
महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपाललकाांचे 
सुधालरत वगीकरण करणेबाबत...  

महाराष्ट्र शासन 
नगर लवकास लवभाग 

शासन लनणणय क्रमाांकाः एमसीओ 2014/प्र.क्र. 153/नलव 14 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादम कामा रोड 

मांत्रालय, मुांबाइ 400 032. 
लदनाांक : 01 सप्टेंबर, 2014 

वाचा :-  
शासन लनणणय, नगर लवकास लवभाग क्रमाांकाः  सांकीणण 1005/वगीकरण/प्र.क्र. 379/05/नलव 
14, लदनाांक - 04.05.2006 
 

प्रस्तावना - 
राज्यातील 22 महानगरपाललकाांच्या प्रशासकीय व ताांलत्रक कामात सुसूत्रता व समानता 

ाअणण्यासाठी ाअलण महानगरपाललकाांचे ाअर्थथक स्त्रोत, त्याांचे स्वत:चे ाईत्पन्न लक्षात घेाउन कमकुवत 
महानगरपाललकाांना कें द्र/ राज्य शासनामार्ण त देण्यात येणारे ाऄनुदान, ाअर्थथक सहाय्य याांचे लनकष 
ठरलवण्यासाठी तसेच लवलवध प्रोत्साहन वा कायणक्रम/ योजना राबलवताना मदत करणे या ाईदे्दशाने 
ाईपरोक्त शासन लनणणयान्वये राज्यातील 22 महानगरपाललकाांचे वगीकरण सन 2001 च्या 
जनगणनेनुसार करण्यात ाअले होते. महानगरपाललकाांचे वगीकरण करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे लनकष 
ठरलवण्यात ाअले होते :- 

1. लोकसांख्या 
2. दरडोाइ स्वत:चे ाईत्पन्न 
3. दरडोाइ क्षते्रर्ळ 

सदर शासन लनणणयान्वये महानगरपाललकाांचे वगीकरण करताना सन 2001 ची जनगणना 
लवचारात घेण्यात ाअली होती. तसेच यापुढे दर 10 वषांनी जनगणनेची ाअकडेवारी ाईपलब्ध झाल्यावर 
महानगरपाललकाांचे रे्र वगीकरण करण्याची तरतुदही सदर शासन लनणणयात करण्यात ाअली होती. 
तसेच दरम्यानच्या कालावधीत राज्यात वसाइ-लवरार, लातूर, चांद्रपुर व परभणी या महानगरपाललका 
नव्याने ाऄस्स्तत्वात ाअल्या ाअहेत. या ाऄनुषांगाने ाईपरोक्त शासन लनणणयान्वये करण्यात ाअलेले 
महानगरपाललकाांचे वगीकरण सुधालरत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या लवचाराधीन होता. 
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शासन लनणणय:-  
महानगरपाललकाांचे सन 2011 च्या लोकसांख्येनुसार वगीकरण करताना खालील लनकषाांचा 

लवचार करण्यात ाअला ाअहे :- 
ाऄ.क्र. लोकसांख्येचा लनकष दरडोाइ ाईत्पन्न वगीकरण 

1 1 कोटी पेक्षा जास्त लोकसांख्या ाऄसलेल्या 
महानगरपाललका 

रु. 50,000/-  
पेक्षा जास्त 

ाऄ+ 

2 25 लक्ष ते 1 कोटी पयंत लोकसांख्या ाऄसलेल्या 
महानगरपाललका 

रु. 8,000/-  
पेक्षा जास्त 

ाऄ 

3 15 लक्ष ते 25 लक्ष पयंत लोकसांख्या ाऄसलेल्या 
महानगरपाललका 

रु. 5,000/-  
पेक्षा जास्त 

ब 

4 10 लक्ष ते 15 लक्ष पयंत लोकसांख्या ाऄसलेल्या 
महानगरपाललका 

रु. 3,000/-  
पेक्षा जास्त 

क 

5 3 लक्ष ते 10 लक्ष पयंत लोकसांख्या ाऄसलेल्या 
महानगरपाललका 

---- ड 

 
तसेच नागपूर महानगरपाललकेची लोकसांख्या ही “ाऄ” वगण महानगरपाललकेच्या प्रस्तालवत 

लनकाषाांच्या जवळपास ाअहे. परांतु, “ाऄ” वगण महानगरपाललकेसाठी लवलहत केलेला दरडोाइ ाईत्पन्नाचा 
लनकष नागपूर महानगरपाललका पुणण करीत नाही. तथालप, नागपूर शहरास राज्याच्या ाईपराजधानीचा 
दजा ाअहे, ही बाब लवचारात घेाउन नागपूर महानगरपाललकेचे वगीकरण “ाऄ” वगण ाऄसे करण्याचा 
लनणणय शासनाने “एक लवशेष बाब” म्हणनु घेतला ाअहे.   

 
यालशवाय नालशक महानगरपाललकेची लोकसांख्या “ब” वगण महानगरपाललकेच्या प्रस्तालवत 

लनकषाांच्या जवळपास ाऄसल्यामुळे ाअलण सदर महानगरपाललका “ब” वगण महानगरपाललकेसाठी लवलहत 
केलेला दरडोाइ ाईत्पन्नाचा लनकष पुणण करीत ाऄसल्यामुळे नालशक महानगरपाललकेचे वगीकरण “ब” 
वगण ाऄसे करण्यास “एक लवशेष बाब” म्हणनु मान्यता देण्यात येत ाअहे. 

 
 तरी वर नमुद केल्यानुसार सन 2011 च्या लोकसांख्येचा लनकष लवचारात घेाउन ाअता 
राज्यातील सध्या ाऄस्स्तत्वात ाऄसलेल्या 26 महानगरपाललकाांचे सुधालरत वगीकरण पुढे नमुद केलेल्या 
कोष्ट्टकातील स्तांभ क्र. 4 प्रमाणे लनलरृत करण्याचा लनणणय शासनाने घेतला ाअहे. :-  
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ाऄ.क्र. महानगरपाललकेचे नाव सध्याची वगणवारी सुधालरत वगणवारी 
1 2 3 4 
1 बृहन्मुांबाइ महानगरपाललका ाऄ   ाऄ+ 
2 पुणे महानगरपाललका ब ाऄ 
3 नागपूर महानगरपाललका ब ाऄ 
4 पपपरी पचचवड महानगरपाललका क ब 
5 ठाणे महानगरपाललका क ब 
6 नालशक महानगरपाललका क ब 
7 कल्याण डोंलबवली महानगरपाललका ड क 
8 औरांगाबाद महानगरपाललका ड क 
9 वसाइ लवरार महानगरपाललका ड क 

10 नवी मुांबाइ महानगरपाललका क क 
11 सोलापूर महानगरपाललका ड ड 
12 कोल्हापूर महानगरपाललका ड ड 
13 साांगली लमरज कुपवाड महानगरपाललका ड ड 
14 ाऄमरावती महानगरपाललका ड ड 
15 लमरा भााइांदर महानगरपाललका ड ड 
16 ाईल्हासनगर महानगरपाललका ड ड 
17 लभवांडी लनजामपूर शहर महानगरपाललका ड ड 
18 ाऄहमदनगर महानगरपाललका ड ड 
19 ाऄकोला महानगरपाललका ड ड 
20 जळगाव शहर महानगरपाललका ड ड 
21 नाांदेड वाघाळा महानगरपाललका ड ड 
22 धुळे महानगरपाललका ड ड 
23 मालेगाव महानगरपाललका ड ड 
24 लातूर महानगरपाललका ड ड 
25 चांद्रपूर महानगरपाललका ड ड 
26 परभणी महानगरपाललका ड ड 
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07. सदर शासन ाअदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर ाईपलब्ध करण्यात ाअला ाऄसून त्याचा सांकेताक 201408301944171025 ाऄसा 
ाअहे. हा ाअदेश लडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांलकत करुन काढण्यात येत ाअहे.  
 
 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या ाअदेशानुसार व नावाने.  

(ज. ना. पाटील) 
शासनाचे ाईपसलचव 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सलचव, राजभवन, मलबार लहल, मुांबाइ 
2. मा. मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रधान सलचव, मांत्रालय, मुांबाइ 
3. मा. ाईपमुख्यमांत्री महोदयाांचे सलचव, मांत्रालय, मुांबाइ 
4. सवण मा. मांत्री/ राज्यमांत्री याांचे खाजगी सलचव, मांत्रालय, मुांबाइ 
5. मा. राज्यमांत्री (नलव) याांचे खाजगी सलचव, मांत्रालय, मुांबाइ 
6. मा. लवरोधी पक्ष नेता लवधानसभा/ लवधानपलरषद, याांचे खाजगी सलचव लवधानभवन, मुांबाइ 
7. सवण सांसद सदस्य, लवधानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
8. मुख्य सलचव, मांत्रालय, मुांबाइ 
9. सवण मांत्रालयीन लवभागाांचे ाऄपर मुख्य सलचव/ प्रधान सलचव/ सलचव, मांत्रालय, मुांबाइ 
10. महालेखापाल (लेखा पलरक्षा/ लेखा व ाऄनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1/2, मुांबाइ/ नागपूर 
11. सवण महापौर, महानगरपाललका 
12. ाअयुक्त तथा सांचालक, नगरपलरषद प्रशासन सांचालनालय, वरळी, मुांबाइ 
13. सवण महानगरपाललका ाअयुक्त 
14. सवण लवभागीय ाअयुक्त 
15. सवण लजल्हालधकारी 
16. सवण लजल्हा कोषागार ाऄलधकारी 
17. मुख्य लेखा पलरक्षक, स्थालनक लनधी लेखा, मुांबाइ 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. ाईपमुख्य लेखा पलरक्षक, स्थालनक लनधी लेखा, सवण महसुल लवभाग 
19.  ग्रांथपाल, महाराष्ट्र लवधानमांडळ सलचवालय, ग्रांथालय, 6 वा मजला, लवधानभवन, मुांबाइ 

(10 प्रती) 
20. सवण मांत्रालयीन लवभाग, त्याांना लवनांती करण्यात येते की, सदर शासन लनणणय त्याांच्या 

प्रशासकीय लनयांत्रणाखालील सवण सांबांलधताांच्या लनदशणनास ाअणण्यात यावा. 
21. बहुजन समाज पाटी, डी-1 ाआन्सा हटमेंट, ाअझाद मैदान, मुांबाइ (5 प्रती) 
22. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक नां. 1, योगक्षमे समोर, वसांतराव 

भागवत चौक, नरीमन पॉाइांट, मुांबाइ (5 प्रती) 
23. भारतीय कम्युलनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कलमटी, 314, राजभवुन, एस. व्ही. पटेल रोड, 

मुांबाइ (5 प्रती) 
24. ाआांलडयन नॅशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (ाअय) सलमती, लटळक भवन, 

काकासाहेब गाडगीळ मागण, दादर, मुांबाइ (5 प्रती) 
25. नॅशनललस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनणल मागण, नरीमन पॉाइांट,   मुांबाइ 

(5 प्रती) 
26. लशवसेना, लशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुांबाइ (5 प्रती) 
27. सवण सह/ ाईप/ ाऄवर सलचव, नगर लवकास लवभाग, मांत्रालय, मुांबाइ 
28. नगर लवकास लवभागातील सवण कायासने 
29. लनवड नस्ती/ नलव 14 
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