
१४  व्या कें द्रीय वित्त अयोगाच्या 
विफारिीनुसार राज्यातील नागरी स्थावनक 
स्िराज्य संस्थाकवरता प्राप्त ऄनुदानाच्या 
वितरण ि विवनयोगाबाबतची काययपध्दती वनवरृत 
करणे 

महाराष्ट्र िासन 
नगर विकास विभाग 

िासन वनणयय क्रमाकंः िासन वनणयय क्र.विएफसी 8015/प्र.क्र.१०६/नवि-४ 
मंत्रालय, मंुबइ-४०० ०३२ 

तारीख: 3.8.2015 
 

िाचा: िासन वनणयय नगर विकास विभाग क्र. संकीणय 2011/ प्र.क्र. 31/ नवि-4, वद. 19.1.2012 
 
प्रस्तािना : 

१४ व्या वित्त अयोगाने राज्यातील नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थासंाठी सन २०१५-१६ या 
अर्थथक िर्षापासून पुढील पाच िर्षासाठी म्हणजे सन २०१९-२०२० पयंत सियसाधारण मुलभतू ऄनुदान 
रु.9930.28 कोिी ि सियसाधारण कायात्मक ऄनुदान रु. 2482.57 ऄसे एकूण रु. 12412.85 
कोिीच्या  कें द्रीय ऄनुदानाची विफारस केलेली अहे.  १४ व्या वित्त अयोगाच्या विफारिी प्रमाणे कें द्र 
िासनाकडून राज्यास नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थासंाठी प्रवतिर्षी सियसाधारण मुलभतू ऄनुदान ि 
सियसाधारण कायात्मक ऄनुदान खालीलप्रमाणे प्राप्त होण्याची ऄपेक्षा  अहे :- 

 
ऄ.क्र. वनधी 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 एकूण 

१ सियसाधारण 
मुलभतू 
ऄनुदान 

1191.24 1649.49 1905.83 2204.70 2979.02 9930.28 

2 सियसाधारण 
कायात्मक 
ऄनुदान 

  - 486.82 550.91 625.63 819.21 2482.57 

 एकूण ... 1191.24 2136.31 2456.74 2830.33 3798.23 12412.85 
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 सदर कें द्रीय ऄनुदानाच्या वितरणाची ि विवनयोगाची काययपध्दती वनवरृत करण्याची बाब 
िासनाच्या विचाराधीन होती. 

 
िासन वनणयय :  
 १४ व्या कें द्रीय वित्त अयोगाच्या विफारिीरनुसार राज्यातील नागरी स्थावनक स्िराज्य 
संस्थाकरीता प्राप्त होणा-या ऄनुदानाच्या वितरणाची ि विवनयोगाची काययपध्दती खालीलप्रमाणे वनवरृत 
करण्यात येत अहे. 

(I) वनधी वितरणाचे वनकर्ष :- 
१४ व्या वित्त अयोगाने नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थाकवरता वनधी वितवरत करण्यासाठी  ज्या 

वनकर्षाचंी विफारस केली अहे,  त्याचा विचार करुन राज्य िासनाने खालील वनकर्षाचं्या  अधारे 
राज्यातील नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थानंा १४ व्या वित्त अयोगाचा वनधी वितवरत करण्याचा  वनणयय 
घेतला अहे :- 

१) मुलभतू ऄनुदान  

 ऄ) वनकर्ष क्रमाकं १ (पात्रता) : राज्यातील सिय ड िगय महानगरपावलका, सिय नगर पवरर्षदा, ि 
सिय  नगरपंचायती सदर ऄनुदान वमळण्यास पात्र राहतील.  

अ) वनकर्ष क्रमाकं २ (लोकसंख्या) :-  पात्र नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थानंा,   १४ व्या वित्त 
अयोगाच्या विफारिीनुसार, सदर ऄनुदानाच्या 90% वनधी त्याचं्या सन 2011 च्या 
लेाकसंख्येच्या प्रमाणात िािप करण्यात येइल. 

आ)  वनकर्ष क्रमाकं 3 (क्षते्रफळ) :- पात्र नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थानंा,   १४ व्या वित्त 
अयोगाच्या विफारिीनुसार, सदर ऄनुदानाच्या 10% वनधी त्याचं्या क्षेत्रफळाच्या  
प्रमाणात िािप करण्यात येइल. 

२)  कायात्मक ऄनुदान :- 
ऄ) राज्यातील सिय ड िगय महानगरपावलका, सिय नगर पवरर्षदा, ि सिय  नगरपंचायती सदर 

ऄनुदान वमळण्यास पात्र राहतील. 
अ) १४ व्या वित्त अयोगाच्या विफारिीनुसार, नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थानंा कायात्मक 

ऄनुदान वमळण्यासाठी राज्य िासनाने ठरिाियाचे पात्रता वनकर्ष िासनाकडून यथािकाि 
ठरविण्यात येतील.  कायात्मक ऄनुदानाच्या बाबतीत,  मुलभतू ऄनुदानाप्रमाणेच,  
लोकसंख्या (९० %) ि क्षेत्रफळ (१०  %) या अधारे नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेचा 



शासन ननर्णय क्रमाांकः.टिएफसी 8015/प्र.क्र.१०६/नवि-४ 

 

पषृ्ठ 8 पैकी 3  
 

ऄनुदानातील वहस्सा ठरविण्यात येइल. ज्या नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्था कायात्मक 
ऄनुदान वमळण्यासाठीच्या  पात्रता वनकर्षाचंी पूतयता करतील  त्यानंा कायात्मक 
ऄनुदानातील  त्याचं्या वहश्शश्शयाचे िािप करण्यात यइेल. त्याचप्रमाणे ज्या नागरी स्थावनक 
स्िराज्य संस्थानंी पात्रता वनकर्षाचंी पूतयता केली नसेल त्याचं्या वहश्शश्शयाची  कायात्मक 
ऄनुदानाची रक्कम, समान प्रमाणात, पात्र नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांमध्ये वितवरत 
केली जाइल.  

(II) 14  व्या वित्त अयोगाऄतंगयत प्राप्त ऄनुदानातून हाती घ्याियाची कामे :-  
(i) मुलभतू ऄनुदानातून हाती घ्याियाची कामे :- 

१४  व्या वित्त अयोगाऄंतगयत प्राप्त मुलभतू ऄनुदान,  महानगरपावलकाचं्या बाबतीत 
महाराष्ट्र  महानगरपावलका ऄवधवनयम कलम ६३ मध्ये  नमूद केलेल्या अिश्शयक कतयव्याकंवरता 
ि नगरपवरर्षदा, नगरपंचायतींच्या बाबतीत महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपंचायतीं ि औद्योवगक 
नगरी ऄवधवनयम, १९६५  मधील  कलम ४९ (२) मध्ये नमूद केलेल्या अिश्शयक कतयव्याकंवरता 
खचय करणे पुढील ऄिीच्या ऄधीन राहून ऄनुज्ञये राहील:- 

 ऄ) िर नमूद केलेल्या अिश्शयक कतयव्यांिर  खचय करताना खचाचा प्राधान्यक्रम 
खालीलप्रमाणे राहील :-    

1) घनकच-याचे संकलन,  िाहतूक ि  त्यािरील  प्रवक्रया   

2) िौचालये  - स्िच्छ भारत ऄवभयानातंगयत बाधंण्यात येणाऱ्या ियैक्क्तक तसेच 
साियजवनक िौचालयासंाठी कें द्र ि राज्य िासनाकडून ऄनुदान देण्यात येते.  तथावप, 
त्यासाठी नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थानंी स्ित:चा पूरक वहस्सा देणे अिश्शयक 
ऄसते.  ऄसा नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेचा पूरक वहस्सा (ियैक्क्तक 
िौचालयासंाठी कमाल मयादा रू. 5,000/- प्रवत सीि ि साियजवनक िौचालयासंाठी 
कमाल मयादा रू. 25,000/- प्रवत सीि) या ऄनुदानातून देता येइल. 

3) नागरी िनीकरण  -  ईदा.हवरत पटे्ट,  िृक्ष लागिड आ.  

ब) िर नमूद केलेल्या कामािंर वकमान ५० % रक्कम खचय करणे बंधनकारक राहील. (िरील 
कामािंर ५०% हून ऄवधक रक्कम  खचय  कराियाची ऄसल्यास त्यासाठी मुभा राहील.) 

क) स्िच्छ भारत ऄवभयानांतगयत  ऄवभपे्रत ऄसलेली सिय कामे पूणय होउन िहर स्िच्छ घोवर्षत 
झाले ऄसल्यास ि  या ऄवभयानांतगयत कामानंा िाि नसल्यास सचंालक, राज्य ऄवभयान 
संचालनालय याचंे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेउन  खालील ऄि क्र. (ड) मध्ये नमूद   
कामासंाठी वनधी  िापरता येइल. 
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ड) ईियवरत ५०   %  रक्कम खचय करताना खचाचा प्राधान्यक्रम खालीलप्रमाणे राहील :-    
(i) िासनाकडून ऄथिा  हुडको / भारतीय अयुर्थिमा महामंडळ आत्यादी वित्तीय 

संस्थाकंडून पायाभतू सुविधा प्रकल्पासंाठी महानगरपावलका / नगरपवरर्षदेने 
घेतलेल्या कजाची परतफेड करण्यासाठी होणारा खचय.  (सदर कजाची परतफेड 
संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेने केली नाही तर िासन, त्या नागरी 
स्थावनक स्िराज्य संस्थेस 14 व्या वित्त अयोगाच्या देय वनधीतून, ऄिा कजाच्या 
परतफेडीकवरता अिश्शयक रक्कम परस्पर िळती करू िकेल.) 

(ii) कें द्र ि राज्य योजनातंगयत मंजूर पायाभतू सुविधा प्रकल्पािरील लोकिगयणी, 
महानगरपावलका / नगरपवरर्षदेचा वहस्सा ि ऄसे प्रकल्प पूणय करण्याकामी 
अिश्शयक ठरणारा ऄवतवरक्त खचय.  (जर प्रकल्प मान्यतेच्या प्रवक्रयेत ऄसेल तर 
ऄिा प्रकल्पाच्या बाबतीत लोकिगयणीच्या वहश्शिाची रक्कम राखून ठेिता येइल.) 

(iii) नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेकडील पाणीपट्टी ि िीज वबले (दंड सोडून) 
भरण्याचा खचय 

आ) ईपरोक्त (ऄ) ि (ड) मध्ये नमूद बाबींिर खचय करण्यास िाि नसल्यास प्राप्त 
ऄनुदानातील ईियवरत विल्लक रक्कम संबंवधत कायद्यातील अिश्शयक कतयव्यापंैकी 
ऄन्य कतयव्यािंर खचय करणे ऄनुज्ञये राहील. 

(ii) कायात्मक ऄनूदानातून साध्य कराियाची ईविष्ट्िे :- 
कायात्मक ऄनुदानाचा विवनयोग पुढील ईविष्ट्िे साध्य करण्यासाठी कराियाचा अहे:- 

ऄ) लेखापवरवक्षत लेख्याव्दारे नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थाचंे ईत्पन्न ि खचय यासंबंधी 
विरॄासाहय मावहती ईपलब्ध करणे,  

अ) नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थाचं्या स्ित:च्या ईत्पन्नात िाढ करणे (मात्र ईत्पन्नातील 
िाढीची गणना करताना जकात ि प्रििे कर विचारात घेतले जाणार नाहीत.) 

आ) मुलभतू सेिासंाठी सव्हीस लेव्हल बेंचमाकय ची गणना करुन ते प्रवसध्द करणे. 
(िरील ईविष्ट्िे साध्य करण्यासाठी हाती घ्याियाच्या कामासंदभात यथािकाि सूचना 
देण्यात येतील.) 
 

 (III) 14 व्या वित्त अयोगाच्या वनधीच्या विवनयोगाची काययपध्दती :- 

1.  प्रिासकीय मंजूरीची काययपध्दती :- 
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ऄ) महानगरपावलका   -:१४ व्या वित्त अयोगाच्या वनधीऄंतगयत कामाचं्या प्रस्तािंाना 
प्रिासकीय मंजूरी देण्याचे ऄवधकार महानगरपावलकाचं्या बाबतीत  संबंवधत 
महानगरपावलकेच्या अयुक्तानंा ऄसतील. 

अ) नगरपवरर्षदा / नगरपंचायती: िरील पवरच्छेद क्र. (II)(i)(ऄ) मधील ऄ.क्र. 1 ि 3 येथे नमूद 
केलेल्या कामाचं्या प्रस्तािांना तसेच पवरच्छेद (II)(i)(ड) मधील ऄ.क्र. (i) ते (iii) येथील बाबी 
िगळता महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी ऄवधवनयम 1965 
मधील कलम 49(2) मध्ये नमूद केलेली अिश्शयक कतयव्ये पार पाडण्यासाठी हाती 
घ्याियाच्या कामानंा प्रिासकीय मान्यता देण्याचे ऄवधकार संबंवधत वजल्हावधकाऱ्यानंा 
ऄसतील.   

िरील पवरच्छेद क्र. (II)(i)(ऄ) मधील ऄ.क्र. 2 ि पवरच्छेद (II)(i)(ड) मधील ऄ.क्र. (i) ते (iii) 
येथे नमूद केलेल्या कामाचं्या प्रस्तािानंा प्रिासकीय मान्यता देण्याचे ऄवधकार संबंवधत 
नगरपवरर्षद / नगरपंचायतीच्या मुख्यावधकाऱ्यानंा ऄसतील. 
 

मात्र  प्रिासकीय मान्यता देण्यापूिी खालील बाबींची पूतयता झाल्याची खात्री करण्यात यािी :- 
 

१) प्रस्तावित कामे ही  १४ व्या वित्त अयोगाऄंतगयत ऄनुज्ञये ऄसलेल् या कामापंैकीच 
ऄसािी. 

२) नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेने सियसाधारण सभचे्या ठरािान्िये संबंवधत कामाची 
विफारस केली ऄसािी. 

३) सदर कामानंा सक्षम प्रावधकरणाची तावंत्रक मंजूरी ऄसणे अिश्शयक अहे. 
४) ज्या प्रस्तािात बाधंकामे ऄंतभूयत अहेत ऄिा कामाचं्या बाबतीत प्रस्तावित 

बाधंकामाखालील जवमनीची मालकी संबंवधत स्थावनक स्िराज्य संस्थेची ऄसािी. 
५) सदर प्रस्तािातील बाधंकामे ही िहराच्या विकास अराखडयािी सुसंगत अहेत ककिा 

कसे याबाबतचे नगररचना कायालयाचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक ऄसेल. 
६) ऄक्ननिमन िाहने/ईपकरणे ि आतर ऄक्ननिमन यंत्रसामुग्री खरेदी करतानंा  संचालक 

ऄक्ननिमन सेिा याचंी तावंत्रक मान्यता घेणे अिश्शयक राहील. 
 

2 वनधी वितरण विर्षयक काययप्रणाली :- 
१४ व्या  वित्त अयोगाऄंतगयत प्राप्त होणारे ऄनुदान हे नगरपवरर्षद प्रिासन संचालनालयाकडून 

संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज् य संस्थेस भारतीय वरझव्हय बककेमाफय त आलेक्राावनक रान्सफर वसस्िीमचा 
िापर करुन  एन.आ.एफ.िी. ककिा एन.आ.सी.एस. सुविधाव्दारे संबंवधत महानगरपावलका / नगरपावलका 
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नगरपंचायतीच्या बकक खात्यामध्ये थेि जमा करण्यात येणार अहे. एन. आ. एफ. िी. व्दारे प्रदान 
करण्यासाठी बककेच्या अय. एफ. एस. कोङ (आंवडयन फायनाक्न्सयल वसस्िीम कोड) संकेताकंाची 
अिश्शयकता ऄसते  ि एन.आ.सी.एस.व्दारे प्रदान करण्यासाठी बककेच्या  एम.अय.सी.अर.(माननेिीक 
आंक का रेक्िर रेकक्ननिन कोड) संकेताकंाची अिश्शयकता ऄसते.  त्याकवरता सिय नागरी  स्थावनक 
स्िराज्य संस्थानंी १४ व्या वित्त अयोगाच्या वनधीकवरता राष्ट्रीयकृत बककेच्या ककिा ॲक्सीस बकक / 
अय.सी.अय.सी.अय बकक/ एच.डी.एफ.सी. बकक या तीन खासगी क्षते्रातील बककाचं्या ज्या िाखानंा 
अय.एफ.एस.कोङ  ि एम.अय.सी.अर. कोड अहेत, ऄिाच स्थावनक बकक िाखेमध्ये स्ितंत्र खाते 
ईघडणे ि सदरच्या खाते क्रमाकंासह तपविलिार मावहती विनाविलंब नगरपवरर्षद प्रिासन 
संचालनालयास कळविणे  बधंनकारक राहील.  चौदाव्या वित्त अयोगाच्या ऄनुदानाचा हप्ता 
िवरलप्रमाणे वितवरत केल्यानंतर नगरपवरर्षद प्रिासन सचंालनालयाने संबंवधत बककेस सूवचत कराि.े 
ज्या बककेच्या िाखेत खाते ईघडलेले अहे त्या िाखेच्या व्यिस्थापकाने संबंवधत नागरी स्थावनक 
स्िराज्य संस्थेस वनधी जमा झाल्याबाबत तात्काळ इ-मेल ि पत्राव्दारे कळविणे अिश्शयक राहील.  
तद्नंतर संबंवधत नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थेने सदर वनधी प्राप्त झाल्याची लेखी पुष्ट्िी तात्काळ इ-
मेल ि पत्राव्दारे नगरपवरर्षद प्रिासन संचालनालयास करणे बंधनकारक राहील. 

 
3 विवनयोग प्रमाणपत्र सादर करणे :- 

कें द्र िासनाकडून १४ व्या वित्त अयोगाऄंतगयत  प्राप्त होणारा वनधी जून ि ऑक्िोबर या दोन 
मवहन्यात प्राप्त होणार अहे.  त्यामुळे ऄनुदानाच्या  पुढील हप्त्याची मागणी कें द्र िासनाकडे 
करण्यासाठी वकमान ७० % खचाच े विवनयोग प्रमाणपत्र दरिर्षी वद.१५ मे ि वद.१५ सप्िेंबर पयंत  
नगरपवरर्षद प्रिासन सचंालनालयामाफय त िासनास सादर करणे अिश्शयक अहे. सिय नागरी स्थावनक 
स्िराज्य संस्थाकंडून विवनयोग प्रमाणपत्रे संकवलत करुन एकवत्रत विवनयोग प्रमाणपत्र िासनास सादर 
करणे ही संचालक, नगरपवरर्षद प्रिासन संचालनालय याचंी जबाबदारी राहील.   नागरी स्थावनक 
स्िराज्य संस्थानंी िरीलप्रमाणे विवनयोग प्रमाणपत्र अयुक्त तथा संचालक, नगरपवरर्षद प्रिासन 
संचालनालय, मंुबइ यानंा सादर केले  नाही तर ते वनधीचा विवनयोग करण्यास सक्षम नाहीत, ऄसे 
समजून सदर वनधी ज्या  नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थानंी   वनधीचा विवहत कालािधीत विवनयोग   
केला अहे, ऄिा गरजू नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थानंा देण्यात येइल, याची नोंद घेण्यात यािी. 

 14  व्या वित्त अयोगाऄंतगयत कें द्र िासनाकडून ऄनुदान प्राप्त होणा-या पवहल्या अर्थथक 
िर्षातील वनधीचे विवनयोग प्रमाणपत्र कें द्र िासनास सादर केल्यानंतरच पढुील अर्थथक िर्षातील 
ऄनुदान कें द्र िासनाकडून प्राप्त होणार अहे.  त्यामुळे कें द्रीय ऄनुदानाचा तातडीने विवनयोग करुन 
ऄवधकावधक कें द्रीय ऄनुदान प्राप्त होण्याच्या दृष्ट्िीने , विवनयोग  समय मयावदत कालािधीत करण्याची 
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जबाबदारी संबंवधत अयकु्त  महानगरपावलका ि मुख्यावधकारी नगरपवरर्षद/नगरपंचायत याचंी 
राहील.   

4 १४ व्या वित्त अयोगाच्या वनधीतून हाती घेण्यात अलेल्या योजनाचं्या ऄंमलबजािणीचा अढािा 
घेणे :- 

िासनाने विवहत केलेल्या  ईपरोक्त काययपध्दतीचे सिय संबंवधतानंी कािेकोरपणे पालन कराि.े 
अयुक्त तथा संचालक, नगरपवरर्षद प्रिासन सचंालनालय तसेच विभागीय अयुक्त तथा प्रादेविक  
संचालक नगरपावलका  प्रिासन यानंी त्याचं्या विभागीय बैठकीत या वनधीतून घेण्यात अलेल्या 
योजनाचं्या ऄंमलबजािणीचा अढािा घेउन  याबाबतचा ऄहिाल तसेच विवनयोग प्रमाणपत्र िासनास 
त्िरीत सादर करण्याची दक्षता घ्यािी. 

सदर िासन वनणयय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201508061519089025 ऄसा अहे. हा अदेि 
वडजीिल स्िाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेिानुसार ि नािाने.  
 
 
 

 
 
 
प्रत  

1) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचि 
2) मा. राज्यमंत्री (नगरविकास) याचंे खासगी सवचि 
3) मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र िासन, मंत्रालय, मंुबइ 
4) ऄपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मंुबइ 
5) अयुक्त तथा संचालक, नगरपवरर्षद प्रिासन संचालनालय, िरळी, मंुबइ 
6) महालेखापाल (ले.प.), महाराष्ट्र - 1 / 2 
7) महालेखापाल (ले.ऄ.), महाराष्ट्र - 1 / 2 
8) संचालक, नगररचना, पुणे 
9) ऄक्ननिमन सल्लागार, राज्य ऄक्ननिमन प्रविक्षण कें द्र, मंुबइ 
10) सिय वजल्हावधकारी 
11) अयुक्त, सिय महानगरपावलका 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12) वनिासी लेखापरीक्षा ऄवधकारी, मंुबइ 
13) ऄवधदान ि लेखा ऄवधकारी, मंुबइ 
14) मुख्यावधकारी, सिय नगरपवरर्षदा / नगरपंचायती 
15) सिय वजल्हा कोर्षागार ऄवधकारी 
16) सवचि (नवि-2) याचंे वि.का.ऄ. 
17) वनिडनस्ती (नवि-4) 
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