !ाaत झालेल� माbहती व नगरप�रषद !शासन संचालनालय यां याकडून !ाaत झालेल� माbहती. 

                                                           
9  सकल कर महसुलाचा भाग जो कF G आ:ण राHयाम1ये वाटला जातो  
10  काय'lम अनुदानाचा ₹ 550.91 कोट�चा दसुरा हaता 2017-18 म1ये ह�तांत�रत केला जाणार होता  

  जो !�यDात कF Gान े राHयाला आ:ण नंतर शेवट� 2019-20 म1ये नागर� �था	नक सं�थांना  

  ह�तांत�रत केला 
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त"ता 5.8 म1ये दश'�व�यानसुार, सपंणू' मलूभतू अनदुान नागर� �था	नक स�ंथांना 

ह�तांत�रत कर;यात आले होत.े तथा�प, 2018-19 आ:ण 2019-20 या वषा�साठ&च े

₹ 1,444.84 कोट�चंे काय'lम अनदुान राHय शासनाला !ाaत झाले नwहत.े 

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk, काय'lम अनदुान 

भारत सरकारने कोण�याह� राHयांना �वत�रत केले नwहत.े 

5.6  नागर	 
था�नक स
ंथांचे लेखे आGण लेखापर	Kा 

भारतीय स�ंवधाना या अन ुछेद 243झेड म1ये असे नमदू केले आहे कk, राHया या 

�वधानमडंळास, नगरपाCलकेकडून लेखे ठेवले जा;या या सदंभा'त आ:ण अशा 

लेhयां या लेखापर�Dे या सबंधंात काय=या=वारे तरतदु� करता येतील. मुबंई 

महानगरपाCलका अ$ध	नयमाचे कलम 109अअ, महाराOR महानगरपाCलका 

अ$ध	नयमाचे कलम 107अ आ:ण महाराOR नगरप�रषदा, नगरपचंायती आ:ण 

औ=यो$गक वसाहती अ$ध	नयमाचे कलम 104 यांच ेअधीन सचंालक, �था	नक 	न$ध 

लेखापर�Dा हे, नागर� �था	नक स�ंथाचंे वधैा	नक लेखापर�Dक आहेत. पBरCश:ट 5.2 

म1ये दश'�व�या!माणे, चाचणी-तपासणी केले�या 44 नागर� �था	नक स�ंथामं1ये 

लेखापर�Dेत !ल~ंबतता होती. 44 पकैk 27 (61 टIके) नागर� �था	नक स�ंथामं1ये 

लेखापर�Dणातील !ल~ंबतता तीन वषा�पेDा जा�त होती. महाराOR नगरपाCलका लेख े

सbंहता, 2013 उपाज'न पzतीवर11 लेखे ठेव;याचे 	नधा'र�त करत.े लेखापर�Dे या 

असेह� 	नदश'नास आले कk चाचणी-तपासणी केले�या 44 पकैk 14  

(32 टIके) नागर� �था	नक स�ंथा yया उपाज'न पzतीवर लेखे ठेवत नwह�या. 

(पBरCश:ट 5.3) 

	नग'मन बठैकkत, !धान स$चवांनी सां$गतले (फे{वुार�, 2022) कk, उपाज'न पzतीवर 

लेखे ठेव;यासाठ& नागर� �था	नक स�ंथांना 	नद|श जार� केले जातील. लेखापर�Dतेील 

!ल~ंबततबेाबत, सचंालक, �था	नक 	न$ध लेखापर�Dा यांनी सां$गतले कk, !ल~ंबतता 

ह� कम'चा� यां या कमतरतमेळेु होती आ:ण !ल~ंबतता कमी कर;यासाठ& !य�न केले 

जातील.  

                                                           
11  उपाज'न पzतीवर लेख े ठेव;याची पzती Hयामध े !दान े !ाaत झा�यावर Kकंवा के�यावर न�द  

  घे;याऐवजी wयवहार पूण' झा�यावर न�द घेतल� जात े


