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महाराष्ट्र विवियोजि अविवियम, 2019
वििी वितरण...
महाराष्ट्र शासि
वित्त विभाग

शासि पवरपत्रक क्र. अर्थस-ं 2019/प्र.क्र. 92 /अर्थ-3
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
वदिांक :- 08 जूल,ै 2019.
पहा :- शासि पवरपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-अर्थस-ं 2019/प्र.क्र.44/अर्थ-3, वद. 1 एवप्रल, 2019.
पवरपत्रक
सिथ मंत्रालयीि विभागांिा कळविण्यात येते की, “महाराष्ट्र विवियोजि वििेयक, 2019” (महाराष्ट्र
विवियोजि (लेखािुदाि) अविवियम, 2019 यांच्या अिुसच
ू ीच्या स्तंभ 4 मध्ये विविर्ददष्ट्ट करण्यात आलेल्या
रकमांसह) यास वििािमंडळािे मंजूरी वदलेली असूि महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांिी त्यास अविसंमती
वदलेली आहे आवण ते 2019 चा महाराष्ट्र अविवियम क्रमांक 08 म्हणूि महाराष्ट्र राजपत्र असािारण
भाग-4, वद.04 जुलै, 2019 यामध्ये प्रवसध्द करण्यात आले आहे .
2.

वित्तीय िर्थ 2019-20 च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मावसक वििी वििरणपत्रे अर्थसक
ं ल्प अंदाज,

वितरण ि संवियंत्रण प्रणालीिर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडू ि िोंदविण्यात आल्यांितर सि 2019-20
च्या प्रर्म िऊमाहीकरीता (वडसेंबर 2019 अखेर) आिश्यक असणारा अवििायथ ि कायथक्रमांतगथत खचाचा
अर्थसंकल्पीत वििी एकूण िार्दर्क तरतूदीच्या 60 टक्केच्या मयादे त अर्थसक
ं ल्पीय अंदाज, वितरण ि
संवियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वितरीत केला जाईल. मात्र, आमदार स्र्ाविक विकास कायथक्रम वििीची
मयादा 100 टक्के राहील. सदर मावसक वििरणपत्रािुसारचा वििी एवप्रल ते वडसेंबर,2019 या
कालाििीमध्ये पुढे/मागे ओढू ि घेण्याची सुवििा अर्थसक
ं ल्पीय अंदाज, वितरण ि संवियंत्रण प्रणालीिर
दे ण्यात येत आहे . वििी वितरीत करतािा मावसक वििी वििरणपत्रात (Cash Flow Statement) ज्या
दरमहा खचथ रकमा दशथविल्या आहे त त्याच्याशी सुसंगत असाव्यात.
3.

तर्ावप, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीिर उपलब्ि असलेला वििी कोर्ागारातूि आहवरत

करण्यापूिी खालील पवरच्छे द 4 ते 19 ि सोबतच्या पवरवशष्ट्ठामिील मागथदशथक सूचिांचे काटे कोरपणे
पालि करािे.
4.

प्रशासकीय विभागांिी वििी वितरण करतािा महाराष्ट्र अर्थसक
ं ल्प वियम पुस्स्तकेमध्ये उल्लेख

केलेल्या वियमांचे पालि करािे. तसेच वित्तीय अविकार वियम पुस्स्तका भाग-1 वित्त विभाग शासि विणथय
क्र.

विअप्र-20.13/प्र.क्र.30/2013/विवियम,भाग-2,

वद.17.04.2015

अन्िये

प्राप्त

झालेल्या

अविकारांतगथत ककिा त्या त्या विभागांिा िेळोिळी वित्तीय अविकार वियम पुस्स्तका भाग-2 अन्िये प्रदाि
केलेल्या वित्तीय अविकारांतगथत असलेल्या प्रकरणांबाबत वििी वितरण करतािा वित्त विभागाची िेगळयािे
मान्यता घेण्याची आिश्यकता िाही. तर्ावप,

उपरोक्त शासि विणथयात िमूद केल्याव्यवतवरक्त ज्या

बाबींसाठी विभागांिा वििवितपणे वित्तीय अविकार प्रत्यार्दपत केले िसतील अशा बाबींच्या संदभात वित्त
विभागाच्या सहमतीची आिश्यकता असेल.
5.

ििीि खचाच्या अिुर्ंगािे ििीि बाब प्रस्तािाव्दारे तरतूद केलेल्या अवििायथ खचाच्या वििी

वितरणाबाबत वित्त विभाग ि कायथक्रम खचाच्या वििी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच आिश्यकतेप्रमाणे
वियोजि विभाग, सामावजक न्याय ि विशेर् सहाय्य विभाग ि आवदिासी विकास विभाग यांच्या मान्यतेची
आिश्यकता आहे .
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6.

पदविर्दमतीच्या अिुर्ंगािे िेतिािरील वििी िाटपाच्या संदभात आिश्यक तेर्े उच्चस्तरीस सवचि

सवमती / मंत्रीमंडळ यांची मान्यता तसेच वित्त विभागािे िेळोिेळी वदलेल्या सूचिांच्या अिुर्ंगािे कायथिाही
झाल्याची खात्री करण्यात यािी.
7.

सहायक अिुदािे (िेतिेतर):- विविि शासकीय/प्रशासकीय संस्र्ांिा तसेच अिुदावित संस्र्ांिा

सहायक अिुदािे मंजूर करण्यापूिी त्यांचेकडू ि पूिी वितरीत केलेल्या अिुदािाच्या खचाची उपयोवगता
प्रमाणपत्रे विभागािे प्राप्त करािीत. शक्यतो यापूिी वदलेल्या अिुदािाचा विवियोग पूणथ झाल्यावशिाय
पुढील अिुदाि वितरीत करण्यात येऊ िये. कोर्ागार अविकाऱयांिी, सहायक अिुदािामिूि वििी आहवरत
करण्यासाठी सादर केलेल्या दे यकासोबत संबवं ित संस्र्ेचे लगतच्या मागील मवहन्यातील बँक अकाऊंट
स्टे टमेंट (Bank Account Statement) ची प्रत जोडलेली िसल्यास दे यक पावरत करू िये.
8.

सहायक अिुदािे

(िेति):- शासिाद्वारे दे ण्यात येणारे िेति अिुदाि लाभार्थ्यांच्या बँक

अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदाि करणे बंििकारक रावहल. कोणत्याही पवरस्स्र्तीत िेति अिुदािाची
रक्कम एकवत्रतवरत्या ि Offline पध्दतीिे वितरीत करण्यात येऊ िये.
9.

स्र्ाविक स्िराज्य संस्र्ा ि महामंडळे यांिा अिुदाि :- स्र्ाविक स्िराज्य संस्र्ा तसेच महामंडळे

यांिा अिुदाि वितरीत करण्यापूिी सदर संस्र्ांकडू ि राज्य शासिास येणे असणाऱया रकमांचा आढािा
घेण्यात यािा ि त्या रकमा िसूल करुिच उिथवरत अिुदाि वितरीत करण्यात यािे. तसेच शासिाद्वारे सदर
संस्र्ांिा वितरीत केलेल्या अिुदािाचा विवियोग ि अखर्दचत रक्कम कुठे ठे िली आहे याबाबतची
तपशीलिार मावहती एकवत्रत करण्यात यािी. सदर अखर्दचत वििी बँकेमध्ये ठे िलेला असल्यास त्याचे बँक
अकाऊंट स्टे टमेंट (Bank Account Statement) शासिास सादर करािे. एखाद्या कायथक्रमािरील
खचासाठी उपलब्ि करूि देण्यात आलेला वििी अखर्दचत असल्यास त्याच प्रयोजिासाठी चालू िर्ी वित्त
विभागाच्या अिुमतीवशिाय वििी वितरीत करू िये.
10.

िैयस्क्तक लाभार्थ्यांचा कायथक्रम :- िैयस्क्तक लाभार्थ्यांच्या कायथक्रमाअंतगथतची लाभार्थ्यांची

दे यके आहवरत करतांिा लाभार्थ्यांची यादी विवित करुि योग्य त्या तपवशलासह दे यकासोबत
जोडल्यावशिाय िैयस्क्तक लाभार्थ्यांची अिुदािे आहवरत करण्यात येऊ ियेत. िैयस्क्तक लाभार्थ्यांचे
कायथक्रम आिार क्रमांकाशी संलग्ि करण्यात यािे ि अिुदािाचे प्रदाि इलेक्रॉविक्स स्क्लअरन्स वसस्टम
(ECS) िेच करण्यात यािे.
11.

वशष्ट्यिृत्ती :- वशष्ट्यिृत्ती / वशिणशुल्काची प्रवतपूती, िैयस्क्तक लाभार्ी तसेच सिलती पोटी

वदलेले अिुदाि इत्यादीची प्रदािे इलेक्रॉविक्स स्क्लअरन्स वसस्टम (ECS) िेच करण्यात यािे.
12.

बांिकाम विर्यक प्रस्ताि :- बांिकाम विर्यक प्रस्तािासंदभात प्रशासकीय मान्यता /तांवत्रक

मान्यता तसेच आिश्यक तेर्े सवचि सवमतीची मान्यता प्राप्त करुि कामविहाय वििी अर्थसंकल्पीत करणे
आिश्यक आहे. ििीि कामांबाबत वििीच्या उपलब्ितेची खात्री केल्यािंतरच कामाची विविदा सूचिा
काढू ि कायारं भ आदे श दे ण्यात येऊि काम सुरू करािे ि आिश्यकतेप्रमाणे वििीचे वितरण करण्यात यािे.
जुन्या कामांचा आढािा घेऊि ती प्रार्म्यािे पूणथ करण्यात यािीत ि हा वििी ठे ि बांिकाम स्िरुपात
सािथजविक बांिकाम विभागास प्रदाि करू िये.
13.

केंद्र पुरस्कृत कायथक्रम -:तकेंद्र पुरस्कृ योजिेसंदभात केंद्र शासिाकडू ि वििी प्राप्त झाल्याची

खात्री संबवं ित विभागािे िस्त्यांिर वित्त विभागाच्या अर्ोपाय शाखेकडू ि करुि घ्यािी (यासाठी व्यय /
अर्थसंकल्प शाखेला िस्ती संदर्दभत करण्याची आिश्यकता िाही) ि तद्िंतर सदर वििी तसेच असल्यास
राज्य शासिाचा समरुप वहस्सा प्रशासकीय विभागािे त्यांचे स्तरािर वितरीत करािा. यासाठी िस्ती पुन्हा
वित्त विभागास सहमतीसाठी िेगळ्यािे संदभीत करण्याची आिश्यकता िाही. मात्र, मागील िर्ामिील
केंद्र शासिाचा वििी चालू िर्ी खचथ कराियाचा असल्यास त्यास आिश्यकतेप्रमाणे यर्ास्स्र्ती वियोजि,
आवदिासी विकास ि समावजक न्याय ि विशेर् सहाय्य विभाग तसेच वित्त विभागाची सहमती घेणे अवििायथ
रावहल.
पष्ृ ठ 6 पैकी 2
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14.

खरे दी प्रवक्रया : सिथ मंत्रालयीि विभागांिा असेही कळविण्यात येते की ,“शासकीय विभागािे

कराियाच्या कायालयीि खरे दीसाठीच्या कायथपध्दतीची वियमपुस्स्तका”, उद्योग ,ऊजा ि कामगार
विभागािे त्यांच्या क्र. भांखस - 2014 / प्र.क्र.82/ भाग-III / उद्योग-4, वद. 1.12.2016 च्या शासि
विणथयान्िये प्रवसध्द केली आहे . सदर शासि विणथय ि त्यासोबतच्या मागथदशथक सूचिाप्रमाणे खरे दीप्रवक्रया
पूणथ करुि पुरिठादार विवित झाल्यावशिाय तसेच या मागथदशथक सूचिेतील अटींचे पालि करुि खरे दीची
दे यके कोर्ागारातूि आहवरत करण्यात यािीत. खरे दीविर्यक ििादे श संबवं ित पुरिठादाराच्याच िािािे ि
शक्यतो इलेक्रॉविक्स स्क्लअरन्स वसस्टीमद्वारे (ECS) अदा करण्यात यािेत.
15.

संविप्त देयक :- अिेक िेळेला विभागांद्वारे संविप्त दे यकाव्दारे वििी खचथ करण्यात येतो. मात्र

त्याचे तपशीलिार दे यक सादर ि केल्यामुळे लेखा आिेप येतात ि अपहार संभितात. तरी यापुढे
विभागांिी ज्या लेखाशीर्ाखाली जुिी तपशीलिार देयके प्रलंवबत असतील ती सादर केल्यावशिाय त्या
लेखावशर्ाखालील वििी वित्त विभागाच्या सहमतीवशिाय आहवरत करु िये.
16.

अखर्दचत रकमा :- विविि कारणांमुळे अखर्दचत रावहलेला वििी विभागांिी त्यांच्या अवििस्त

महामंडळाकडे हस्तांतरीत करुि तांवत्रकदृष्ट्टया खचथ झाल्याचे दाखविले जाते,

ही एक प्रकारची

अवियवमता आहे, याची विभागांिी िोंद घ्यािी. तसेच त्यांच्या अवििस्त असलेला यापूिीचा अखर्दचत वििी
(स्िीय प्रपंजी खात्यातील / महामंडळाच्या खात्यातील िा इतर प्रकारे खचथ दशथिूि बाहेर ठे िण्यात आलेला)
संपण
ू थत: खचथ झाल्यावशिाय तरतुदी आहवरत िा वितरीत करु ियेत. यावठकाणी असेही विदशथिास
आणण्यात येते की, स्िीय प्रपंजी लेख्याखाली विभागांकडे बऱयांच मोठया प्रमाणािर वििी अखर्दचत
असल्याचे वदसूि येते. सदर वििीचा ताळमेळ घालूि ि लेखा पवरिण करुि वििी विहीत मुदतीत खचथ ि
झाल्यास तो शासिाच्या वतजोरीत परत करण्यात यािा. सदर अखर्दचत वििी बँकेमध्ये ठे िलेला असल्यास
त्याचे बँक अकाऊंट स्टे टमेंट (Bank Account Statement) शासिास सादर करािे.
17.

िरील प्रमाणे अर्थसक
ं ल्प अंदाज वितरण ि संवियंत्रण प्रणालीिर उपलब्ि असलेला वििी

कोर्ागारातूि आहवरत करण्यापूिी या पवरपत्रकात िमूद सूचिांची तसेच सोबतच्या पवरवशष्ट्टातील िमूद
केलेल्या बाबींच्या तपासणी सूचीप्रमाणे सिथ बाबींची प्रवतपूती होत असल्यास विभागािे त्यांच्या स्तरािर
वििी वितरीत करािा, अन्यर्ा अशा प्रस्तािास प्रशासकीय विभागांिी आिश्यक तेर्े वियोजि विभाग /
सामावजक न्याय ि विशेर् सहाय्य विभाग / आवदिासी विकास विभाग यांच्या मान्यतेिंतर वित्त विभागाच्या
व्यय शाखा ि अर्थसक
ं ल्प शाखा यांची मान्यता घेणे आिश्यक आहे . तसेच असे मान्यतेचे प्रस्ताि वित्त
विभागाकडे पाठवितांिा कोणत्या अटी ि शतीस वशर्ीलता आिश्यक आहे ते स्पष्ट्टपणे िमूद करुिच योग्य
त्या कारणमीमांसेसह प्रस्ताि वित्त विभागाला सहमतीसाठी पाठिािेत, अन्यर्ा असे िमूद िसल्यास वित्त
विभागाच्या उप सवचि स्तरािरच िस्ती प्रशासकीय विभागाला परत करण्यात येईल.
18.

िेतिविर्यक खचथ िगळता उिथवरत बाबींचा खचथ आर्दर्क िर्ाचे कालाििीत समप्रमाणात केला

जात िाही ,असे विदशथिास येते. वििी उपलब्ि असूिही प्रवक्रयेअभािी तो खचथ करता येत िाही .पवरणामी,
बहु तांश तरतूदी िर्थभर अखर्दचत राहतात ि आर्दर्क िर्ाचे अखेरचे कालाििीत पुरेशा तयारीवशिाय खचथ
केला जातो. दरिर्ी 25 % पेिा जास्त अर्थसक
ं ल्पीत तरतूद आर्दर्क िर्ाच्या शेिटच्या मवहन्यात खचथ
झालेली वदसते. या सिथ बाबीमुळे वित्तीय वशस्तीचे पालि केले जात िाही. विकास कायथक्रमांची प्रगती
राखली जात िाही. त्यामुळे सि 2019-20 या िर्ासाठी प्रशासकीय विभागांिी खचाचे प्रमाण योग्यवरत्या
वियोवजत करािे. याबाबतचा आढािा प्रशासकीय विभागांिी दर 3 मवहन्यांिी सवचि स्तरािर घ्यािा ि
िर्ाच्या शेिटच्या मवहन्यात प्रमाणाबाहे र खचथ (Rush of Expenditure) होणार िाही याची दिता घ्यािी ि
तशा सूचिा वियंत्रक अविकाऱयांिा द्याव्यात. याबाबत आर्दर्क अवियवमतता झाल्यास त्यास प्रशासकीय
विभाग जबाबदार रावहल.
19 .

उपरोक्त अटी ि शती बरोबरच विभागांिा सूचिा दे ण्यात येते की, खचथ करतांिा राज्य शासिाची

कायथ वियमािली, वित्तीय वियमािली ि सिथ अटी /शतींचे पालि करणे ही जबाबदारी विभागांची राहील.
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20.

सदर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा संकेताक 201907081507361305 असा आहे . हे पवरपत्रक
वडजीटल स्िािरीिे सािांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे,

Vasant K. Patil

Digitally signed by Vasant K. Patil
DN: CN = Vasant K. Patil, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Finance Department
Date: 2019.07.08 15:18:52 +05'30'

(ि. कृ.पाटील)
सह सवचि, महाराष्ट्र शासि.
प्रत,
1)

मा. राज्यपालांचे सवचि

2)

मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रिाि सवचि

3)

मा. विरोिी पििेता, वििाि पवरर्द/वििाि सभा,महाराष्ट्र वििािमंडळ सवचिालय, मुंबई.

4)

सिथ मंत्री आवण राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि.

5)

सिथ अपर मुख्य सवचि / प्रिाि सवचि / सवचि सिथ मंत्रालयीि विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

6)

सवचि, महाराष्ट्र वििािमंडळ सवचिालय, मुंबई

7)

सिथ सह सवचि / उप सवचि (अर्थसंकल्प शाखा), सिथ मंत्रालयीि विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

8)

विशेर् आयुक्त, महाराष्ट्र सदि, कोपर्दिकस रोड, ििी वदल्ली 110001

9)

प्रिाि महालेखापाल - 1/2 (लेखा परीिा), महाराष्ट्र, मुंबई/िागपूर

10) प्रिाि महालेखापाल - 1/2 (लेखा ि अिुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/िागपूर
11) संचालक, लेखा ि कोर्ागारे, मुंबई
12) अविदाि ि लेखा अविकारी, मुंबई.
13) वििासी लेखा अविकारी, मुंबई.
14) सिथ वजल्हा कोर्ागार अविकारी.
15) सिथ सह सवचि/उप सवचि/अिर सवचि/कि अविकारी,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
16)

वििड िस्ती, अर्थ-3, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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महाराष्ट्र विवियोजि वििेयक, 2019
पवरपत्रक क्र. अर्थस-ं 2019/प्र.क्र. 92 /अर्थ-3, वद.08 जूल,ै 2019 सोबतचे “पवरवशष्ट्ट”.
अ.क्र.

खचाचे स्िरुप

1

अर्थसंकल्पात समाविष्ट्ट असलेला ििीि अवििायथ ि

अवििायथ खचाबाबत - वित्त विभाग ि कायथक्रम

कायथक्रम खचथ

खचाबाबत यर्ास्स्र्ती वियोजि विभाग/ सामावजक
न्याय ि विशेर् सहाय्य विभाग / आवदिासी विकास
विभाग ि वित्त विभागाची सहमती आिश्यक

2

अर्थसंकल्पात

समाविष्ट्ट

असलेल्या

जुन्या

कायथक्रमािरील खचथ

कायथक्रम खचाच्या स्िरुपात अर्िा व्याप्तीमध्ये
बदल होत असल्यास यर्ास्स्र्ती वियोजि विभाग /
सामावजक न्याय ि विशेर् सहाय्य विभाग /
आवदिासी विकास विभाग ि वित्त विभागाची सहमती
आिश्यक

3

अर्थसंकल्पात समाविष्ट्ट असलेल्या चालू ि जुन्या

अवििायथ खचाच्या स्िरुपात अर्िा व्याप्तीमध्ये

अवििायथ बाबींबरील खचथ

बदल होत असल्यास वित्त विभागाची सहमती
आिश्यक.

4

अर्थसंकल्पात समाविष्ट्ट असलेल्या “केंद्र पुरस्कृत

केंद्र पुरस्कृत कायथक्रमासंदभात केंद्र शासिाकडू ि

कायथक्रमांचा खचथ”

प्रत्यिात वििी प्राप्त झाल्यावशिाय सदरवििी
प्रत्यिात आहवरत करण्यात येऊ िये. यासाठी वित्त
विभागाच्या अर्ोपाय शाखेची सहमती आिश्यक.
त्याचप्रमाणे ज्या कायथक्रमांिर केंद्र शासिाच्या
वििीसोबत

राज्य

शासिाच्या

समरूप

वहस्सा

यर्ोवचत अर्थसंकल्पीत झाला असेल तो वििी राज्य
शासिाच्या वहश्श्याच्या मयादे तच आहवरत करािा.

5

अर्थसंकल्पात समाविष्ट्ट असलेल्या “बाह्य सहास्य्यत

6

शासिाच्या िोरणात्मक विणथयािुसार राबविण्यात

वित्त विभाग यर्ास्स्र्ती वियोजि विभागाची सहमती

येणा-या विशेर् स्िरुपाचे कायथक्रम (उदा. कजथमाफी

आिश्यक.

वियोजि ि वित्त विभागाची सहमती आिश्यक

कायथक्रमांचा” खचथ.

योजिा, िुकसाि भरपाईसाठी अर्थसहाय्य)

7

तेराव्या / चौदाव्या ि मागील केंद्रीय

8

45) व्याज प्रदािे.

राष्ट्रीय सहकार विकास विगम कडू ि प्राप्त

56) कजाची परतफेड.

झालेल्या कजािरील व्याज ि परतफेडीची रक्कम

वित्त

वित्त विभागाची सहमती आिश्यक.

आयोगाच्या वशफारशीिुसार केलेल्या सिथ तरतूदी.

प्रत्यिात झालेल्या िसूलीच्या मयादे तच वितरीत
केली जाईल.

त्याबाबत वित्त विभागाची समंती

आिश्यक राहील.

9

अवििायथ ि कायथक्रम खचाच्या तरतुदींपैकी खालील

तपासणी सूची :-

तपशीलिार वशर्ाचा खचथ.

1) योजिेस प्रशासकीय मान्यता.

31) िेतिेत्तर सहायक अिु दािे

2) वििी वितरण शासि विणथयातील अटी ि

32) अंशदािे
33) अर्थसहाय्य
35) भांडिली खचासाठी सहाय्यक अिु दािे
54) गुंतिणूका
55) कजे ि अविम (7610 शासकीय कमथचारी

शतींचे पुतथता झाल्यािंतरच होणार आहे .
3) यापूिी

वितरीत

केलेल्या

75%

वििीचे

उपयोवगता प्रमाणपत्र.
4) यापूिी वितरीत केलेल्या वििीच्या अिुर्ंगािे
लेखापरीिक/महालेखापाल
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इत्यादींिा कजे हा भाग िगळू ि)

कोणेतेही गंभीर आिेप िाहीत.
5) वििी लाभार्थ्याच्या र्ेट खात्यात जमा होणार
आहे .
6) िस्तु खरे दी करण्यापूिी खरे दी केलेल्या अशा
िस्तुंची िोंद Dead Stock रवजस्टर मध्ये
घेण्यात आली असूि त्याचा योग्य िापर झाला
असूि त्या पडू ि िाहीत, याचे प्रमाणपत्र.
7) यामिूि खरे दी होणार असल्यास प्रत्यि िस्तु
प्राप्त झाल्यािंतरच संबंवितांिा दे यक अदा
केले जाणार आहे .
8) आिश्यक त्या वठकाणी आवदिासी विकास
विभाग / सामावजक न्याय ि विशेर् सहाय्य
विभाग यांची वििी वितरणास सहमती आहे .
9) प्रस्तुत योजिेत कोणतेही संविप्त दे यक
प्रलंवबत िाही.
10) वििी स्िीय प्रपंची लेखा अर्िा बँक खात्यात
जमा ि करता खचथ केला जाणार आहे .
िरील अटींच्या तसेच सदर शासि
पवरपत्रकातील पवरच्छे द -7 मिील अटींची
पुतथता होत असल्यास प्रशासकीय विभागािे
त्यांच्या स्तरािर वििी वितरीत करािा ि वििी
वितरीत करणाऱया आदे शामध्ये िरील प्रत्येक
अटीची पुतथता झाली आहे , असे प्रमाणपत्र
दे ऊि आदे श विगथवमत करािेत, अन्यर्ा
प्रस्ताि आिश्यक त्या वठकाणी वियोजि / वित्त
विभागाला सहमतीसाठी सादर करािे.

Vasant K. Patil

Digitally signed by Vasant K. Patil
DN: CN = Vasant K. Patil, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government Of
Maharashtra, OU = Finance Department
Date: 2019.07.08 15:19:10 +05'30'

(ि.कृ.पाटील )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासि.
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