अतििात्काळ /पुरवणी मागण्या प्राथम्य

सन 2021-2022 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या
मार्चच, 2022 र्चे पतिले (अथचसंकल्पीय) अतधवेशन.
मिाराष्ट्र शासन
तवत्त तवभाग

शासन पतरपत्रक क्र. पूरक-2022/प्र.क्र.5/अथच-3,
मादाम कामा मागच, िु िात्मा राजगुरु र्चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तदनांक :- 08 फेब्रुवारी, 2022.

पिा :- १) तवत्त तवभाग, शासन पतरपत्रक क्र. अथचसं-2021/प्र.क.48/अथच-3,तद. 6 एतप्रल, 2021.
2) तवत्त तवभाग, शासन तनणचय क्र. अथचसं-2021/प्र.क.48/अथच-3,तद. 24 जून, 2021.
3) तवत्त तवभाग, शासन तनणचय क्र. अथचसं-2021/प्र.क.48/अथच-3,तद. 29 जुलै, 2021.
4) तवत्त तवभाग, शासन तनणचय क्र. अथचसं-2021/प्र.क.48/अथच-3,तद. 14 ऑक्टोबर, 2021.
5) तवत्त तवभाग, शासन तनणचय क्र. अथचसं-2021/प्र.क.48/अथच-3,तद. 21 ऑक्टोबर, 2021.
6) तवत्त तवभाग, शासन तनणचय क्र. अथचसं-2021/प्र.क.48/अथच-3,तद. 28 जानेवारी,2022.
7) तवत्त तवभाग, शासन पतरपत्रक क्र. अथचसं-2021/प्र.क.48/अथच-3,तद. 03 फेब्रुवारी,2022.
पतरपत्रक :-

तवधानमंडळाच्या मार्चच, 2022 च्या अतधवेशनाि नेिमीप्रमाणे भारिीय संतवधानाच्या अनुच्छे द
205 अन्वये र्चालू तवत्तीय वर्षाच्या खर्चार्चे पूरक तववरणपत्र सादर करण्याि येईल. संतवधानािील िसेर्च
मिाराष्ट्र अथचसंकल्प तनयम पुस्तिकेिील िरिूदी लक्षाि घेिा, खाली नमूद केलेल्या बाबीच्या
संबंधािील पूरक मागण्या / खर्चार्चे पूरक तववरणपत्र तवधीमंडळास सादर करण्याि येिे.
(अ) आकस्तमकिा तनधीमधून मंजूर करण्याि आलेल्या वा केल्या जाणाऱ्या रकमांबाबि
अद्यापपयंि तवधानमंडळाला पुरक मागण्या ककवा तवतनयोजने सादर करण्याि आलेली
नािीि, अशा बाबी.
(ब)

न्यायालयाच्या आदे शानुसार िथा भातरि तवरुपार्चा खर्चच िसेर्च ज्या नवीन बाबींवरील
खर्चच तवधानमंडळाकडू न पुरक मागणीद्वारे मंजूरी तमळाल्यानंिर करण्यार्चे योतजले
असेल अशा बाबी फक्ि.

(क) नवीन कामावरील खर्चच तवधानमंडळाच्या तनदशचनास आणून दे ण्याच्या संबंधािील
लाक्षतणक मागण्या.
2.

मार्चच, 2021 पासून राज्याि कोतवड-19 च्या संसगचजन्य मिामारीर्चा प्रादु भाव पुन्िा मोठ्या

प्रमाणावर तदसून आला आिे. त्यार्चा कर व करेिर मिसुलाि मोठ्या प्रमाणावर घट िोऊन राज्याच्या
अथचव्यवतथेवर तवपरीि पतरणाम िोि असल्याने सन 2021-22 या आर्थथक वर्षाि बांधील खर्चाच्या
उतिष्ट्टांना गरजेनुसार तनधीर्चे तविरण तदनांक तद. 03 फेब्रुवारी, 2022 च्या शासन पतरपत्रकाव्दारे
बीम्स प्रणालीवर करण्याि आलेले आिे. र्चालू तवत्तीय वर्षािील कोतवडजन्य पतरस्तथिी लक्षाि घेिा
शासनार्चा बांधील खर्चच तसमीि ठे वून राज्यार्ची तवत्तीयस्तथिी तनयंत्रणाि ठे वण्यासाठी खर्चार्चे
प्राधान्यक्रम व त्यानुर्षंगाने उपाययोजना करण्यार्ची आवश्यकिा आिे. त्यामुळे अशा पतरस्तथिीमध्ये
फक्ि खालील प्रयोजनासाठी तवभागांनी पुरक मागणी प्रतिाव सादर करणे अत्यावश्यक झाले आिे.
(1) आकस्तमकिा तनधीमधून मंजूर करण्याि आलेल्या वा केल्या जाणाऱ्या रक्कमांबाबि
तवधानमंडळाला अद्यापपयंि सादर करण्याि न आलेल्या पुरवण्या मागण्या/ तवतनयोजन.
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(2) न्यायालयीन प्रकरणी करावयाच्या िरिुदीसाठी,
(३) अथचसंकल्पीय िरिूदींिून 90 % पेक्षा अतधक खर्चच झाला आिे व यासाठी र्चालू आर्थथक वर्षासाठी
पुनर्थविरण / पुनर्थवतनयोजन करुन तनधी उपलब्ध करणे शक्य नािी िसेर्च, अतधक िरिूदीर्ची
आवश्यकिा आिे अशा बाबी साठी,
(४) केंद्रीय/बाह्य सिाय्यीि/ केंद्र पुरतकृि योजनांच्या केंद्र व राज्य तिश्यासाठी अथचसंकल्पाि िरिूद
करण्याि आलेली नािी अथवा केलेल्या िरिूदीिून 80 % पेक्षा जाति खर्चच झाला आिे व त्या तठकाणी
अतधकच्या तनधीर्ची आवश्यकिा आिे अशार्च बाबींसाठी,
3.

उपरोक्ि वतिूस्तथिी लक्षाि घेिा, सवच मंत्रालयीन तवभागांनी वर नमूद केलेल्या बाबीच्या

संबंधािील अतनवायच व कायचक्रम खर्चार्चे सवच पुरवणी मागणी प्रतिाव सोबि जोडलेल्या पतरतशष्ट्ट - अ
मधील सूर्चना व कायचपद्धिी अवलंबून पतरतशष्ट्ट-ब, क व ड मधील मातििीसि प्रथमि: तवत्त तवभागास
नोंदणीसाठी पाठतवणे आवश्यक आिे.
4.

या संदभाि मार्चच, 2022 च्या अतधवेशनामध्ये अंिभूि
च करावयाच्या कायचक्रम व अतनवायच

खर्चाच्या पुरवणी मागणीसंबंधीर्चे प्रतिाव तनयोजन तवभाग (तवकास क्षेत्र कायासन) / सामातजक न्याय व
तवशेर्ष सिाय्य तवभाग / आतदवासी तवकास तवभाग व तवत्त तवभागाकडे पाठतवण्यासंबंधीर्चे वेळापत्रक
खालीलप्रमाणे तविंत्रतरत्या तदलेले आिे. पुरवणी मागणी प्रतिावांर्ची नोंदणी BEAMS प्रणालीवर
Online पध्दिीने करण्याि येणार असल्याने सवच संबंतधि तवभागांनी तवतिि वेळापत्रकानुसार कायचवािी
करणे अत्यावश्यक आिे .
कायचक्रम
1)

कायचक्रमावरील खर्चार्चे प्रतिाव तनयोजन तवभाग / सामातजक न्याय व तवशेर्ष

10.02.2022

सिाय्य तवभाग/आतदवासी तवकास तवभाग यांर्चेकडे अंतिमि: पाठतवण्यार्ची

गुरुवार

कालमयादा.
2)

कायचक्रमावरील खर्चार्चे प्रतिाव तनयोजन तवभाग /सामातजक न्याय व तवशेर्ष

14.02.2022

सिाय्य तवभाग/आतदवासी तवकास तवभागाकडू न तवत्त तवभागाला (व्यय शाखा)

सोमवार

सादर करण्यार्ची कालमयादा.
3)

प्रतिाव तवत्त तवभागाच्या व्यय शाखेकडू न अथचसंकल्प शाखेकडे अंतिमि: प्राप्ि
िोण्यार्ची कालमयादा.

16.02.2022
बुधवार

अतनवायच
1)

अतनवायच खर्चार्चे प्रतिाव तवत्त तवभागास (संबंधीि व्यय शाखा) पाठतवण्यार्ची
कालमयादा.

2)

प्रतिाव तवत्त तवभागाच्या व्यय शाखेकडू न अथचसंकल्प शाखेकडे अंतिमि: प्राप्ि
िोण्यार्ची कालमयादा.

3)

व्यय अग्रक्रम सतमिीर्ची बैठक.

10.02.2022
गुरुवार
14.02.2022
सोमवार
21.02.2022
सोमवार

तटप:- पुरवणी मागणी प्रतिावांर्ची नोंदणी Online पध्दिीने करण्याि येि असल्याने सवच पुरवणी
मागण्यांच्या नतत्या (पतरतशष्ट्ट ब, क व ड मधील मातििीसि) व BEAMS प्रणालीवरील अिवाल तवत्त
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तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखेिील संबंतधि अथचसक
ं ल्प कायासनाकडू न िपासून तवतिि वेळेि तवत्त
तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखेिील अथच-2 या कायासनाकडे प्राप्ि झाला नािी, िर अशा पुरवणी
मागण्यांर्चे प्रतिाव Online प्रतक्रयेमुळे स्तवकारले जाणार नािीि व त्यार्ची संपूणच जबाबदारी संबंतधि
प्रशासकीय तवभागार्ची रािील. त्यामुळे तवभागांनी सवच प्रतिावांर्ची नोंदणी प्रथमि: वरीलप्रमाणे तवत्त
तवभागाकडे करणे अतनवायच आिे .
5.

सदर शासन पतरपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेितथळावर

उपलब्ध करण्याि आलेले असून त्यार्चा संकेिांक 202202081736494005 असा आिे. िे पतरपत्रक
तडजीटल तवाक्षरीने सांक्षांतकि करुन काढण्याि येि आिे.
मिाराष्ट्रार्चे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Vasant Krishna Patil

Digitally signed by Vasant Krishna Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=56462e610dbf070fe5eefa98886b167556f80b373181ed680e4c9c879d7e361
7,
serialNumber=14caf70544d4d2fb25d1da6ed673b0488e940d807179c09470fcdd9192
ba4ce7, cn=Vasant Krishna Patil
Date: 2022.02.08 17:44:31 +05'30'

( व. कृ. पाटील )
सिपत्र - पतरतशष्ट्ट अ, ब, क, ड व इ.

सि सतर्चव, मिाराष्ट्र शासन

प्रति,
1)

अपर मुख्य सतर्चव / प्रधान सतर्चव / सतर्चव सवच मंत्रालयीन तवभाग, मंत्रालय, मुंबई,

2)

मा.राज्यपाल यांर्चे सतर्चव, राजभवन, मलबार तिल, मुंबई,

3)

प्रधान सतर्चव / सतर्चव, मिाराष्ट्र तवधान मंडळ सतर्चवालय, मुंबई,

4)

सि सतर्चव / उप सतर्चव (अथचसंकल्प), सवच मंत्रालयीन तवभाग, मंत्रालय, मुंबई,

5)

सवच सि सतर्चव / उप सतर्चव / अवर सतर्चव / कक्ष अतधकारी, तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मुंबई,

6)

मा.मुख्यमंत्री यांर्चे खाजगी सतर्चव, मंत्रालय, मुंबई,

7)

सवच मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांर्चे खाजगी सतर्चव, मंत्रालय, मुंबई,

8) अपर मुख्य सतर्चव (तवत्त), प्रधान सतर्चव (तव.सु.), प्रधान सतर्चव (व्यय), प्रधान सतर्चव (ले व को.),
तवत्त तवभाग यांर्चे वरीष्ट्ठ तवीय सिायक / तवीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई,
9)

कक्ष अतधकारी (अथचसंकल्प-2/4), तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मुंबई,

10) तनवड नतिी, अथच -3, तवत्त तवभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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पतरतशष्ट्ट - “अ”
( सवचसाधारण सूर्चना )

1. उपरोक्ि पतरपत्रकािील पतरच्छे द 2 मध्ये नमूद केलेल्या बाबीं व्यतितरक्ि इिर बाबींर्चे प्रतिाव तवीकारले जाणार
नसल्याने असे प्रतिाव तवत्त तवभागास सादर करण्याि येऊ नयेि.

2. पतरपत्रकािील पतरच्छे द 2 मध्ये नमूद केलेल्या ज्या पुरक मागण्यांना व्यय अग्रक्रम सतमिीर्ची मान्यिा

आवश्यक आिे, त्या पुरक मागण्यांना मान्यिा घेण्याबाबि शासन तनणचय, तवत्त तवभाग क्र.बीजीटी10.2000/प्र.क्र.545/2000/अथचस-ं 2, तदनांक 03 जून, 2000 व क्र.बीजीटी-1001/प्र.क्र.1591/ 2001/
अथचसंकल्प-2,

तदनांक

26

तडसेंबर,

2001

व

क्र.व्यअस-10.02/प्र.क्र.68/अथचसंकल्प-2,

तदनांक 01 जानेवारी, 2003 अन्वये सुधातरि कायचपध्दिी तविीि केलेली आिे .

3. शासन तनणचय, तवत्त तवभाग क्र.संकीणच-2016/प्र.क्र.88/अथच-1, तदनांक 27 जानेवारी, 2017 नुसार सन
2017-2018 च्या आर्थथक वर्षापासून योजनेिर व योजनांिगचि खर्चार्चे वगीकरण अनुक्रमे अतनवायच खर्चच व
कायचक्रमांवरील खर्चच असे करण्याि आलेले आिे . कायचक्रमांवरील खर्चाच्या प्रतिावास आवश्यकिेप्रमाणे
तनयोजन तवभाग (तवकास क्षेत्र कायासन) / सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग / आतदवासी तवकास
तवभाग िसेर्च तवत्त तवभागार्ची मान्यिा घेणे आवश्यक रािील.

4. पुरक मागणीच्या प्रतिावाच्या नतिीवरील तनदे शपत्रावरर्च ठळक अक्षराि पुरवणी मागणी (मार्चच, 2022)

कायचक्रम / अतनवायच, आविी / अनाविी पुरवणी मागणीर्ची रक्कम व संतक्षप्ि तवर्षय ठळक अक्षराि नमूद
करणे बंधनकारक आिे .

5. तवत्त तवभागाला प्राप्ि िोणाऱ्या नतत्या सवचसाधारणपणे नोंदणी शाखेि स्तवकारल्या जािाि. िथातप, पुरवणी

मागणी प्रतिावाच्या नतत्या तवत्त तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखेि प्रथमि: प्राप्ि झाल्यास त्यार्ची नोंद घेवून
आवश्यक िेथे व्यय अग्रक्रम सतमिीर्ची मान्यिा घेणे व मान्य झालेले प्रतिाव अथचसक
ं ल्पीय प्रकाशनाि
अंिभूचि करणे शक्य िोि असल्याने मंत्रालयीन तवभागांनी पतरपत्रकािील वेळापत्रकानुसार कायचक्रम व
अतनवायच खर्चाच्या पुरवणी मागण्याच्या नतत्या, संबतं धि कक्ष अतधकाऱ्याने तवि: प्रत्यक्ष नतिी व BEAMS
प्रणालीवरील अिवालासि (पतरतशष्ट्ट-क) िसेर्च या पतरपत्रकािील सूर्चनांनुसार मातििी पतरपूणच असल्यार्ची
खात्री करुन (तनदे शपत्र िसेर्च पतरतशष्ट्ट “ब, क व ड” मधील मातििीसि) तवत्त तवभागाच्या अथचसंकल्प
शाखेिील संबतं धि अथचसक
ं ल्प कायासनाकडू न (पतरतशष्ट्ट-इ) िपासून त्या तवत्त तवभागाच्या अथचसक
ं ल्प
शाखेिील अथच-2 या कायासनाकडे तवतिि करण्याि आलेल्या वेळापत्रकानुसार कायालयीन वेळेि नोंदवून
तवत्त तवभागाला सादर कराव्याि. ज्या प्रशासकीय तवभागांच्या कायचक्रम खर्चाच्या पुरवण्या मागण्या
सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग, आतदवासी तवकास तवभाग िसेर्च सावचजतनक बांधकाम तवभाग या
प्रशासकीय तवभागांच्या मागणी क्रमांकाखाली येि असिील अशा प्रशासकीय तवभागांनी BEAMS
प्रणालीवरील मातििीर्ची नोंदणी प्रकरणपरत्वे सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग, आतदवासी तवकास
तवभाग वा सावचजतनक बांधकाम तवभागाच्या अथचसक
ं ल्प शाखेमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन िेथे BEAMS प्रणालीवर
नोंदणी करावी व त्याबाबिर्चा BEAMS प्रणाली अिवाल प्राप्ि करुन घेऊन िो नतिीसि तवत्त तवभागाच्या
अथचसंकल्प शाखेिील संबतं धि अथचसंकल्प कायासनास तवतिि वेळेि सादर करावा.

6. प्रशासकीय तवभागांनी तवत्त तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखेिील संबतं धि अथचसंकल्प कायासनांना नतिीसि
ONLINE पुरवणी मागणी सादर करण्यार्ची कायचपध्दिी पतरतशष्ट्ट-क मध्ये दे ण्याि आलेली असून
त्याप्रमाणेर्च तवभागांनी कायचवािी करावी.

7. पुरवणी मागणी नतिीवर तवत्त तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखेिील अथच-2 या कायासनाकडू न टोकन क्रमांक

नोंदतवला नसल्यास अशा टोकन तवरतिि नतत्या तनयोजन तवभाग /सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य
तवभाग /आतदवासी तवकास तवभाग यांनी पुरवणी मागण्यांच्या छाननीसाठी स्तवकारु नयेि. सवच प्रशासकीय
तवभागांनी या सूर्चना लक्षाि घेऊन कायचवािी करावी.
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8. भारिार्चे मिालेखाकार यांनी मागील आर्थथक वर्षाि पुरवणी मागण्या अखर्थर्चि रातिल्या असल्यार्चा मुिा

उपस्तथि केला असून तवभागांनी पुरवणी मागण्यांर्चे प्रतिाव पाठतविाना या पतरपत्रकािील पतरच्छे द 2 मध्ये
नमूद केलेल्या बाबींसाठींच्या पुरवणी मागण्यांर्चा तनधी 31 मार्चच, 2022 पूवीर्च प्रत्यक्ष खर्ची पडे ल असेर्च पुरवणी

मागण्यांर्चे प्रतिाव सादर करावेि.

9. तवतिि कालमयादे ि कायचवािी िोण्याच्या दृष्ट्टीने पुरवणी मागण्यांच्या प्रतिावार्ची छाननी करिाना तवत्त
तवभागाने उपस्तथि केलेले मुिे, इत्यादी बाबिर्ची अतधकर्ची मातििी िात्काळ सादर करुन प्रतिावास

आवश्यक िी मातििी कालमयादे ि प्राप्ि झाली ककवा नािी यार्ची काळजी प्रशासकीय तवभागाच्या संबतं धि
अतधकाऱ्यांनी/तनयंत्रण अतधकाऱ्यांनी घ्यावी. पुरवणी मागणी प्रतिाव कायचक्रम खर्चार्चा असल्यास घटक
तनिाय (General/SCSP/STSP) तनयिव्यय उपलब्ध आिे ककवा कसे? व त्यास संबतं धि घटक तनिाय
तवभागांर्ची मान्यिा (तनयोजन तवभाग / सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग /आतदवासी तवकास
तवभाग) आिे ककवा कसे? िसेर्च कायचक्रम खर्चाच्या प्रतिावास प्रशासकीय मान्यिा व पुरवणी मागणीच्या
समथचनार्ची कारणमीमांसा तपष्ट्टपणे नमूद करणे अतनवायच आिे. या कायचवािी दरम्यान कोणिािी प्रतिाव
उपरोक्ि उणीवांमुळे अथचसक
ं ल्पीय प्रकाशनाि अंिभूि
च िोण्यार्चे रािू नये, यार्ची दक्षिा प्रशासकीय
तवभागाच्या संबतं धि अतधकाऱ्यांनी/तनयंत्रक अतधकाऱ्यांनी घ्यावी. प्रशासकीय तवभागाच्या संबतं धि
सिसतर्चव/उपसतर्चव यांनी यासाठी तवि: जािीने लक्ष घालावे.

10. उपरोक्ि पतरपत्रकािील पतरच्छे द 2 मधील (३) मध्ये नमूद केलेल्या पूरक मागण्यांसाठी शासन मान्यिा व
समथचनीय कारणे नमूद करण्याि यावीि.

11. या मागण्यांर्चे सभागृिापुढे समथचन करावयार्चे असल्याने, मागण्यांच्या आवश्यकिेच्या दृष्ट्टीने लागणारा संपण
ू च

व योग्य िो संबतं धि िपशील अशा मागण्यांच्या मसुद्याि दे ण्याि यावा. िसेर्च नतिीमध्ये पुरवणी मागणी
प्रतिाव या सोबि जोडलेल्या पतरतशष्ट्ट-ब (ANNEXURE - B) या नमुन्यािील मातििीसि पतरपूणच असावा.

12. पतरपत्रक तनगचतमि िोण्यापूवी एखाद्या तवभागाने पुरवणी मागणी मंजूर करुन घेिली असल्यास त्या नतिीसि

प्रतिाव या पतरपत्रकािील सूर्चनांर्चा अवलंब करुन पुन्िा तवत्त तवभागाच्या अथचसक
ं ल्प शाखेिील संबतं धि
अथचसंकल्प कायासनास पाठवावा. तवधानमंडळाला पुरवणी मागण्या सादर करिांना अथचसक
ं ल्पीय
प्रकाशनाद्वारे सादर केल्या जािाि. त्यामुळे पुरवणी मागणी मान्यिेबाबिर्ची कोणिीिी नतिी तवभागाने तवि:
जवळ ठे वू नये.

13. पूरक मागण्या सादर करण्यासंबध
ं ीच्या आतण तवधानमंडळाच्या इिर कामकाजासंबधीच्या िारखा सवच
तवभागांना नेिमीप्रमाणे मिाराष्ट्र तवधानमंडळ सतर्चवालय यांर्चक
े डू न योग्यवेळी कळतवण्याि येिील.
*** *** *** ***
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पतरतशष्ट्ट - “ब”
1)

तवभागार्चे नाव.

2)

योजनेर्चे नाव व तवरूप थोडक्याि.

3)

मागणी क्रमांक / लेखाशीर्षच.

4)

कायचक्रम खर्चच / अतनवायच खर्चच.

5)

पुरवणी मागणी रक्कम :- आविी / अनाविी / एकूण.

6)

कायचक्रम खर्चार्चा पुरवणी मागणी प्रतिाव असल्यास त्यासाठी तनयिव्यय उपलब्ध आिे वा कसे?

7)

कायचक्रम खर्चार्चा पुरवणी मागणी प्रतिाव असल्यास आवश्यकिेप्रमाणे तनयोजन तवभाग /
सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग / आतदवासी तवकास तवभागार्ची मान्यिा आिे वा कसे?

8)

मागील िीन वर्षांर्ची िरिूद / प्रत्यक्ष खर्चच.

9)

र्चालू आर्थथक वर्षािील उपलब्ध िरिूद, तविरीि रक्कम, झालेला खर्चच, तशल्लक रक्कम.

10) पुरवणी मागणी प्रतिावामध्ये खर्चार्चा पूणच िपतशल उदा. तनमाण करावयार्ची पदे , वेिन व
वेिनश्रेणी, िसेर्च इिर उतिष्ट्टासाठी प्रतिाव असल्यास आविी, अनाविी व एकूण वार्थर्षक
सरासरी खर्चच, खरेदी करावयाच्या सामुग्रीर्चा िपतशल इ. व त्या समथचनाथच कारणतममांसा.
11) बांधकाम / प्रकल्पांर्चे नवीन कामांर्चे प्रतिाव असल्यास त्यास प्रशासकीय मान्यिा, आर्थथक वर्षाि
तनतििपणे खर्चच िोणारी बांधकाम / प्रकल्पतनिाय मागणी व कामांर्ची यादी. जुन्या कामांसाठी
यापूवी झालेला कामतनिाय खर्चच, बांधकामार्ची सद्य:स्तथिी इ. र्चा िपतशल.
12) खर्चास मंजूरी दे णारे शासकीय आदे श / प्रशासकीय मान्यिा यांर्चे आदे श, क्रमांक व तदनांक.
13) िु कूमनाम्याच्या रकमासंदभाि िु कूमनाम्यार्चा तदनांक, रकमेर्चा िपतशल, रक्कम दे ण्यास तवलंब
असल्यास त्यार्ची कारणे व त्यामुळे शासनास व्याजापोटी द्यावा लागणारा अतितरक्ि खर्चच
इत्यादींर्चा सतवतिर िपतशल.
14) पुरवणी मागणीमध्ये बांतधल खर्चार्चा समावेश असल्यास, अशा बांतधल खर्चामुळे वसुलीच्या रुपाने
तमळणाऱ्या रकमा, केंद्र शासन ककवा केंद्र शासनाच्या मिामंडळाकडू न तमळालेले अनुदान ककवा
कजच ज्या लेखातशर्षाखाली जमा करावयार्चे असिील िे लेखातशर्षच व त्यामुळे खर्चाि कपाि िोिे
ककवा कसे यार्चा िपतशल.
15) प्रतिातवि पूरक मागणीर्ची अथचसंकल्पाि िरिूद का करिा आली नािी यार्ची िपतशलवार कारणे.
16) मागील अतधवेशनानंिर आकस्तमकिा तनधी अग्रीम घेिला असल्यास त्याच्या भरपाईसाठी िसेर्च
उवचतरि कालावधीकरीिा िरिूद करण्यासाठी पूरक मागणी प्रतिाव सादर केला असल्यास
उवचतरि कालावधीकरीिा लागणाऱ्या िरिूदीर्चा सतवतिर व संपूणच िपतशल द्यावा.
17) तनधी 31 मार्चच, 2022 पयंि खर्चच िोईल िे तवभागाने प्रमातणि करावे (पतरतशष्ट्ट - ड).
18) तनधी आिरीि केल्यावर PLA/बँक खात्याि जमा िोणार नािी यार्ची खािरजमा केली आिे काय?
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19) पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध िोणारा तनधी तविीि तनतवदा प्रक्रीया कायचपध्दिी / तवत्तीय
अतधकारांच्या मयादा / P.W.D. मॅन्युअल / C.V.C. र्ची मागचदशचक ित्वे / प्रर्चतलि शासन तनणचय
/ तनयमानुसार खर्चच केला जाणार असल्यार्चे तवभागार्चे प्रमाणपत्र.
20) या कायचक्रमांच्या संदभाि मिालेखाकारांर्चे अिवालाि / लोलेसच्या अिवालाि / तथातनक लेखा
पतरक्षणाि कोणिािी आक्षेप प्रलंतबि नािी वा घेिलेला नािी याबाबि तवभागार्चे प्रमाणपत्र.
21) पुरवणी मागणी - शासनार्चे तनणचय / पतरपत्रक तवत्तीय तनयमानुसार आिे ककवा नािी?
22) ज्या कामासाठी पुरवणी मागणी पातिजे त्याला प्रशासकीय, िांतत्रक, तवत्तीय मान्यिा आिे काय?
23) ज्या कामासाठी पुरवणी मागणी पािीजे आिे त्यासाठी यापूवी तनधी घेिला असल्यास िो PLA
मध्ये ठे वण्याि आलेला आिे काय? असल्यास त्या तनधीबाबिर्ची मागील मतिन्यािील स्तथिी
दशचतवणारे तववरणपत्र सोबि जोडावे.
24) उपरोक्ि अ.क्र.23 मधील बाबीबरोबरर्च तवभागांिगचिच्या सवचर्च PLA खात्यािील तनधीर्ची मागील
मतिन्यािील स्तथिी दशचतवणारे एकतत्रि तववरणपत्र सोबि जोडावे.
25) ज्या कामासाठी पुरवणी मागणी पातिजे आिे त्यासाठी यापूवी तनधी घेिला असल्यास िो बँक
खात्यामध्ये ठे वण्याि आलेला आिे काय? असल्यास त्या बँक खात्यािील तनधीबाबिर्ची मागील
मतिन्यािील स्तथिी दशचतवणारे बँकेर्चे तववरणपत्र सोबि जोडावे.
26) उपरोक्ि अ.क्र.25 मधील बाबीबरोबरर्च तवभागांिगचिच्या सवचर्च बँक खात्यामध्ये तनधीर्ची मागील
मतिन्यािील स्तथिी दशचतवणारे एकतत्रि तववरणपत्र व बँकार्चे तववरणपत्र सोबि जोडावे.
27) ज्या लेखाशीर्षाखाली पूरक मागणी प्रतिातवि केली आिे. त्या लेखातशर्षाखाली यापूवीर्ची संतक्षप्ि
दे यकांर्ची िपशीलवार दे यके प्रलंतबि आिेि का? असल्यास िी प्रलंतबि रािण्यार्ची कारणे व
त्यार्ची सद्यस्तथिी.
28) उपरोक्ि अ.क्र.27 मधील बाबीबरोबरर्च तवभागांिगचिच्या सवच संतक्षप्ि दे यकांर्ची िपशीलवार
दे यके प्रलंतबि असल्याबाबिर्चे दशचतवणारे एकतत्रि तववरणपत्र कारणासि सोबि जोडावे.
29) पुरवणी मागणीर्चा BEAMS प्रणालीवरील अिवाल (पतरतशष्ट्ट-क) नतिीसोबि ठे वण्याि यावा.
*** *** *** ***
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पतरतशष्ट्ट - “क”
सवच संबंतधि प्रशासकीय तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखांनी BEAMS प्रणालीच्या LIVE MODE वर पूरक
मागण्यांर्चा मजकूर नोंदतवणे व िो तवत्त तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखे िील संबंतधि अथचसंकल्प
कायासनाकडे नतिीसि पाठतवणे याबाबिर्ची कायचपध्दिी
संबतं धि तवभागाच्या अथचसक
ं ल्प शाखांनी प्रथमि: BEAMS प्रणालीच्या LIVE MODE वरील DRAFT MODE
वर पुरवणी मागण्यांर्चा मजकूर अर्चूक नोंदवावा. यािील सवच रकाने (FIELDS) भरणे अतनवायच आिे . सदर मातििी
िपासून व िी APPROVE करुन FINAL MODE ला पाठवावी. िद्नंिर सुधारणा असल्यास आवश्यक त्या
सुधारणेसि FINAL MODE ला APPROVE करुन िी तवत्त तवभागाच्या अथचसक
ं ल्प शाखेिील संबंतधि अथचसंकल्प
कायासनाकडे FORWARD करावी. ित्पूवी खाली नमूद केलेल्या नमुन्यािील तबम्स प्रणालीवरील अिवालार्ची प्रि
काढावी.
2.

ज्या प्रशासकीय तवभागांच्या कायचक्रम खर्चाच्या पुरवण्या मागण्या सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग,

आतदवासी तवकास तवभाग िसेर्च सावचजतनक बांधकाम तवभाग या प्रशासकीय तवभागांच्या मागणी क्रमांकाखाली येि
असिील अशा प्रशासकीय तवभागांनी BEAMS प्रणालीवरील मातििीर्ची नोंदणी प्रकरणपरत्वे सामातजक न्याय व

तवशेर्ष सिाय्य तवभाग, आतदवासी तवकास तवभाग वा सावचजतनक बांधकाम तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखेमध्ये प्रत्यक्ष
जाऊन िेथे BEAMS प्रणालीवर नोंदणी करावी व त्याबाबिर्चा BEAMS प्रणाली अिवाल प्राप्ि करुन घेऊन िो
नतिीसि तवत्त तवभागाच्या अथचसंकल्प शाखेिील संबंतधि अथचसंकल्प कायासनास तवतिि वेळेि सादर करावा.
3.

या पतरपत्रकािील सूर्चनांनुसार पुरवणी मागणी प्रतिाव पतरपूणच ियार करुन त्यास आवश्यकिेनुसार

तवभागाच्या सतर्चवांर्ची अथवा प्रभारी मंत्री मिोदयांर्ची मान्यिा घ्यावी. अशी मान्यिा घेिलेल्या प्रतिावार्ची नतिी
पतरपत्रकािील सूर्चनांनुसार ियार करुन नतिीसि BEAMS प्रणालीवरील अिवाल तवत्त तवभागाच्या अथचसंकल्प
शाखेिील संबंतधि अथचसंकल्प कायासनाकडू न िपासून घ्यावा. िद्नंिर तवत्त तवभागाच्या संबंतधि अथचसंकल्प
कायासनांनी सदर अिवाल नतिीप्रमाणे योग्य आिे ककवा कसे त्यार्ची िपासणी करावी. िपासणीअंिी आवश्यक त्या
सुधारणा करुन िो अिवाल तवत्त तवभागाच्या अथच-2 या कायासनाकडे FORWARD करावा. िद्नंिर संबंतधि
प्रशासकीय तवभागांनी लगेर्चर्च पुरवणी मागणीर्ची नतिी व BEAMS प्रणालीवरील अिवाल तवत्त तवभागाच्या
अथचसंकल्प शाखेिील अथच-2 या कायासनाकडे प्रत्यक्ष सादर करावा. तवत्त तवभागाच्या अथच-2 या कायासनाने सदर
पुरवणी मागणी प्रतिावासाठी BEAMS प्रणालीवर तनमाण झालेला (GENERATE) टोकन क्रमांक नतिीवर नोंदवावा व
सदर नतिी आवश्यकिेप्रमाणे तवत्त तवभाग / तनयोजन तवभाग / सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग / आतदवासी
तवकास या तवभागांकडे तवतिि मुदिीि पुढील कायचवािीसाठी पाठतवण्याबाबि संबंतधि प्रशासकीय तवभागांना सूर्चना
द्याव्याि. संबंतधि प्रशासकीय तवभागांनी त्याप्रमाणे तवतिि मुदिीि िािडीने कायचवािी करावी.
4.

या कायचवािीमध्ये िांतत्रक अडर्चण उद्भवल्यास संबतं धि प्रशासकीय तवभागांनी िािडीने तवत्त तवभागाच्या

अथचसंकल्प शाखेिील संबंतधि अथचसंकल्प कायासनाकडे ककवा अथच-4 या कायासनाकडे िात्काळ संपकच साधावा.
BEAMS प्रणालीवरील अिवालामध्ये कोणिी मातििी नोंदतवणे आवश्यक आिे याबाबिर्चा संतक्षप्ि गोर्षवारा खालील
नमुन्याि तदलेला आिे. यािील पुरवणी मागणीर्चा तवर्षय िा मराठी मधूनर्च भरणे आवश्यक आिे . िसेर्च या
अिवालािील पुरवणी मागणीर्ची रक्कम प्रतिावार्ची छाननी / िपासणी करण्यासाठी अंतिम / ग्रािय धरली जाणार
असल्याने मागणीर्ची रक्कम तबम्स प्रणालीवरील अिवालाि अर्चूकपणे नोंदवावी.
5.

सन 2017-18 पूवी पुरवणी मागण्यांच्या इंग्रजी व मराठी मसुद्यामध्ये िक्िात्मक तवरुपार्ची मातििी

उदा. पदांर्चा िपतशल, वेिनश्रेणी, बांधकामांच्या अनुर्षंगाने कामांर्ची यादी, इत्यादींर्चा समावेश करण्याि येि िोिा.
िथातप, आिा BEAMS प्रणालीवरील अिवालािील संतक्षप्ि इंग्रजी व मराठी मसुद्यामध्ये िक्िात्मक तवरुपाच्या
मातििीर्ची नोंद ONLINE प्रणालीवर भरण्यार्ची सुतवधा नसल्याने अशी िक्िात्मक तवरुपार्ची मातििी पतरतशष्ट्टाव्दारे
(ANNEXURE) अलगतरत्या HARD व SOFT COPY मध्ये BEAMS प्रणालीवरील अिवालासोबि तवत्त तवभागाच्या
अथचसंकल्प शाखेिील संबतं धि अथचसंकल्प कायासनास प्रतिावासोबि द्यावी. िसेर्च अशा पतरतशष्ट्टांर्चा उल्लेख
BEAMS प्रणालीवरील अिवालािील संतक्षप्ि इंग्रजी व मराठी मसुद्यामध्ये (ENGLISH / MARATHI TEXT) करण्याि
यावा.
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BEAMS प्रणालीवरील अिवाल (नमुना मसुदा)
अथचसंकस्ल्पय तविरण प्रणालीच्या REPORT मध्ये SUPPLEMENTARY याअंिगचि उपलब्ध िोणारा खालील
REPORT नतिीसोबि जोडणे अतनवायच आिे.
पुरवणी मागण्यांर्चे प्रतिाव MARCH 2022
1.

तवभाग

2.

नतिी क्रमांक

3.

नतिीर्चा ई-ऑतफस संगणक क्रमांक (COMPUTER NO.)

4.

कायचक्रम (SCHEME) / अतनवायच (COMMITTED)

5.

मागणी क्रमांक (ITEM NUMBER)

6.

मा.मंत्री

(Rs. In Thousand)
Demand Scheme
No.
Code

Detail Budget Suppl. Suppl. Reapp. Suppl. Total Exp. Balance Current Current
Current
Head
I
II
AMT I+II
Till
Suppl.
Suppl.
Suppl.
(Object)
Date
Amount Recurring
Non
Total
Recurring

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

पुरवणी मागणीर्चा तवर्षय
(मराठीमध्ये)

English Text

(2500 Characters)

Marathi Text

(3000 Characters)

सि / उप / अवर सतर्चव / कक्ष अतधकारी
यांर्चे नांव व दू रध्वनी क्रमांक
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पतरतशष्ट्ट - “ड”
प्रमाणपत्र
प्रमातणि करण्याि येिे की, प्रतिातवि पुरवणी मागणी िी अतिशय अपवादात्मक
पतरस्तथिीमध्ये, वैधातनक बाबी पूणच करण्यासाठी, न्यायालयीन बाबी पूणच करण्यासाठी व
अत्यंि अपतरिायच बाबीसाठी तनधी उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याने सादर करण्याि
आली आिे , िसेर्च यासाठी उपलब्ध करण्याि येणारा तनधी तदनांक 31 मार्चच, 2022 पूवी पूणच
खर्ची पडे ल याबाबि माझी खात्री झाली आिे.

( तवभागार्चे अपर मुख्य सतर्चव / प्रधान सतर्चव / सतर्चव )
तदनांक :तठकाण :-
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पतरतशष्ट्ट - “इ”
अ.क्र.

तवभागार्चे नाव

अथचसंकल्प कक्ष

दू रध्वनी

अथच-14

22793433

1.

सामान्य प्रशासन तवभाग

2.

उद्योग, ऊजा व कामगार तवभाग

3.

अल्पसंख्याक तवकास तवभाग

4.

मराठी भार्षा तवभाग

5.

इिर मागास बिु जन कल्याण तवभाग

अथच-5

22793433

6.

मिसूल व वन तवभाग

अथच-6

22793689

7.

सामातजक न्याय व तवशेर्ष सिाय्य तवभाग

अथच-7

22793689

8.

पयावरण व वािावरणीय बदल तवभाग

9.

मतिला व बालकल्याण तवभाग

10.

शालेय तशक्षण व क्रीडा तवभाग

अथच-8

22793393

11.

उच्र्च व िंत्रतशक्षण तवभाग

12.

सावचजतनक आरोग्य तवभाग

अथच-9

22793350

13.

वैद्यकीय तशक्षण व और्षधी द्रव्ये तवभाग

14.

जलसंपदा तवभाग

अथच-10

22793080

15.

गृि तवभाग

अथच -11

22793433

16.

तवधी व न्याय तवभाग

17.

पयचटन व सांतकृतिक कायच तवभाग

18.

सावचजतनक बांधकाम तवभाग

अथच-12

22793442

19.

कृतर्ष व पदु म तवभाग (कृतर्ष) तवभाग

अथच-13

22793350

20.

सिकार, पणन व वस्त्रोद्योग तवभाग

21.

कृतर्ष व पदु म तवभाग (पदु म) तवभाग

अथच-15

22793350

22.

नगर तवकास तवभाग

अथच-16

22793689

23.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्रािक संरक्षण तवभाग

24.

तनयोजन तवभाग

25.

ग्रामतवकास व जलसंधारण तवभाग

अथच-17

22793442

26.

गृितनमाण तवभाग

27.

मृद व जलसंधारण तवभाग

28.

मिाराष्ट्र तवधानमंडळ सतर्चवालय तवभाग

अथच-18

22793689

29.

तवत्त तवभाग

30.

संसदीय कायच तवभाग

31.

पाणीपुरवठा व तवच्छिा तवभाग

32.

कौशल्य तवकास, रोजगार व उद्योजकिा तवभाग

33.

आतदवासी तवकास तवभाग

अथच-19

22793689

1.

व्यय अग्रक्रम सतमिीसाठी पुरवणी मागणी नोंदणी

अथच-2

22793348

2.

बीम्स प्रणाली

अथच-4

22793213

**************************
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