तात्काळ / अर्थसक
ं ल्प प्रार्म्य

सन 2021-2022 मधील ननधी नितरण.
महाराष्र शासन
नित्त निभाग

शासन पनरपत्रक क्र. अर्थस-ं 2021/प्र.क्र.48/अर्थ-3,
मादाम कामा मागथ, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
नदनांक :- 28 जानेिारी, 2022.
पहा :- १) नित्त निभाग, शासन पनरपत्रक क्र. अर्थसं-2021/प्र.क.48/अर्थ-3,नद. 6 एनप्रल, 2021.

2) नित्त निभाग, शासन ननणथय क्र. अर्थसं-2021/प्र.क.48/अर्थ-3,नद. 24 जून, 2021.
3) नित्त निभाग, शासन पनरपत्रक क्र. पूरक-2021/प्र.क.78/अर्थ-3,नद. 20 जुलै, 2021.
4) नित्त निभाग, शासन ननणथय क्र. अर्थसं-2021/प्र.क.48/अर्थ-3,नद. 29 जुलै, 2021.
5) नित्त निभाग, शासन ननणथय क्र. अर्थसं-2021/प्र.क.48/अर्थ-3,नद. 14 ऑक्टोबर, 2021.
6) नित्त निभाग, शासन पनरपत्रक क्र. पूरक-2021/प्र.क्र.106/अर्थ-3, नद. 3 जानेिारी, 2022.

पनरपत्रक
कोनिड-१९ च्या संसगथजन्य रोगाच्या प्रादू भािामुळे सन २०२1-२2 या नित्तीय िर्षात राज्याची कर ि
करे तर उत्पन्नातील अपेनित महसूली घट ि त्याचे राज्याच्या नित्तीयव्यिस्र्ेिर होणारे पनरणाम निचारात घेता
नित्तीय उपाययोजना करण्याच्या अनुर्षंगाने शासन ननणथय, नित्त निभाग, नद. 14 ऑक्टोबर, 2021 नुसार सन

2021-22 या आर्थर्क िर्षाच्या प्रर्म नऊमाही करीता अननिायथ खचासाठी 21- पुरिठा ि सामग्री, 26जानहरात ि प्रनसध्दी,31-सहायक अनुदाने(िेतनेतर), 32-अशंदाने ि 33-अर्थसहाय्य या बाबींसाठी िगळू न

एकूण िार्थर्षक तरतूदीच्या 75% ि कायथक्रम खचासाठी 60% तसेच आमदार स्र्ाननक निकास कायथक्रम ि
नजल्हा िार्थर्षक योजना यासाठी 100 टक्केच्या मयादे त अर्थसंकल्पीय अंदाज, िाटप आनण सननयंत्रण
प्रणालीिर (बीम्स) नितरीत करण्यास सहमती दे ण्यात आली आहे . तसेच 01-िेतन, 04-ननिृत्तीिेतन ि 36सहायक अनुदाने (िेतन) अंतगथत गरजेनुसार ननधी नितरणाची कायथिाही नित्त निभागाच्या स्तरािर केली
जात आहे .
2.

राज्याच्या अर्थव्यिस्र्ेस

गती दे ण्यासाठी आता प्रशासकीय निभागांस भांडिली लेख्यातील

कायथक्रम ि अननिायथ खचाच्या बाबींसाठी 100 टक्के ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
3.

सिथसंबध
ं ीत प्रशासकीय निभागांनी भांडिली खचासंदभातील ननधीचे नदनांक 31 माचथ,2022 पयंत

खचाचे ननयोजन करुन ननधी नितरणाचे प्रस्ताि नदनांक 15 फेब्रुिारी, 2022 पूिी नित्त ि गरजेनुसार ननयोजन
निभागास सादर करािेत. नदनांक 15 फेब्रुिारी, 2022 नंतर प्राप्त होणारे ननधी नितरीणाचे प्रस्ताि नित्त निभाग
स्स्िकारणार नाही, याची नोंद सिथ निभागांनी घ्यािी.
4.

प्रशासकीय निभागांना उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन नदलेला ननधी त्यांच्या अनधनस्त असलेल्या

िेत्रीय कायालयांना िा प्रशासकीय निभागांना नितरीत करताना हा ननधी नननितपणे खचथ होईल याची खात्री
करािी. सदर ननधी कोणत्याही पनरस्स्र्तीत खचथ न होता त्यांच्या अनधनस्त िेनत्रय अनधकारी / मंडळे /
महामंडळे यांच्या बॅक खात्यात, स्िीय प्रपंजी खात्यात अर्िा शासकीय लेख्याबाहे र ठे िता येणार नाही.
5.

िरील प्रमाणे प्रशासकीय निभागाने ननधीचे नितरण करतांना तसेच तो खचथ करतांना महाराष्र

अर्थसंकल्प ननयम पुस्स्तका ि नित्तीय अनधकारी ननयम पुस्स्तकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच ननयोजन ि नित्त
निभागाने यापूिी ननगथनमत केलेल्या मागथदशथक सूचना ि प्रचनलत ननकर्ष, नित्तीय अनधकारांचे प्रत्यायोजन तसेच
नित्त निभागाने िेळोिेळी नदलेल्या सूचनांचे काटे कोरपणे पालन करािे.
पृष्ठ 2 पैकी 1

शासन पनरपत्रक क्रमांकः अर्थसं-2021/प्र.क्र.48/अर्थ-3,

6.

या व्यनतनरक्त, या आर्थर्क िर्षाच्या अखेरीस खरे दी कराियाच्या प्रस्तािासंदभातील कायथिाहीबाबत

नित्त निभागाकडू न िेळोिेळी दे ण्यात आलेल्या ि येणाऱ्या सूचनांचे काटे कोरपणे पालन करािे.
7.

सदर शासन पनरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्र्ळािर उपलब्ध

करण्यात आले असून त्याचा संकेताक

202201281125278305 असा आहे. हे पनरपत्रक नडजीटल

स्िािरीने सािांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Vasant Krishna
Patil
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( ि. कृ. पाटील )
सह सनचि, महाराष्र शासन
प्रनत,
1) मा. राज्यपालांचे सनचि.
2) मा मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सनचि.
3) मा. निरोधी पिनेता, (निधानपनरर्षद / निधानसभा), महाराष्र निधानमंडळ सनचिालय, निधानभिन, मुंबई.
4) सिथ मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचि.
5) सिथ अपर मुख्य सनचि / प्रधान सनचि / सनचि, सिथ मंत्रालयीन निभाग, मंत्रालय, मुंबई.
6) सनचि, महाराष्र निधानमंडळ सनचिालय, निधानभिन, मुंबई.
7) सह सनचि / उप सनचि (अर्थसंकल्प शाखा), सिथ मंत्रालयीन निभाग, मंत्रालय, मुंबई.
8) निशेर्ष आयुक्त, महाराष्र सदन, कोपर्थनकस रोड, निी नदल्ली-110001.
9) प्रधान महालेखापाल-1/2, (लेखा परीिा) महाराष्र, मुंबई/ नागपूर.
10) प्रधान महालेखापाल-1/2, (लेखा ि अनुज्ञेयता) महाराष्र, मुंबई/ नागपूर.
11) संचालक, लेखा ि कोर्षागारे , मुंबई.
12) अनधदान ि लेखा अनधकारी, मुंबई.
13) ननिासी लेखा अनधकारी, मुंबई.
14) सिथ नजल्हा कोर्षागार अनधकारी.
15) सिथ सह सनचि / उप सनचि / अिर सनचि / कि अनधकारी, नित्त निभाग, मंत्रालय, मुंबई.
16) ननिड नस्ती, अर्थसंकल्प-3, नित्त निभाग, मंत्रालय, मुंबई.

