अतििात्काळ/अर्थसंकल्प प्रार्म्य

महाराष्ट्र तितियोजि (लेखािुदाि) अतितियम, 2019
महाराष्ट्र शासि
तित्त तिभाग

शासि पतरपत्रक क्रमांक- अर्थसं-2019/प्र.क्र. 44/अर्थ-3.
मादाम कामा मागथ, हु िात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तदिांक:- 01 एतप्रल, 2019.
शासि पतरपत्रक :सि 2019-2020 चा अंितरम अर्थसंकल्प तदिांक 27 फेब्रुिारी, 2019 रोजी तििािमंडळास सादर
करण्याि आला. हा अंितरम अर्थसंकल्प असल्यािे अतितरक्ि अर्थसंकल्प सादर करूि तितियोजि तििेयक
मंजूर होईपयंिच्या कालाििीसाठीचा (एतप्रल, 2019 िे जुलै, 2019 या चार मतहनयांचा) खचथ भागतिण्यासाठी
तििािमंडळािे "महाराष्ट्र तितियोजि (लेखािुदाि) तििेयक, 2019" मंजूर केले आहे . सदर तििेयकाचे आिा
अतितियमाि रुपांिर झाले असूि िे महाराष्ट्र अतितियम क्रमांक-2 म्हणूि महाराष्ट्र शासि, राजपत्र असािारण
भाग-4, तदिांक 08 माचथ, 2019 मध्ये प्रतसध्द करण्याि आले आहे . सिथ मंत्रालयीि तिभागांिा तििंिी करण्याि
येिे की, त्यांिी "सि 2019-2020 या िर्षाकरीिा प्रस्िातिि केलेल्या तितियोजिांची अिुसूची या अर्थसंकल्पीय
प्रकाशिािील "स्िंभ क्रमांक 5 ि 6” यामध्ये तिभागांिा दशथतिलेल्या रकमांचे अर्थसंकल्प तििरण प्रणालीिर
(BEAMS) िाटप करण्याि येि असूि सदर िरिूदींची एतप्रल िे जुलै, 2019 पयंिची मातसक तििी तििरणपत्रे
अर्थसंकल्प अंदाज, तििरण ि संतियंत्रण प्रणालीिर (बीम्स) प्रशासकीय तिभागांकडू ि िोंदतिण्याि आल्यािंिर
तिभागास आिश्यक असणारा अतििायथ ि कायथक्रमािरील खचाचा तििी (लेखािुदाि) तििरीि केला जाईल.
त्याचे िात्काळ िाटप करािे. सदर मातसक तििरणपत्रािुसारचा तििी एतप्रल िे जुलै, 2019 या कालाििीमध्ये
पुढे/मागे ओढू ि घेण्याची सुतििा अर्थसंकल्प अंदाज, तििरण ि संतियंत्रण प्रणालीिर दे ण्याि येि आहे . तििी
तििरीि करिांिा मातसक तििी तििरणपत्राि (Cash Flow Statement) ज्या दरमहा खचथ रकमा दशथतिल्या
आहे ि त्याच्याशी सुसंगि असाव्याि.
2.

प्रशासकीय तिभागांिा तित्तीय अतिकार तियम पुस्स्िका भाग-1 तित्त तिभाग शासि तिणथय

क्रमांक:तिअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/तितियम,भाग-2,

तदिांक-17.4.2015

अनिये

प्राप्ि

झालेल्या

अतिकारांिगथि ककिा त्या-त्या तिभागांिा िेळोिेळी तित्तीय अतिकार तियम पुस्स्िका भाग-2 अनिये प्रदाि
केलेल्या तित्तीय अतिकारांिगथि असलेल्या प्रकरणांबाबि तित्त तिभागाची िेगळ्यािे मानयिा घेण्याची
आिश्यकिा िाही.
3.

उपरोक्ि शासि तिणथयाि िमूद केल्या व्यतितरक्ि ज्या बाबींसाठी तिभागांिा तिितििपणे तित्तीय

अतिकार प्रत्यार्पपि केले िसिील अशा बाबींच्या संदभाि तित्त तिभागाच्या सहमिीची आिश्यकिा असेल.
4.

प्रशासकीय तिभागांिी तििीचे तििरण करिािा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प तियमपुस्स्िका ि तित्तीय अतिकार

तियम पुस्स्िकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तियमांचे पालि करािे. त्याचप्रमाणे खाली तदलेल्या पतरच्छे द 5 िे 17 मिील
मागथदशथक सूचिांचे काटे कोरपणे पालि करािे.
5.

पदतिर्पमिीच्या अिुर्षंगािे िेििािरील तििी िाटपाच्या संदभाि आिश्यक िेर्े उच्चस्िरीय सतचि

सतमिी/मंत्रीमंडळ यांची मानयिा िसेच तित्त तिभागािे िेळोिेळी तदलेल्या सूचिांच्या अिुर्षंगािे कायथिाही
झाल्याची खात्री करण्याि यािी.
6.

सहायक अिुदािे (िेििेिर) :- तितिि शासकीय/प्रशासकीय संस्र्ांिा िसेच अिुदातिि संस्र्ांिा

सहायक अिुदािे मंजूर करण्यापूिी त्यांचेकडू ि पूिी तििरीि केलेल्या अिुदािाच्या खचाची उपयोतगिा
प्रमाणपत्रे तिभागािे प्राप्ि करािीि. शक्यिो यापूिी तदलेल्या अिुदािाचा तितियोग पूणथ झाल्यातशिाय पुढील
अिुदाि तििरीि करण्याि येऊ िये. कोर्षागार अतिकाऱयांिी, सहायक अिुदािामिूि तििी आहतरि
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करण्यासाठी सादर केलेल्या दे यकासोबि संबतं िि संस्र्ेचे लगिच्या मागील मतहनयािील बॅंक अकाऊंट स्टे टमेंट
(Bank Account Statement) ची प्रि जोडलेली िसल्यास दे यक पातरि करु िये.
7.

सहायक अिुदािे (िेिि) :- शासिाद्वारे दे ण्याि येणारे िेिि अिुदाि लाभार्थ्यांच्या बॅंक अकाऊंटमध्ये

ECS द्वारे प्रदाि करणे बंििकारक राहील. कोणत्याही पतरस्स्र्िीि िेिि अिुदािाची रक्कम एकतत्रिरीत्या ि
Offline पद्धिीिे तििरीि करण्याि येऊ िये.
8.

स्र्ातिक स्िराज्य संस्र्ा ि महामंडळे यांिा अिुदाि :- स्र्ातिक स्िराज्य संस्र्ा िसेच महामंडळे यांिा

अिुदाि तििरीि करण्यापूिी सदर संस्र्ांकडू ि राज्य शासिास येणे असणाऱया रकमांचा आढािा घेण्याि यािा ि
त्या रकमा िसूल करुिच उिथतरि अिुदाि तििरीि करण्याि यािे. िसेच शासिाद्वारे सदर संस्र्ांिा तििरीि
केलेल्या अिुदािाचा तितियोग ि अखर्पचि रक्कम कुठे ठे िली आहे याबाबिची िपशीलिार मातहिी एकतत्रि
करण्याि यािी. सदर अखर्पचि तििी बॅंकेमध्ये ठे िलेला असल्यास त्याचे बॅंक अकाऊंट स्टे टमेंट (Bank Account
Statement) शासिास सादर करािे. एखाद्या कायथक्रमािरील खचासाठी उपलब्ि करुि दे ण्याि आलेला तििी
अखर्पचि असल्यास त्याच प्रयोजिासाठी चालू िर्षी तित्त तिभागाच्या अिुमिीतशिाय तििी तििरीि करु िये.
9.

िैयस्क्िक लाभार्थ्यांचा कायथक्रम :- िैयस्क्िक लाभार्थ्यांच्या कायथक्रमाअंिगथिची लाभार्थ्यांची दे यके

आहतरि करिांिा लाभार्थ्यांची यादी तितिि करुि योग्य त्या िपतशलासह दे यकासोबि जोडल्यातशिाय
िैयस्क्िक लाभार्थ्यांची अिुदािे आहतरि करण्याि येऊ ियेि. िैयस्क्िक लाभार्थ्यांचे कायथक्रम आिार क्रमांकाशी
संलग्ि करण्याि यािे ि अिुदािाचे प्रदाि इलेक्रॉतिक्स स्क्लअरनस तसस्टम (ECS) िेच करण्याि यािे.
10.

तशष्ट्यिृत्ती :- तशष्ट्यिृत्ती / तशिणशुल्काची प्रतिपूिी, िैयस्क्िक लाभार्ी िसेच सिलिी पोटी तदलेले

अिुदाि इत्यादीची प्रदािे इलेक्रॉतिक्स स्क्लअरनस तसस्टम (ECS )िेच अदा करण्याि यािीि. अशा सिथ बाबी
आिार क्रमांकाशी संलग्ि करण्याि याव्याि.
11.

बांिकाम तिर्षयक प्रस्िाि :- बांिकाम तिर्षयक प्रस्िािासंदभाि प्रशासकीय मानयिा / िांतत्रक मानयिा

िसेच आिश्यक िेर्े सतचि सतमिीची मानयिा प्राप्ि करुि कामतिहाय तििी अर्थसक
ं ल्पीि करणे आिश्यक आहे .
ििीि कामांबाबि तििीच्या उपलब्ििेची खात्री केल्यािंिरच कामाची तितिदा सूचिा काढू ि कायारंभ आदेश
दे ण्याि येऊि काम सुरु करािे ि आिश्यकिेप्रमाणे तििीचे तििरण करण्याि यािे. जुनया कामांचा आढािा
घेऊि िी प्रार्म्यािे पूणथ करण्याि यािीि ि हा तििी ठे ि बांिकामाचे स्िरुपाि सािथजतिक बांिकाम तिभागास
प्रदाि करु िये.
12.

केंद्र पुरस्कृि कायथक्रम :- केंद्र पुरस्कृि योजिेसंदभाि केंद्र शासिाकडू ि तििी प्राप्ि झाल्याची खात्री

संबतं िि तिभागािे िस्त्यािर तित्त तिभागाच्या अर्ोपाय शाखेकडू ि करुि घ्यािी (यासाठी व्यय/अर्थसंकल्प
शाखेला िस्िी संदभीि करण्याची आिश्यकिा िाही) ि िद्िंिर सदर तििी िसेच असल्यास राज्य शासिाचा
समरुप तहस्सा प्रशासकीय तिभागािे त्यांचे स्िरािर तििरीि करािा.

यासाठी िस्िी पुनहा तित्त तिभागास

सहमिीसाठी िेगळ्यािे संदभीि करण्याची आिश्यक िाही. मात्र ,मागील िर्षामिील केंद्र शासिाचा तििी चालू
िर्षी खचथ कराियाचा असल्यास त्यास आिश्यकिेप्रमाणे यर्ास्स्र्िी तियोजि, आतदिासी तिकास आतण
सामातजक नयाय ि तिशेर्ष सहाय्य तिभाग िसेच तित्त तिभागाची सहमिी घेणे अतििायथ राहील.
13.

खरे दी प्रतक्रया :- सिथ मंत्रालयीि तिभागांिा असेही कळतिण्याि येिे की, “शासकीय तिभागािे

कराियाच्या कायालयीि खरेदीसाठीच्या कायथपध्दिीची तियमपुस्स्िका” उद्योग,ऊजा ि कामगार तिभागािे
त्यांच्या क्र. भांखस- 2014/प्र.क्र.82/ भाग-III /उद्योग-4, तद. 1.12.2016 च्या शासि तिणथयानिये प्रतसध्द केली
आहे . सदर शासि तिणथय ि त्यासोबिच्या मागथदशथक सूचिाप्रमाणे िसेच तद. 24 ऑगस्ट, 2017 ि
तद. 8 तडसेंबर, 2017 च्या शासि तिणथयािील िरिूदींिुसार खरेदीप्रतक्रया पूणथ करुि पुरिठादार तितिि
झाल्यातशिाय िसेच या मागथदशथक सूचिेिील अटींचे पालि करुि खरेदीची दे यके कोर्षागारािूि आहतरि
करण्याि यािीि. खरेदीतिर्षयक ििादे श संबतं िि पुरिठादाराच्याच िािािे ि शक्यिो इलेक्रॉतिक्स स्क्लअरनस
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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तसस्टीमद्वारे (ECS) अदा करण्याि यािेि.
14.

संतिप्ि दे यक :- अिेक िेळेला तिभागांद्वारे संतिप्ि दे यकाव्दारे तििी खचथ करण्याि येिो. मात्र त्याचे

िपशीलिार दे यक सादर ि केल्यामुळे लेखा आिेप येिाि ि अपहार संभििाि. िरी यापुढे तिभागांिी ज्या
लेखाशीर्षाखाली जुिी िपशीलिार दे यके प्रलंतबि असिील िी सादर केल्यातशिाय त्या लेखातशर्षाखालील तििी
तित्त तिभागाच्या सहमिीतशिाय आहतरि करु िये.
15.

अखर्पचि रकमा :- तितिि कारणांमुळे अखर्पचि रातहलेला तििी तिभागांिी त्यांच्या अतििस्ि

महामंडळाकडे हस्िांिरीि करुि िांतत्रकदृष्ट्टया खचथ झाल्याचे दाखतिले जािे, ही एक प्रकारची अतियतमििा
आहे , याची तिभागांिी िोंद घ्यािी. िसेच त्यांच्या अतििस्ि असलेला यापूिीचा अखर्पचि तििी (स्िीय प्रपंजी
खात्यािील / महामंडळाच्या खात्यािील िा इिर प्रकारे खचथ दशथिूि बाहेर ठे िण्याि आलेला) संपण
ू थि: खचथ
झाल्यातशिाय िरिुदी आहतरि िा तििरीि करु ियेि. यातठकाणी असेही तिदशथिास आणण्याि येिे की, स्िीय
प्रपंजी लेख्याखाली तिभागांकडे बऱयांच मोठया प्रमाणािर तििी अखर्पचि असल्याचे तदसूि येिे. सदर तििीचा
िाळमेळ घालूि ि लेखा पतरिण करुि तििी तिहीि मुदिीि खचथ ि झाल्यास िो शासिाच्या तिजोरीि परि
करण्याि यािा. सदर अखर्पचि तििी बॅंकेमध्ये ठे िलेला असल्यास त्याचे बॅंक अकाऊंट स्टे टमेंट (Bank Account
Statement) शासिास सादर करािे.
16.

उपरोक्ि अटी ि शिी बरोबरच तिभागांिा सूचिा दे ण्याि येिे की, खचथ करिांिा राज्य शासिाची कायथ

तियमािली, तित्तीय तियमािली ि सिथ अटी /शिींचे पालि करणे ही जबाबदारी तिभागांची राहील.
17.

प्रशासकीय तिभागांिी सदर तििीचे तििरण करिािा लोकसभा तििडणूक-2019 च्या आदशथ आचार

संतहिेचे पालि होि आहे , ही खात्री करण्याची दििा घेण्याि यािी.
18.

सदर शासि पतरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्र्ळािर उपलब्ि

करण्याि आले असूि त्याचा सांकेिांक 201904011100064705 असा आहे. हे पतरपत्रक तडजीटल स्िािरीिे
सािांतकि करुि काढण्याि येि आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे,

Vasant K. Patil
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( ि. कृ. पाटील )
सह सतचि, महाराष्ट्र शासि.
प्रि,
1) मा. राज्यपालांचे सतचि.
2) मा मुख्यमंत्रयांचे प्रिाि सतचि.
3) मा. तिरोिी पििेिा, (तििािपतरर्षद / तििािसभा), महाराष्ट्र तििािमंडळ सतचिालय, तििािभिि, मुंबई.
4) सिथ मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सतचि.
5) सिथ अपर मुख्य सतचि / प्रिाि सतचि / सतचि, सिथ मंत्रालयीि तिभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) सतचि, महाराष्ट्र तििािमंडळ सतचिालय, तििािभिि, मुंबई.
7) सह सतचि / उप सतचि (अर्थसंकल्प शाखा), सिथ मंत्रालयीि तिभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8) तिशेर्ष आयुक्ि, महाराष्ट्र सदि, कोपर्पिकस रोड, ििी तदल्ली-110001.
9) प्रिाि महालेखापाल-1/2, (लेखा परीिा) महाराष्ट्र, मुंबई/ िागपूर.
10) प्रिाि महालेखापाल-1/2, (लेखा ि अिुज्ञेयिा) महाराष्ट्र, मुंबई/ िागपूर.
11) संचालक, लेखा ि कोर्षागारे , मुंबई.
12) अतिदाि ि लेखा अतिकारी, मुंबई.
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13) तििासी लेखा अतिकारी, मुंबई.
14) सिथ तजल्हा कोर्षागार अतिकारी.
15) सिथ सह सतचि / उप सतचि / अिर सतचि / कि अतिकारी, तित्त तिभाग, मंत्रालय, मुंबई.
16) तििड िस्िी, अर्थ-3, तित्त तिभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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