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ऩुणे भशानगयऩालरका: आर्थिक थलाथ्म 

आर्थिक स्वास््य / आर्थिक स्वायत्तता म्हणजे काय? 

एखाद्मा थथाननक थलयाज्म वथंथेचे, उदाशयणाथि भशानगयऩालरकेचे आर्थिक थलाथ्म म्शणज े
कयउत्ऩन्नाभध्मे गऱती नाशी ल दीघिकारीन लाढत्मा दयाने उत्ऩन्नाची खात्री. आर्थिक थलाथ्म अवरे की 
ऩढुची ऩामयी आर्थिक थलामत्तता –म्शणजे आर्थिक ननणिम अर्धकाय ल थलाततं्र्म.  

३५ राख रोकवखं्मा अवणार् मा ल अनतळम लेगाने लाढणार् मा ऩणेु ळशयाचा लावऴिक खचि .. ३००० कोटींच्मा 
लय आशे. ळशयाच ेउत्ऩन्नशी जलऱऩाव तलेढेच. दयलऴी एलढमा भोठ्मा प्रभाणात शोणाया शा खचि नेभका 
शोतो कळालय ल शे एलढे उत्ऩन्न मेत े कोठून? खचि कोणत्मा फाफींलय शोतो माल.न ळशयातीर 
जीलनभानाचा दजाि ठयणाय ल उत्ऩन्नाच े थत्रोत काम आशेत माल.न ळशयाची ऩत ठयणाय. उत्ऩन्नाच्मा 
थत्रोतांफाफत फघामचे झार ेतय, त ेभशानगयऩालरकेचे थलतःचे आशेत की ऩालरका उत्ऩन्नावाठी याज्म /कें द्र 
ळावनालय अलरफंनू आशे माल.न ऩणेु भशानगयऩालरकेच ेआर्थिक थलाथ्म कऱत.े       

स्थाननक स्वराज्य संस्थांसाठी आर्थिक स्वायत्ततेची ननकड 

ळशयाच्मा वललळष्ट गयजा ओऱखून वलकाव वाधामचा म्शणजे ऩयेुवा ओघलता ननधी थत्रोत ऩाहशज े शे 
वलिभान्म आशे. ऩण Sustainable economics / दीघिकारीन अथिळाथत्राच्मा दृष्टीने केलऱ आत्ता ननधी 
अवणे ऩयेुवे नाशी, तय तो ननधी तलेढ्माच प्रभाणात अथला लाढील प्रभाणात कामभच जभा शोत याशीर शे 
शी भशत्लाचे. म्शणजे ननधी फयोफयच ’ननधीचा थत्रोत’ आऩल्मा ताब्मात आशे माची ननस्श्चतता वदु्धा शली.      

कोणत्माशी भशानगयऩालरकेरा त्मा ळशयाचा ननमोजनफद्ध वलकाव घडलनू आणामचा अवेर तय आर्थिक, 
ननणिम ल मोजना थलाततं्र्म अवणे मा जभेच्मा फाजू भानल्मा जातात. ऩालरका जेलढी श्रीभतं तलेढा ळशयाचा 
वलकाव शे वाधे वभीकयण आशे. उरटऩषी ऩालरका जय कजिफाजायी अथला याज्म ळावन तवेच कें द्र 
ळावनाच्मा अनदुानालय अलरफंनू अवेर तय वलकावकाभे यखडणाय ल ननमोजन गडगडणाय शे ननस्श्चत.  

कें द्रीम ननमोजन आमोगाचेशी शेच म्शणणे  

आर्थिक प्रगतीच्या उंबरठयावर ‘DECENTRALIZATION’ अथाित ववकें द्रीकरण ची गरज मांडत असताना १२ व्या 
ववत्त आयोगाने कें द्र सरकारने जास्तीत जास्त करांचे ह्स्तांतरण राज्य सरकारकडे करावे, त्याचप्रमाणे 
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राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारीतीऱ स्थाननक स्वराज्य संस्थांकडे (महानगरऩालऱका, नगरऩररषदा) 
करावे असे सुचववऱे आहे. याचबरोबर स्थाननक स्वराज्य संस्थांनी संकुर्चत होत चाऱऱेऱी आऩाऩऱी 
आर्थिक स्वायत्तता अबार्धत राखणे हे अनतशय ननकडीचे मानऱे आहे. ऩुणे शहर ज्या झऩाटयाने वाढत 

आहे व ‘METRO CITY’  म्हणून उदयास येत आहे, अशा ऩररस्स्थतीत महानगरऩालऱकेऱा आर्थिक 

स्वायत्ततेच्या ददशेने ऩावऱे उचऱावयाऱा हवी.      

 

ऩढेु आऩण भशाऩालरकेच्मा थलतःच्मा उत्ऩन्नाचा ल याज्म ल कें द्र ळावनालयीर अलरफंनाचा आढाला घेऊमा-   

ऩालऱकेचे करांतून होणारे उत्ऩन्न  

ऩणेु भशानगयऩालरकेच्मा उत्ऩन्नाभध्मे आमातकय / जकात (octroi) ल लभऱकत /भारभत्ता कय (property 

tax) शे दोन कय ऩालरकेची नतजोयी बयण्मात भोठा शातबाय रालतात. ऩालरकेच्मा एकूण उत्ऩन्नातीर मा 
दोन कयाचंे गले्मा काशी लऴाितीर (२००५-०६ त े २००९-१०) प्रभाण ऩाशता, शे (देळाच्मा लाढत्मा आर्थिक 
वलकावाच्मा ऩाश्लिबभूीलय) लाढामच्मा वलजी कभी झारेरे हदवत.े भशानगयऩालरकेने ७० च्मा दळकाऩावनू 
ळशयाच्मा बवूऩंत्तीचे रेखाऩरयषण केरेरे नवल्माने ऩालरकेरा ककती लभऱकत कय जभा व्शामरा ऩाहशज े
शेच ठाऊक नाशी. तवेच ऩालरकेच्मा वकेंतथथऱालय जाशीय केरेल्मा लभऱकत कय चुकव्मा नागरयकांची 
बरीभोठी मादी ऩाशून कायणे थऩष्ट शोतात. भशानगयऩालरका आऩल्मा मा शक्काच्मा उत्ऩन्नालय ऩाणी 
वोडताना ऩाशून भशाऩालरकेचा शा ननष्काऱजीऩणा ल शरगजीऩणा अधोयेखखत शोतो.  

   

४४२.०१, 
42% 

१७४.९९, 
17% 

८८.६१, 8% 

१४०.७८, 
13% 

४७.०४, 5% 

५३.४६, 5% १००, 10% 

२००५-०६ जमा आमातकय 

लभऱकत कय 

ऩाणीऩट्टी(भीटय) 

वलकाव ळुल्क ल 
फांधकाभ ऩयलानगी  इतय जभा 

JNNURM अनुदान 

ळावकीम अनुदान 

कजि  
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ऩालऱकेचे करेतर उत्ऩन्न 

भशाऩालरकेचे कयांव्मनतयीक्त उत्ऩन्न शे ऩाणीऩट्टी, फाधंकाभ ऩयलानगी (वलकाव ळलु्क) ल इतय जभा मांतनू 
शोत.े शे उत्ऩन्नवदु्धा देळाचा ल ऩमािमाने ळशयाचा वलकाव एलढ्मा लेगाने शोत अवताना लाढालमाव शले. 
ऩयंत ु ’कयांव्मनतरयक्त उत्ऩन्न’ भध्मे वकायात्भक लाढ झारेरी हदवत नाशी. ळशयातीर केलऱ ३०% 
नऱजोडांना भीटय फववलरेरे आशे. ऩाणीऩट्टीतनू लभऱणार् मा तटुऩुजं्मा उत्ऩन्नाच े(ज्मातनू ळशयालय शोणार् मा 
ऩाणीऩयुलठमाचा खचि शी फाशेय ऩडत नाशी) शे प्रभखु कायण. तवेच ळशयाभध्मे एलढ्मा भोठ्मा वखं्मेने 
फांधकाभे शोत अवनू त्मातनू लभऱणाये भशाऩालरकेचे उत्ऩन्न त्मा प्रभाणात का लाढत नाशी शे 
अभ्मावण्मावायखे आशे.    

  

०.०२, 0% 

६३२.१३, 
31% 

२४५.१९, 
12% १०५.८५, 5% 

२८८.०४, 
14% 

146.50, 
8% 

४४८.९४, 
22% 

165.00, 8% 

२००९-१० जमा 
वु.लातीची लळल्रक 

आमातकय 

लभऱकत कय 

ऩाणीऩट्टी(भीटय) 

वलकाव ळुल्क ल 
फांधकाभ ऩयलानगी  
इतय जभा 

६१७, 
65% 

२७६, 
29% 

५३, 6% 
२००५-०६ जमा 

एकूण कयांच े
उत्ऩन्न 
कयांव्मनतरयक्त 
उत्ऩन्न  
एकूण अनुदान 
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राज्य शासन, कें द्र शासन अनुदान – त्यावरीऱ अवऱंबन 

२००५-०६ त े २००९-१० मा लऴाांच्मा कारलधीत भशानगयऩालरकेच े याज्म ल कें द्र ळावनाकडून लभऱणार् मा 
’एकूण अनदुाना’ लयचे अलरबंफत्ल लाढरेरे हदवत.े  ळावनाकडून लाढत्मा प्रभाणात अनदुान लभऱणे मात 
गयै काशी नवरे तयी, त्मालय भशाऩालरकेच ेवलकावखचि अलरफंनू अवणे शे ऩालरकेच्मा आर्थिक थलाततं्र्माव 
धोकादामक आशे कायण मेणार् मा अनदुानाची ल त्माच्मा कारभमािदेची ळाश्लती नवत.े 

अदंास्जत आकड ेव नक्की जमेचे आकडे 
फजेट शे लऴािच्मा व.ुलातीव जभेचे ल खचािच ेअदंाज अवतात. लऴािखेयऩमांत लाथतलात ककती जभा शोत ेल 
खचि शोतो शा अभ्मावाचा भदु्दा आशे. अदंास्जत भशाऩालरका उत्ऩन्नाच्मा (भशवरु जभेच्मा) तरुनेत 
लाथतवलक जलऱजलऱ ८०% च उत्ऩन्न (भशवरु जभा) शोतो अवे अभ्मावाअतंी ननदळिनाव मेत.े माचा 
ऩरयणाभ रागरीच खचािलय शोतो. लाथतलात शोणायी भशाऩालरकेची एकूण भशवरुी जभा ल लाथतवलक एकूण 
खचि शे फजटे भध्मे नभदू केरेल्मा अदंास्जत जभा ल अदंास्जत खचािचे आकडमांभध्मे भोठ्मा प्रभाणालय 
वलवगंती हदवत.े शी फाफ accounting च्मा दृष्टीने अनतळम गबंीय आशे. ’याष्रीम ऩालरका रखेाजोगा ननमभ 
ऩथुतकात’ हदल्माप्रभाणे खावगी षते्रातीर कंऩन्मांप्रभाणे भशानगयऩालरकेने double entry accrual based 

accounting system चा थलीकाय कयणे ल जभाखचािच्मा आकडमांभध्मे लेऱोलेऱी शोणार् मा पेयफदराचंा 
अशलार (Budget Variance Report) वादय कयणे अननलामि आशे. 

कायिऺ म महानगरऩालऱकांनाच जेएनएनयआुरएम च ेसहाय्य 

देळातीर ळशये आधुननक ल वषभ फनवलण्मावाठीची कें द्र वयकायची भशत्लाकांषी मोजना जेएनएनमआुयएभ- 
ज्माभध्मे शजायो कोटींचा ननधी भशानगयऩालरकांवाठी भजंूय केरा जातो, तोशी त्मा भशानगयऩालरकेची 

८७७, 
47% 

५४०, 
29% 

४४९, 
24% 

२००९-१० जमा 
एकूण कयांच े
उत्ऩन्न 
कयांव्मनतरयक्त 
उत्ऩन्न  
एकूण अनुदान 
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आर्थिक कामिषभता फघनूच. ळशयाच्मा वलकावावाठी जेलढा  जेएनएनमआुयएभ ननधी आलश्मक आशे, 
तलेढाच तो लभऱवलण्मावाठी भशानगयऩालरकेची कामिषभता आलश्मक आशे. गेल्मा ७ लऴाांत ऩणेु 
भशानगयऩालरकेने जेएनएनमआुयएभ ननधीद्लाये ळशयाचा वाधरेरा वलकाव आऩल्मावभोयच आशे.  

ऩणेु महानगरऩालऱका- आर्थिक स्वास््य  

Fitch मा ऩत भानांकन वथंथेने वलत्तीम काभकाजाच्मा आधाये ऩणेु भशानगयऩालरकेरा AA अवे भानांकन 
हदल्माने खावगी गुतंलणूकदायांकडून ऩतननलभिती कयण्मात ऩालरकेरा पामदा नक्कीच शोणाय आशे. 1  शे 
भानांकन ऩालरकेचे लावऴिक उत्ऩन्न ल लावऴिक खचािचा ताऱभेऱ फवतो आशे ल ऩालरका अगदीच कजिफाजायी 
नाशीमे शे फघनू केरेरे अवणाय. ऩालरकेच्मा आत्ताऩमांतच्मा फजेट चा अभ्माव कयता,  ‘AA’ शे भानांकन 
ऩालरकेच्मा प्रचलरत कामिषभतचेा ऩयुाला नवनू बवलष्मातीर कजे उबायण्मावाठी लभऱवलरेरे एक पवले 
प्रळस्थतऩत्रक आशे अळी दाट ळकंा मेत.े      

ऩणेु महानगरऩालऱकेने काय करायऱा हव?े 

लय ऩाहशल्माप्रभाणे ऩणेु भशानगयऩालरकेने वद्मऩरयस्थथतीत आऩरे कय ल कयेतय उत्ऩन्न 
लाढवलण्माफयोफयच (उदाशयणाथि ऩाणीऩट्टी भीटय फववलणे, बवूऩंत्तीचे भाऩन, रेखाऩयीषण कयणे इत्मादी) 
नव्माने कयांची आकायणी केरी ऩाहशजे.  

Double entry accounting system- ज्माने भशाऩालरकेचे आर्थिक व्मलशाय वथुऩष्ट शोऊन गुतंलणकूदायांना 
तवेच नागरयक कयदात्मांना त्मांनी बयरेल्मा कयाच्मा ऩळैाच्मा भोफदल्मात भशाऩालरका वोमीववुलधा ऩयुवलत 
आशे की नाशी के थऩष्ट शोईर. माने ऩरयणती कय उत्ऩन्न लाढण्मात ल ऩतननलभिती शोण्मात शोऊन ऩणेु 
भशानगयऩालरका आर्थिक प्रगतीच्मा हदळनेे कूच कयेर.    
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