महारा

शासन

कृिष िवभाग

िव ीय यव थापन पु तका
हवामान अनुकूल कृिष

क प

( नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क प )

क प यव थापन क ,मुंबई
जानेवारी,२०१९

िव ीय यव थापन पु तका
हवामान अनु कूल कृिष क प
( नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क प )

िव ीय यव थापन पु तका

अनु मिणका
१
२

३

कायकारी सारांश

१-२

तावना

३

२.१ शीषक

२.२ पु तकेचे उि ट

३

२.४ िवचलन

३

२.३ पु तकेची या ती

३

२.५ क पाची संक पना

३

२.7 क प अंमलबजावणी यं णेची कत ये व जबाबदा या

५

२.६ क पाचे घटक व उपघटक

४

२.8 क प अंमलबजावणी रचना

६

सं था मक संरचना

७

३.१ सामा य
३.२

क प यव थापन क ाम ये िव

3.3 िज हा तरावरील िव

४

यव थापनेसाठी सं था मक यव था:

यव थापनेसाठी सं था मक यव था

1०

४.१ भारत सरकार या तरावर

1१

िनधी िवतरण यव था

४.३

1१

क प

यव थापन क

तरावर िनधीचे िवतरण

४.४ िज हा तरावर िनधीचे िवतरण

४.५ उप िवभाग तरावर िनधीचे िवतरण
४.६ समूह तर / ाम तरावर िनधीचे िवतरण
४.7 िब स णाली (BEAMS)

1२
१२
1२
1३
1४
१६

४.8 ेझरी नेट

क पासाठीची लेखा क े

५.१ सामा य

१८

५.३ लेखांकन क ांची कत ये व जबाबदा या

१९

१८

५.२ क पासाठीची लेखांकन क े

६

९

३.4 लेखा कमचा यांचे िश ण

४.२ रा य तरावर

५

८

लेखा शीष

2०

६.१ शासकीय ले यांची रचना

2२

६.२ ले यांचे संकलन

2३

६.३ लेखाशीष

६.४ क पाचे घटक व शासकीय अंदाजप कातील संबधीत उ ी ट शीष
I

2४

िव ीय यव थापन पु तका

७

अथसंक पीय अंदाज प क तयार करणे
7.१

तावना

२५

7.२ उ ी टे

२५

7.३ अथसंक प कालावधी
7.४ अंदाजप क तयार करावयाची कायप ती

२५

7.६ क प घटक िनहाय अंदाजप काचे उ ी ट िनहाय अंदाजप कात पांतर

२७

7.7 अंदाजप क तयार कर याची कालमय दा

२७

7.५ अंदाजप काचे घटक
करणे

7.8 िनधीचे पुनिवतरण

८

8.१ अ ीमांचे उपचार

२९

लेखांकन धोरणे

२९

8.३ खच चे वग करण व लेखांकन

२९

8.५ लेखांकनाचा आधार

3०

8.४ लाभा य चा िह सा

२९

8.6 अनुदानाची ओळख

3०

९.१ सामा य

3१

लेखा िवषयक अिभलेखे

यादी

११

२८
२८

९.२ लेखांकन क ांनी सादर करावया या िनयतकालीक आ थक अहवालांची

१०

२७

7.९ पुरवणी अंदाजप क

8.२ थावर मालम ा

९

२५

3३
3४

९.३ अिभलेखे जतन व न ट करणे

अंतगत िनयं ण रचना

३६-३९

दानाची यव था व अनुदानाचे िवतरण
११.१ आहरण व संिवतरण अिधकारी यांची कत य व जबाबदा या

4०

११.३

4१

११.२ िनयं ण अिधकारी यांची कत य व जबाबदा या
दानाची कायप

ी

११.४ अनुदान िवतरीत करावयाची कायप
११.५ अनुदान िवतरीत करावयाची कायप
बचत गट

११.६ अि म िवतरीत करावयाची कायप
११.7 महारा

ी - वय तक लाभाथ

ी - FPC/FPO/FIG/ मिहला
ी - वय तक लाभाथ

शासना या डीबीटी ारे अनुदान िवतरीत करावया या

4१
4४
४5
४६
४७

मागदशक सूचना

१२

लेखा परी ण यव था
१२.१ बा

४९

लेखापरी ण
II

िव ीय यव थापन पु तका

१२.२ अंतगत लेखापरी ण

४९

१२.३ अंतगत लेखापरी कांची नेमणूक

5१

१२.५ लेखापरी ण पुन वलोकन सिमती

5२

१२.४ लेखाआ ेपांची पुतता

१२.६ लेखापरी ण व लेखाआ ेपांची पुतता यांचे ऑनलाइन संिनयं ण

१३

१४

िव ीय अिधकार

5३

१३.१ िव ीय अिधकार दान कर याची आव यकता

५४

१३.३ धान सिचव (कृषी )

५५

१३.२ मु य सिचव यांचे अ य तेखालील सुकाणू सिमती

५४

१३.४ क प तांि क स ागार सिमती

५५

पिरिश टे

६७

१३.५ क प अंमलबजावणी यं णेस िव ीय अिधकारांचे दान

५६

2.1 क प अंमलबजावणी या िविवध तरांची कत ये व जबाबदा या

६८

2.2 िविवध तरावरील लेखािवषयक कमचा यांचे कत ये व जबाबदा या
6.1 क पाचे घटक आिण अंदाजप कातील संबध
ं ीत उ ी ट
7.1 वा षक अंदाज प क (वा षक कृती आराखडा)
7.2 वा षक कृती आराखडयाचा घोषवारा
9.1 धनादे श व धनाकष न दवही

9.2 धनादे श / धनाकष िवतरण न दवही

9.3 (अ) जड सं ह न दवही / थावर मालम ा न दवही
9.3 (ब) साठा न दवही

7१

८६

9१
9३
९४
९५
९६
९७

९८

9.4 अ ीम न दवही

९९

9.5 अनुदान मं जूर व खच न दवही

10०

9.6 लाभाथ िह सा न दवही

9.7 डीबीटी माफत अनुदान िवतरण न दवही
9.8 मािसक खच अहवाल

10१
10२
1०६

9.9 अंतरीम िव ीय अहवाल (IFRs)

11३

9.10 वा षक खच अहवाल

1१७

9.11 उपयोिगता माणप

9.12 गावसमूहातील गाव िनहाय खच चा अहवाल
12.1 लेखा आ ेपांची पूतता न दवहीचा नमूना

१५

5१

1१८
12१

त ते
त ता

. 1 क पाचे घटक व उप घटक

. 2 िविवध तरांवर लेखा कमचारी यव था

८

त ता

. 3 ेझरी नेट - काय

१६

त ता
त ता

. 4 क पातील लेखांकन क ांची यादी
III

४

१८

िव ीय यव थापन पु तका

त ता

. 5 िविवध लेखांकन क ांची कत ये व जबाबदा या

१९

त ता

. 6 लेखाशीष व आकडयांचा वापर

2३

त ता

. 8 क पा या बाहय िह यासाठीचा लेखाशीष

2३

त ता
त ता

. 7 क पा या रा य िह यासाठीचा लेखाशीष
. 9 क पासाठी

(Object codes)

तािवत कर यात आलेले उ ी ट लेखाशीष

त ता

. 10 क पा या

त ता

. 11 िविवध लेखांकन क ावर ठे वावयाची लेखा िवषयक अिभलेखे

त ता

. 12 िनयतकालीक आ थक अहवाल

त ता

. 13 अिभलेखे जतन करावयाचा कालावधी व जबाबदार अिधकारी

त ता

. 15 क पासाठी दान कर यात आलेले शासकीय अिधकार

कालमय दा

येक तरावर अंदाजप क तयार करावयाची

(Accounting records)

त ता

. 14 क पासाठी दान कर यात आलेले िव ीय अिधकार

त ता

. 15 (अ) क पातील अिधकारी कमचारी यांचा िवमान वास मंजर
ू

त ता

. 15 (ब) क प कामासाठी वापरावयाचे वाहन

त ता

.15 (क) क प अिधकारी /कमचारी यां यासाठी शासकीय

करणारे ािधकारी

िव ामगृहात कवा वत: यव था के यास लागू होणा या दै िनक भ याचा दर
त ता

.15 (ड) क प अिधकारी /कमचारी हॉटे लम ये थांब यानंतर लागू

2३
2४
२८
3१
3३
3४

५८
6०
6३
६४
६४

होणा या दै िनक भ याचा दर

६५

यां यासाठी क प भ ा व टे िलफोन भ ा

६६

त ता

. 15 (इ) क पातील ितिनयु ती वरील अिधकारी व कमचारी

IV

िव ीय यव थापन पु तका

१.कायकारी सारांश
जागितक बँके या सहकाय ने महारा ातील 15 िज
हवामान अनुकूल कृषी क प राबिव यास महारा
िनवडक िज

ांतील िनवडक 5१४२ गावांसाठी

शासनाने मा यता िदलेली आहे. महारा ा या

ामधील लहान शेती णाल ची हवामान संवद
े न मता आिण फायदेशीरपणा वाढिवणे

हे क प िवकास उि ट आहे . हा क प कृषी े ात दे शात हाती घे यात येणारा पिहलाच हवामान
अनु कूल कृषी क प आहे. या

क पात हवामान संवद
े न मता आिण लहान जमीन धारकांची

उ पादकता वाढिव यासाठी या दोन उ ी टांची पुतता कर यासाठी एक अि तीय ितहेरी-िवजय
धोरणाचा वापर कर यात येत आहे . याम ये शेतजिमनीवर वाढीव पाणी सुर ा,सुधािरत माती
आरो य,वाढीव शेती उ पादकता आिण पीक िविवधीकरणाचा समावेश कर यात आलेला आहे .
क पासाठी स म िव ीय यव थापन
पु तकेचा उदे श आहे. ही पु तका

णाली तयार करणे हा या िव ीय यव थापन

क पा या अंतगत असले या सव िज

ाम ये एकसमान

लेखांकन प त ची खा ी कर यासाठी सुसंगत आिण भावी धोरणे आिण ि यांची थापना करेल.
क पासाठीची िव ीय यव थापन

णाली िविवध िज

ांम ये एकसारखेपणा दान करे ल, सव

खच आिण संपादणूक केले या मालम व
े र पुरेसे आिण यो य िनयं ण ठे वील तसेच यो य पु तके

आिण न द म ये िव ीय यवहारां या यो य न दी करणे सुिनि त करे ल. तसेच न दी राख यात
अचूकता आिण िव सनीयता सुिनि त क न अप यय, फसवणूक आिण गैर यवहार यां यािवरोधात
मालम ा संरि त करणे हा िह या पु तकेचा हेतू आहे .
या पु तकेम ये

क पा या िविवध घटकां या िनयोजन, अंमलबजावणी आिण काय वयन

संबंिधत बाबीसाठी आ थक यव थापन णाली आिण कायप त व यांचे लेखांकन करणे इ याद चा
समावेश कर यात आलेला आहे .ही पु तका या क पासाठी िनवडले या 15 िज
अंमलबजावणी या सव तरांवर लागू राहील. क प अंमलबजावणी या

ांमधील क प

येक तरावर कत य व

जबाबदा या िनि त कर यात आले या आहे त. तसेच क प अंमलबजावणी या

येक तरावर िव

व लेखािवषयक कामे कर यासाठी पय त लेखा कमचा यांची तरतूद कर यात आलेली आहे .

क पासाठीची िनधी िवतरण णाली पु तकेम ये प टपणे मांड यात आलेली आहे.

िनधीचे िवतरण कोषागार लेखांकन क ासाठी ( ेझरी अकाउं टग सटर) BEAMS णाली ारे व

िबगर कोषागार लेखांकन क ासाठी (गैर- ेझरी अकाउं टग सटर) कोर बँ कग णाली ारे कर यात
येईल. क प यव थापन क (रा य तर) (1), िज हा तर (30) आिण उप िवभाग तर (36) िमळू न
एकूण ६७ लेखांकन क े

तािवत कर यात आलेली असून

जबाबदा-या प ट कर यात आले या आहे त.
या क पासाठी रा य िह सा व बा

येक लेखांकन क ा या भूिमका व

िह सा यासाठी वतं पणे अथसंक पीय लेखाशीष

शासनाने मंजूर केले आहे त. क प राबिव यासाठी पुरेसा िनधी उपल ध हो यासाठी
अथसंक प तयार कर यासाठीची

येक तरावर

ि या आिण कालमय दा िनि त कर यात आली असून क प
1

िव ीय यव थापन पु तका

खच या लेखांकनासाठीची धोरणे ठरिव यात आलेली आहे त.

येक लेखांकन क ात ठे व या

जाणा-या िविवध लेखा पु तकांची व यां या नमु यांची मािहती पु तकेम ये दे यात आली आहे .
तसेच

येक लेखांकन क ातफ सादर करावया या िनयतकािलक आ थक अहवालांची यादी दे यात

आली असून यांचे नमुनेही पिरभािषत केले आहे त.
क प अंमलबजावणी,आ थक अहवाल आिण अनुपालन इ यादी बाबतची उि टे सा य

कर यासाठी यव थापनास क पासाठी अंतगत िनयं णे आव यक आहेत. क पा या काय म
यव थापनासाठी अंतगत िनयं ण रचना

तािवत कर यात आली आहे . वैय तक लाभाथ आिण

एफपीसी / एफपीओ / एफआयजी / मिहला बचत गट इ यादीस देय अनुदान िवतरीत
कर याबाबतची कायप ती पु तकेत प ट व पात दे यात आलेली आहे.
क पाम ये आ थक आिण

शासकीय अनुशासनासाठी िनयिमत लेखापरी ण करणे

आव यक आहे. लेखापरी ण कर याचा मु य उ ेश िविवध भागधारकांना

क पाचे िव ीय

अहवालांची अचूकता आिण आ थक करारना यांचे अनुपालन यावर वतं मत दे णे आहे. यामुळे या
क पासाठी बा

या

लेखापरी ण आिण अंतगत लेखापरी ण कर याची तरतूद कर यात आली आहे.

क पातील सव लेखांकन क ाचे बा

लेखापरी ण भारताचे िनयं क व महालेखापरी क,

धान महालेखाकार (लेखापरी ा) -I मुंबई आिण महालेखाकार (लेखापरी ा) -II नागपूर यांचे माफत

कर यात येईल.

क पाचे अंतगत लेखापरी ण

ापण प तीने िनवडले या सनदी लेखापाल

फम ारे कर यात येईल. अंतगत लेखापरी काची िनयु ती जागितक बँके ारा मा य केले या टम
ऑफ रेफर स (ToR) नुसार केली जाईल. क पा या लेखापरी णाची

गती आिण लेखापरी ण

अहवालाची पूतता गती वेब-आधािरत ऑनलाइन प तीने ठे व यात येणार आहे .
क पाची सुरळीत अंमलबजावणी कर यासाठी अंमलबजावणी या
अिधकार दे णे आव यक आहे.
अिधकार दान कर याचे

क पासाठी

येक तरावर िव ीय

येक तरावर िव ीय अिधकार आिण

तािवत कर यात आले आहे त.
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२.

तावना

२.१ िशषक
या

पु तकेचे िशषक हवामान अनुकूल कृषी

पु तका " असे आहे .

क पासाठीची " िव ीय यव थापन

२.२ पु तकेचे उि ट
हवामान अनुकूल कृषी क पा या अंमलबजावणीसाठी िव ीय यव थापन णाली तयार
करणे हे या पु तकेचे उि ट आहे . ही पु तका क पाअंतगत असले या सव िज

ांम ये एकसमान

प त ची अंमलबजावणी केली जाईल याची खा ी कर यासाठी सुसंगत आिण भावी धोरणे आिण
ि येची थापना करेल. या पु तकेतील िव ीय यव था िविवध िज

ांम ये एकसारखेपणा दान

करे ल, खच आिण संपादणूक केले या सव मालम ेवर पुरेसे आिण यो य िनयं ण ठे वल
े तसेच यो य
पु तके आिण ले यांम ये िव ीय यवहारां या यो य न दी करणे सुिनि त करेल. तसेच न दी
ठे व यात अचूकता आिण िव सनीयता सुिनि त क न अप यय, फसवणूक आिण गैर यवहार
यां यािवरोधात मालम ा संरि त कर याचा या पु तकेचा उ ेश आहे.
२.३ पु तकेची या ती

या पु तकेम ये हवामान अनुकूल कृषी

क पा या िविवध घटकां या िनयोजन,

अंमलबजावणी आिण काय वयन संबिं धत आ थक यव थापन

णाली, कायप ती आिण यांचे

लेखांकन, यांचा समावेश कर यात आलेला आहे. ही पु तका कृषी िवभागातील

क प

अंमलबजावणी या सव तरावर ( क प यव थापन क , िज हा अिध क कृिष अिधकारी-15,
क प संचालक (आ मा)-15, उप िवभागीय कृिष अिधकारी-36,

क पातील सव

ाम कृिष

संिजवनी सिम या आिण क प अंमलबजावणीसाठी भिव यात समािव ट करणा यात येणा या इतर
सं था आिण िवभागांसाठी लागू राहील.
२.४ िवचलन

िवचलनासाठी खालील प ट परे षा असलेली समथनीय िवनंती के यािशवाय िवचलनास

परवानगी िदली जाणार नाही:

1. िवचलनाचे व प.
2. िवचलनाचे कारण.

3. कालावधी यासाठी िवचलनाची आव यकता आहे .

4. िवचलन मंजूर झा यानंतर अवलंब करावयाची प त.

क प अंमलबजावणी या िविश ट तरावर एखा ा िविश ट घटकाची पुतता कर यासाठी
जर काही बदल हवा असेल आिण सदरचा बदल करणे आव यक असेल , तर या बदलासाठी
संबंिधत तराव न लेखी समथनासह

क प संचालक यांना िविहत माग ने

ताव सादर केला

जाईल. क प संचालक आिण टा क टीम लीडर (टीटीएल) सदर बदला या गरजेचे मू यमापन
करतील आिण यानुसार यास मं जूरी दे तील कवा नाकारतील .
२.५ क पाची संक पना
महारा

शासनाने जागितक बँके या सहा याने हवामान अनुकूल कृषी क प राबिव यास

मा यता िदलेली आहे. या क पाचा मु य उ े श बदल या हवामानामुळे शेतक यांवर होणारा परीणाम
3
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कमी करणे हा आहे. हवामानातील बदलामुळे दु काळ स य पिर थती िनम ण होऊन याचा शेती
उ पादनावर मोठया

माणावर पिरणाम होत आहे . तसेच अशा

कार या बदले या हवामानामुळे

शेतक यांम ये तणाव िनम ण होत आहे . दु काळामुळे होणारे पिरणाम दु र करणे हा या क पाचा उ ेश
आहे .

जागितक बँके या सहकाय ने हा क प बदल या हवामानाम ये तग ध शकतील अशा कृषी

उ पादन प ती िनम ण करणार असून शेतीची उ पादकता वाढिवणार आहे तसेच, िसमांत व लहान

शेतक यांचा कृषी मु य साखळीम ये सहभाग वाढिव यासाठी महारा ातील िनवडक िज हयाम ये
य न करणार आहे .

चालू अहवालानु सार दु काळ, अवेळी येणारा पाऊस, दोन पाऊसामधील जा तीचा खंड,

पा याची कमतरता इ यादी कारणांमळ
ु े हवामानात सतत बदल होत असून यामुळे कृषी

े ा या

वाढीचा दर कमी होत चालला आहे व यामुळे कृषी उ पादन व नफा कमी झाला आहे .
बहु तेक शेतकरी हे िसमांत व लहान असून यां याकडे संसाधनांची कमतरता आहे. अशा

शेतक यांवर यांची अनुकूलन मता व जोखीम प कर याची मता कमी अस यामुळे सव त जा त
पिरणाम होत आहे . िविवध अनुकूलन उपायांचा कृषी उ पादन प तीम ये समावेश क न िसमांत व
लहान शेतक यांची हवामान बदलास सामोरे जा याची लविचकता व अनुकूलन
येईल.

क प यव थापन क , मुंबई येथे थापन कर यात आला असून हा क

मता वाढिव यात
िव तृत क प

अंमलबजावणी आराखडा तयार कर यासाठी व तो भावीपणे राबिव यास जबाबदार असेल.
२.६ क पाचे घटक व उपघटक

क पाचे घटक व उपघटक यांचे सिव तर वणन त ता
त ता

मांक १ : क पाचे घटक व उपघटक

क पाचे घटक व
उपघटक

घटक व उपघटक यांचे वणन

संकेतांक
A

हवामान अनुकूल कृषी प तीस ो साहन दे णे

A1

सहभागीय प तीने गाव समुहाचे िनयोजन

A1.1

समूह तरावरील योजना तयार करणे

A1.2

शेतकरी समुदयाचे संघटन करणे (कृषीिम

A2

मांक १ म ये दे यात आले आहे :

/ ाम ेरक)

हवामान अनुकूल कृषी प ती

A2.1

हवामान अनुकूल आधुिनक शेती तं

A2.2

जिमनीम ये कब हणाचे माण वाढिवणे (वृ व फळबाग लागवड)

A2.3

ारपड व चोपण जिमनीचे यव थापन

A2.4

संरि त शेती

A2.5

एका मक शेती प ती

A2.6

जिमनीचे आरो य सुधारणे

A3
A3.1

ांनाची ा यि के (शेती शाळा )

पा याचा काय म व शा त प तीने वापर कर यास ो साहन दे णे
े उपचार

A3.2

ओघळीवरचे उपचार

A3.3

नवीन पाणी साठवण संरचनांची िन मती
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क पाचे घटक व
उपघटक

घटक व उपघटक यांचे वणन

संकेतांक
A3.4

जु या जलसा

ांचे पुन ज जीवन करणे (गाळ काढणे /खोलीकरण /दु

A3.5

भूजल पुनभरण

A3.6

कृषी े ावरील पाणी संरि तता

A3.7

सू म सचन प ती

A3.8

संरि त सचन

ती )

B

हवामान अनुकूल काढणीप ात यव थापन व मू य साखळीचे बळकटीकरण

B1

शेतकरी उ पादक कंप यांना ो साहन दे णे

B1.1

अ त वातील FIG/FPO/ FPCs यांना सहा य करणे

B1.2

भाडे त वावर कृषी अवजारे सेवा क ांची िन मती करणे

B2
B2.1
B3

हवामान अनुकूल व तूंसाठी उदयो मुख मू य- शृंखला बळकट करणे
िव ीय सं था / यावसाियक बँका यांनी मू यांकन केले या यावसाियक

तावांना सहा य करणे

िबयाणे पुरवठा शृंखलाची कामिगरी सुधारणे

B3.1

हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व मािणत िबया यांचे बीजो पादन करणे

B3.2

िबयाने ि या व साठवण सुिवधा िवकास करणे

C

सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व

C1

हवामान अनुकूल शेतीशी संरेिखत मो या या संशोधन िव तार योजना( SREPs) अ यावत करणे

C2

कृषी हवामान िवषयक स ासेवा सेवा

C3

आक मकता पीक योजना तयार करणे

C4

दीघकालीन हवामान बदल तीकुत तयार करणे

C5

जोखीम िव

C6

हवामान अनुकूलनािवषयी िव

C7

महारा

C8

कृिष नवक पना ा यि के

C9

इतर सं थांबरोबर धोरणा मक भागीदारी

C10

ान

ेषण े मवक / आराखडा
ेषणा मक अ यास

हवामान इनो हे शेन सटर /नवीन उप म क

मता बांधणी

C10.1

िश णा या आव यकतेचे िव

C10.2

िश णे ( क प अिधकारी, शेतकरी िम आिण VCRMCs, शेतकरी, ए सपोजर भेटी इ.)

C11

ेषण

मािहती- िश ण -सं ेषण

D

क प यव थापन व सहा य

D1

क प यव थापन व सहा य

D2

सिनयं ण व मू यमापन

D3

मािहती व दळणवळण साधने

२.7 क प अंमलबजावणी यं नांची कत य व जबाबदा या

क प अंमलबजावणी साठी या िविवध यं णा व ट पे जसे

क प तांि क स ागार सिमती , क प यव थापन क ,िज हा

क प सुकाणू सिमती ,

तर , उपिवभाग तर व

ाम

कृषी संजीवनी सिमती इ याद चे कत य व जबाबदा या पिरिश ट -१ म ये दे यात आ या आहे त .
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२.8 क प अंमलबजावणी रचना

हवामान अनुकूल कृषी क पासाठी ढोबळमानाने खालील माणे अंमलबजावणी रचना

असेल:
क प सुकाणू सिमती

क प अंमलबजावणी सिमती

रा

( क प संचालक यांचे अ य तेखाली)

य

क प अंमलबजावणी क

त

र
बा

सं थेमाफत सिनयं ण व

बा

मू यमापन

सं थेमाफत मािहती तं

ान व

लेखापरी ण

संबंिधत िवभाग/ क प

तांि क सहा य व

अंमलबजावणी सं था

कृषी

पाणलोट/

/उ ानिव या

GSDA

मता बांधणी

भागीदार

संशोधन व

वै ािनक भागीदार
कृषी िव ापीठ,

संशोधन

इतर सेवा

सं था/NGO

पुरवठादार

IMD,CRIDA

े

JDA

JDA

JDA

औरंगाबाद

लातूर

अमरावती

ी

य

िज हािधकारी यांचे
अ य तेखालील

क प सिमतीखाली
येणारे संबंिधत िवभाग

समूह तरावर तांि क
DSAO यांचे अ य ेतेखालील िज हा क

समुदाय

6
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र

िव ीय यव थापन पु तका

३. सं था मक संरचना

३.१ सामा य

महारा ातील पंधरा िज

करावयाची आहे.

ांत हवामान अनुकूल कृषी

क पाची अंमलबजावणी

क पा या अंमलबजावणी व यव थापनासाठी, रा य पातळीवर, िवभागीय

तरावर , िज हा तरावर, उपिवभागीय तरावर, समूह तरावर आिण गाव पातळीवर सं था मक

संरचना तयार

कर यात आलेली आहे.

क प अंमलबजावणी संरचना खालील त या म ये

दशिव यात आली आहे:
क प अंमलबजावणी संरचना

क प सुकाणू सिमती

क प यव थापन
क (PMU)

तांि क स ागार
सिमती

औरं गाबाद िवभाग

लातूर िवभाग

िज हे

िज हे

(4)

(5)

(6)

उपिवभाग

उपिवभाग

उपिवभाग

गाव समुह /

गाव समुह /

गाव

गाव

अमरावती िवभाग

िज हे

गाव समुह /
गाव

क पा या िव ीय यव थापन आिण िनयं णासाठी क प अंमलबजावणी या िविवध

तरांवर सं था मक संरचना आव यक आहे. क पा या िव ीय यव थापन आिण िनयं णासाठी
तािवत सं था मक संरचना त ता

मांक 2 म ये िदली आहे .
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त ता २ : िविवध तरांवर लेखा कमचारी यव था
लेखांकन क

क ांची

येक तरावरील

सं या

तपशील

एकूण

कमचारी सं या

कमचारी
सं या

क प यव थापन क

1

14

िव

(रा य तर )

िवशेष -1, लेखा अिधकारी-1, सहा यक लेखा

महारा
िज हा

क प

15

1

िव

व लेखा सेवा संवग तील ितिनयु तीने)

क प लेखा सहा यक -1 (कं ाटी प तीने / शासनाकडू न

यव थापन क
(िज हा

14

अिधकारी-2, उप लेखापाल-4, लेखा िलिपक-6 (सव कमचारी
15

ितिनयु तीवर)

तर )

लेखा अिधकारी - 1

15

(िज हा तरावरील लेखा व िव ीय कामे कर यासाठी िज हा
अिध क कृषी अिधकारी यांचे कडील लेखा अिधकारी यांचे
कडे अितिर त कायभार दे यात येईल .)
आ मा (िज हा
उप

तर )

िवभागीय

कृषी

15

1

क प लेखा सहा यक -1 (कं ाटी प तीने )

36

3

लेखा अिधकारी - 1 ( ितिनयु तीने), लेखा

अिधकारी

15
सहा यक -२

108

(कं ाटी प तीने )

(उप िवभाग तर )
एकूण

३.२

67

167

क प यव थापन क ाम ये िव

यव थापनेसाठी सं था मक यव था:

क प यव थापन क ा म ये िव

यव थापनेसाठी मह वाची सं था मक यव था

खालील आकृतीत दशिव यात आली आहे
िव

िवशेष

(उप संचालक महारा

िव

व लेखा सेवा )

लेखा अिधकारी , DDO (PMU)
(Budget + Payment + salary)

सहा यक लेखा अिधकारी (II)
(Audit + Accounts finalization)

सहा यक लेखा अिधकारी (I)
(Budget + Payment+ Salary)

उप
लेखापाल
(I)

उप

लेखा

लेखापाल

िलिपक व

(II)

रोखपाल

लेखा
िलिपक (2)

8

उप
लेखापाल
(III)

लेखा
िलिपक (3)

उप
लेखापाल
(IV)
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3.3 िज हा तरावरील िव

यव थापनेसाठी सं था मक यव था

3.3.1 िज हा अिध क कृषी अिधकारी यांचे काय लय:

िज हा तरावरील उपल ध लेखािवषयक संरचना क पासाठी उपयोगात आण यात येईल.

िज हा अिध क कृषी अिधकारी यां या काय लयातील स ाचे कायरत लेखा अिधकारी (महारा
िव

व लेखा सेवा) यां या सेवा

क पासाठी घे यात येतील. तसेच, लेखािधकारी यांना मदत

कर यासाठी क प लेखा सहा यक यांची कं ाटी प तीने नेमणूक कर यात येईल.
िज हा अिध क कृषी अिधकारी

लेखा अिधकारी

क प लेखा सहा यक

कत ये व जबाबदा या यांची सिव तर मािहती पिरिश ट 3.1 म ये दे यात आले आहे .

3.3.2 क प संचालक (आ मा) यांचे काय लय:

िज हा तरावरील उपल ध लेखािवषयक संरचना क पासाठी उपयोगात आण यात येईल.
आ मा काय लयातील स ा कायरत लेखािवषयक कमचा यां या सेवा क पासाठी घे यात येतील.
आ मा काय लयासाठी एका क प लेखा सहा यकाची कं ाटी प तीने नेमणूक कर यात येईल.
क प संचालक

क प लेखा सहा यक

कत ये व जबाबदा या यांची सिव तर मािहती पिरिश ट 3.1 म ये दे यात आले आहे .

3.3.3 उप िवभागीय काय लय:

(महारा

उप िवभागीय काय लयात िव ीय व लेखािवषयक बाबी हाताळ यासाठी लेखािधकारी
िव

व लेखा सेवा) यांची नेमणूक

ितिनयु तीने कर यात येईल. लेखािधकारी यांना

काय लयातील स ा कायरत असणारे लेखािलिपक मदत करतील. तसेच,

क पासाठी उप

िवभागीय तरावर दोन क प लेखासहा यक यांची कं ाटी प तीने नेमणूक कर यात येईल.
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उपिवभागीय कृषी अिधकारी

लेखा अिधकारी

लेखा सहा यक

कत ये व जबाबदा या यांची सिव तर मािहती पिरिश ट 3.1 म ये दे यात आली आहे.

3.3.4 समूह तर:
समूह तरावर

क पा या सम वयासाठी समूह सिमती असेल.

येक

ामपंचायतीसाठी

ाम कृषी संजीवनी सिमतीची थापना कर यात येईल. गावातील सामुदायीक कामे ही सिमती मंजूर

करे ल तसेच कामाची अंमलबजावणी करेल. कामांची अंमलबजावणी कर यासाठी या सिमतीस उप
िवभागीय कृषी अिधकारी काही िनधी दे तील. यासाठी सिमती या नावाने रा

ीयकृत बँकेम ये चालू

खाते असेल. या सिमती या तरावरील लेखा िवषयक कामे पार पाड यासाठी उप िवभाग तरावरील

लेखासहा यक मदत करतील. आव यकता पड यास सिमती तरावर लेखािवषयक कामे पूण क न
घे यासाठी बाहय यं णेची मदत घे यात येईल.

उपिवभागीय कृषी अिधकारी

ाम कृषी संजीवनी सिमती

कत ये व जबाबदा या यांची सिव तर मािहती पिरिश ट 3.1 म ये दे यात आले आहे .
३.4 लेखा कमचा यांचे िश ण:

सव लेखांकन क ावरील लेखा िवषयक कमचा यां या िश णासाठी अंदाजप कात तरतूद

कर यात येईल . ितिनयु ती व कं ाटी सेवव
े रील लेखािवषक कमचारी यांना क पाचे िविवध
घटक यां या

ि या व अंमलबजावणी या प तीबाबत िश ण दे यात येईल तसेच, लेखािवषयक

कमचा यांना िव ीय व
दे यात येईल.

क पाचे लेखांकन आिण िव ीय यव थापन
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४.िनधी िवतरण यव था
रा य सरकार वत: चे अंदाजप क तयार करते, यात जमे या बाजू आिण खच या बाजू
यांचा समावेश असतो. क

सरकार कडू न ा त होणारे अनुदान व कज (अितिर त क ीय मदत

हणतात) हे जमे या अंदाजप कात समािव ट कर यात येते.सव बा

अंदािजत खच(रा य सरकार व बा

सहा यत

क पांवरील

सं था या दो हीचा िह सा) खच या अंदाजप कात समािव ट

कर यात येतो. क पाचे िनधीचे िवतरण भारत सरकार या पातळीवर, रा य शासना या पातळीवर,
क प यव थापन क (पीएमयू) पातळीवर, िज हा तरावर आिण उपिवभागीय तरावर कर यात

येणार आहे .

४.१ क सरकार या तरावर

जागितक बँक हवामान अनुकूल

क पासाठी िरझ ह बँक ऑफ इंिडयाम ये उघड यात

आले या िवशेष खा याम ये िनधी ह तांतरीत करेल. हे खाते िनयं क सहायता लेखा व लेखापरी ण
(Controller Of Aids Accounts & Audit), आ थक काय िवभाग (Department of Economic Affairs
), भारत सरकार यांचे ारे चालिवले जाईल. िव

मं ालयामधील आ थक काय िवभाग सव बा

सहा यत काय मा ारे ा त होणा या िनधी वाहा या बाबतीत शासकीय अिधकारी हणून काम
करते.

तािवत यव थेअंतगत, जागितक बँकेकडू न िनधी

ा त झा यानंतर क

सरकारकडू न

रा य शासनाकडे िनधीचे ह तांतरण विरत केले जाईल.

४.२ रा य तरावर

भारत सरकार महारा

शासना या कज खा याम ये िनधी ह तांतिरत करेल. महारा

शासन अथसंक पीय तरतुदी ारे अंमलबजावणी करणा या यं णेस
बँकेचा िह सा व रा य शासनाचा िह सा) मंजूर करे ल. िव

क पासाठी िनधी (जागितक

िवभाग कृिष िवभागाला अथसंक पीय

तरतुद चे बी स णाली ारे वाटप करील. या क पासाठी खालील माणे लेखा शीष मंजूर केले
आहे त:
अ. क पा या बा

िह यासाठीचा लेखाशीष (७०%)

संकेतांक

तपशील

2401

पीक संवधन

115

लहान/िसमांत शेतकरी व कृषी मजु रांसाठी योजना

(00)(02)

हवामान अनु कूल कृषी क प ( बा

२४०१ A६४६

योजना संकेतांक (Scheme Code)

ब.

िह सा )

क पा या रा य िह यासाठीचा लेखाशीष (३०%)

संकेतांक

तपशील

2401

पीक संवधन

115

लहान /िसमांत शेतकरी व कृषी मजुरांसाठी योजना

(00)(03)
२४०१A६५५

हवामान अनुकूल कृषी क प ( रा य िह सा )
योजना संकेतांक (Scheme Code)
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४.३

क प यव थापन क

तरावर िनधीचे िवतरण

कृषी िवभाग िवभागाकडील क पासाठी या अथसंक पीय तरतूद चे

क ामधील िनयं ण अिधका यास बी स
यव थापन क

क प यव थापन

णाली माफत िवतरण करे ल. क प संचालक, क प

यां यासाठी िवतरीत केले या अथसंक पीय तरतुदीम ये क ा या

अंमलबजावणी करावया या बाब चा समावेश असेल.

क प यव थापन क

तरावर

काय लयातील

आहरण व संिवतरण अिधकारी (डीडीओ) खालील बाब साठी अिधदान व लेखा काय लयामाफत
(Pay & Accounts Office) खच करे ल:
1. क प यव थापन खच
2. क प घटक खच

४.४ िज हा तरावर िनधीचे िवतरण

4.4.1 िज हा अिध क कृषी अिधकारी यांना िनधीचे िवतरण

क प यव थापन क ामधील िनयं ण अिधकारी बी स

णाली माफत अथसंक पीय

अनु दानाचे िवतरण िज हा अधी क कृषी अिधकारी यांना करेल. िज हा अधी क कृषी अिधकारी

यांचे काय लयातील कायरत आहरण व संिवतरण अिधकारी (डीडीओ) खालील बाब साठी िज हा
कोषागार काय लयामाफत खच करेल:
1. क प यव थापन खच
2. क प घटक खच

4.4.2 क प संचालक आ मा यांना िनधीचे िवतरण

क प संचालक, आ मा यांना मंजूर केलेले अथसंक पीय अनुदानाचे िवतरण

यव थापन क ामधील िनयं ण अिधकारी बी स

क प

णाली माफत िज हा अधी क कृषी अिधकारी

यांना करेल. िज हा अधी क कृषी अिधकारी यांचे काय लयातील आहरण व संिवतरण अिधकारी
(डीडीओ) कोषागारातून रकमा काडू न या क प संचालक, आ मा यांचे या क पासाठीचे वतं

बँक खा या म ये जमा करतील. क प संचालक, आ मा खालील बाब साठी यां या बँक खा या
म ये जमा र कमे तून खच करतील :
1. क प यव थापन खच
2. क प घटक खच

4.4.3 क प संचालक आ मा यांचे बँक खाते चालिव याबाबत

या क पासाठी क प संचालक, आ मा यांचे तरावर वतं

बँक खाते केवळ रा ीयकृत

बँके या शाखेतच उघडले जाईल. हे बँक खाते क प संचालक,आ मा आिण क प लेखा सहा यक
यां या संयु त वा रीने उघड यात येईल. या खा यावरील जमा याजा या रकमा चलनां ारे िज हा
कोषागाराम ये जमा के या जातील.

४.५ उप िवभाग तरावर िनधीचे िवतरण

िज हा अधी क कृषी अिधकारी यांचे काय लयातील िनयं ण अिधकारी बी स णाली माफत

अथसंक पीय अनुदानाचे िवतरण उप िवभागीय कृषी अिधकारी यांना करेल. उप िवभागीय कृषी

अिधकारी यांचे काय लयातील कायरत आहरण व संिवतरण अिधकारी (डीडीओ) खालील बाब साठी
िज हा / उप कोषागार काय लयामाफत खच करे ल:
1. क प यव थापन खच
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2. क प घटक खच

क पासाठी आिण क पाअंतगत िविवध लेखांकन क ांना िनधी िवतरणाचा वाह पुढील

त याम ये दशिव यात आला आहे:

िनधी िवतरणाचे यव थापन

FF

जागितक बँक

भारत सरकार

महारा

शासन
जाग तक बँक व रा य
शासनाचा ह सा

कोषागारे /PAO
िनधीचे

क प यव थापन
िनधीचे

कोषागारा ारे

बँके ारे

क (PMU)

िवतरण

िज हाNa(SDAO)me
अिध क
कृषीDy.
अिधकारी
(१५) (IV)
Accountant

- कृिष अिधकारी (३६)
उप िवभागीय

िवतरण

क प संचालक (आ मा)
(१५)

िनधीचे
बँके ारे
िवतरण

ाम कृषी संजीवनी सिमती

४.६ समूह तर / ाम तरावर िनधीचे िवतरण

क पाशी संबिं धत खच भागिव यासाठी ाम कृषी संजीवनी क प सिमती यांना आवशक

असले या िनधीचे िवतरण उप िवभागीय कृषी अिधकारी करतील. उप िवभागीय कृषी अिधकारी

यांचे काय लयातील आहरण व संिवतरण अिधकारी (डीडीओ) कोषागारातून रकमा आहरीत क न
या

ाम कृषी संजीवनी

क प सिमती यांचे या

क पासाठी उघड यात आले या वतं

बँक

खा याम ये जमा करतील. ाम कृषी संजीवनी क प सिमती क पा या िविवध बाब साठी यां या
बँक खा याम ये जमा र कमेतून खच करतील.

13

िव ीय यव थापन पु तका

4.6.1 ाम कृषी संजीवनी क प सिमती (VCRMC) यांचे बँक खाते चालिव याबाबत
या क पासाठी ाम तरावर वतं बँक खाते रा

हे बँक खाते

ाम कृषी संजीवनी

क प सिमतीचे अ य

ीयकृत बँके या शाखेत उघडले जाईल.

आिण कृषी सहा यक यां या संयु त

वा रीने उघड यात येईल.

४.7 बी स णाली (BEAMS)
4.7.1 बी स ची संक पना


अथसंक पीय तरतूद चे अनुदान, अनुदानाचे वाटप आिण वाटप केले या अनुदाना या
खच स मा यता दे यासाठी ऑनलाइन संगणकीकृत णाली.



िविवध तरांवरील िनधी ह तांतरणासंदभ तील िविवध कामकाज जसे.अनुदानाचे वाटप,
िवतरण, पुन विनयोजन,िनधी काढू न घेणे , िनधी परत करणे,इ यादी सुलभ करणे.



णालीम ये अपलोड केले या अथसंक पात मंजूर झाले या अथसंक पातील ई-बजेट
फाईल, इतर िवभागांना िनधी िवतरणासाठी िव



िवभागाला (बजेट शाखा) उपल ध करणे.

वाटपा या(Allocation) व पात िनधी िवतरणाचा पय य उपल ध आहे .उपयोगकत
अथसंक पीय लेखा शीष िनहाय

यांना िमळाले या अनुदाना या, वाटप केले या

अनु दाना या आिण िश क असले या अनुदाना या रकमा एक िर या पाहू शकतो.


आहरण व संिवतरण अिधकारी तरावर उपल ध असले या खच ची अिधकृतता कर याचा
पय य उपल ध आहे .

येक दे यक कोषागाराम ये सादर करते वेळी

ािधकार प

(Authorization Slip) जोडणे आव यक आहे . ािधकार बार-कोड म ये िनधीचे वग करण,
थूल र कम, कपाती, िन वळ र कम, अदा याचा तपशील, इ यादी तपशील समािव ट
कर या आलेला आहे .

4.7.2 बी स - ठळक वैिश


े

आहरण व संिवतरण अिधकारी तरापयत िवभागाने िनध िरत केले या मािसक रोख वाह
मय दाचे िनरी ण कर याची यव था दे यात आली आहे.



सव तरांवर वाटप केले या अनुदानांवरील खच चे िनयं ण श य आहे ( शासकीय िवभाग,
िनयं ण अिधकारी, आहरण व संिवतरण अिधकारी ).



अनु दानाचे विरत आिण अचूक ह तांतरण.



CPSMS सह एक ीकरण सा य.



मेकर-चेकर त वाचा अवलंब .



येक यवहारा या मा यतेनंतर पीडीएफ नमु यात आदे शांची िन मती.



आक मक खच या दे यकाबाबत (एमटीआर -31) दे यकासह बी.िड.एस. तयार होते.



सावजिनक डोमेनम ये यव थापन मािहती
कर यात आले आहे त.
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4.7.3 बी स - लो चाट
िब स

णालीचा लो चाट खालील त यात िदलेला आहे .

िब स - लो चाट

िविधमं डळ
रा याचा
अथसंक प
मं जूर करते

िव िवभाग
(अथसंक प
शाखा ) ईबजेट फाईल
बी स वर
अपलोड करते

शासकीय िवभाग
आप या
िनयं णाखाली
िनयं क
अिधका यांना
अनु दान िवतरीत
करतात

िव िवभाग
शासकीय
िवभागांना अनु दान
वाटप करते

िनयं क अिधकारी
यां या
िनयं णांतगत
आहरण व संिवतरण
अिधका यांना
अनु दान िवतरीत
करतात

डीडीओ बी सवर
खच अिधकृत
करतात आिण
अिधकृतता
लपसह ेझरी
म ये दे यक सादर
करतात.

3.7.4 क पासाठी बी सचा वापर:
क पांसाठी बी स

णालीचा वापर केला जाईल.

क प अंमलबजावणी या

येक

आिण बी स णालीवर काम कर याची परवानगी िदली जाईल. क प अंमलबजावणी या

येक

पातळीवर िनयं क अिधकारी (CO) आिण आहरण व संिवतरण अिधकारी (DDO) ओळखले जातील
पातळीसाठी मंजूर केलेले अनु दान बी स

णाली ारे वाटप केले जाईल. या

णालीत िविवध

तरांवरील िनधी ह तांतरणासंदभ तील िविवध सुिवधा जसे - अनुदानाचे वाटप, िवतरण,

पुन विनयोजन, िनधी काढू न घेणे, िनधी परत करणे इ यादी सुलभ कर यात आ या आहेत. आहरण

व संिवतरण अिधकारी तरापयत िवभागाने िनध िरत केले या मािसक रोख वाह मय दांचे िनरी ण
कर याची यव था दे यात आली आहे. वाटप केले या अनुदाना या खच वर देखरेख करणे क प
अंमलबजावणी या सव तरांवर ( क पातील अंितम तरावरील आहरण व संिवतरण अिधकारी
पयत) श य होईल. अंमलबजावणी या सव
ह तांतरण करता येईल. बी स

तरावर /सं थाना अनुदान अचूक आिण विरत

णाली ारे िनयं ण अिधकारी व आहरण व संिवतरण अिधकारी

िनहाय तसेच उ ी ट िनहाय खच चे अहवाल तयार कर यात येतील.

क पांतगत िनयं ण अिधकारी व यांचे सहा यक आिण आहरण व संिवतरण अिधकारी व

यांचे सहा यक यांना बी स णाली अंतगत िविवध काय पार पाड यासाठी ािधकृत कर यात येईल.
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४.8 झ
े री नेट
4.8.1 ेझरी नेट ची संक पना:


ेझरी नेट हे एनआयसी, पुणे यांनी संक पत आिण िवकिसत केले या

ेझरी

अकाऊं टगचा एक मुख अनु योग आहे .
 िह िनयम आिण भूिमका आधािरत णाली असून याम ये नवीन वापरकत जोडणे / तयार
करणे, िविवध वापरक य ना काय दान करणे इ यादी श य आहे.
 आव यक मािहती (डे टा) पाठव याकिरता आिण

ा त कर यासाठी िह

णाली इतर

णालीशी एकि त कर यास स म आहे .
 स या िह णाली

येक िज हा कोषागारात

थत थािनक स हरवर कायरत आहे. हे

सव स हर एमपीएलएस कने ट हटी या मा यमाने स ल स हरला जोडलेले आहेत
4.8.2 ेझरी नेट - काय
त ता 3 : ेझरी नेट - काय
अ.
1

.

ेझरी नेट - काय
ोल मॉ

ूल

उपयोग
ेझरी म ये िबल ा त कर यासाठी

2

लेखापिर ण मॉ

ूल

कोषागारात सादर केलेले दावे तपासणे / लेखापिरि त करणे व मंजूर करणे

3

चेक / इएफटी मॉ

4

िवतरण मॉ

5

संकलन दान

कोषागारा ारे कर यात आले या दानांचा लेखा तयार करणे

6

संकलन जमा

कोषागारात जमा कर यात आले या रकमांचा लेखा तयार करणे.

7

पीएलए

पीलए दाने ािधकृत करणे व याचा लेखा तयार करणे.

8

मु ांक मॉ

9

सब

ूल

ूल

धनादे श / इले

ॉिनक मोड ारे (ईएफटी / एनईएफटी) दान करणे

चेक / ईएफटी ािधकार दे यासाठी.

ूल

मु ांक िव ी िनयंि त करणे व याचा लेखा तयार करणे

ेझरी इ कॉप रेशन

उप कोषागाराचा लेखा कोषागारा या ले यात समािव ट करणे.

10

ेझरी ऑिफसर मॉ

ूल

कोषागार अिधका या ारे दे यक

वाह आिण इतर उप मांचे यव थापन करणे.

11

ेझरी ऑिफसर मॉ

ूल

िविवध एमआयएस अहवाल पाह यासाठी आिण शासकीय गितिवधी काय वत
कर यासाठी

12

डीबीए मॉ

ूल

कोषागाराम ये म ये ेझरी नेट िस टमचे यव थापन कर यासाठी
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4.8.3 ेझरी नेट - काय वाह:

ेझरी नेट - काय वाह
आहरण व संिवतरण अिधकारी - दे यक व ािधकार प तयार करतात
दे यक कोषागारात सादर करतात
झ
े री काउं टरम ये

ोल ऑपरे टर - बार कोड रीडर वाप न देयक

ा त क न घेतो आिण पेपर टोकन देतो

लेखा परी ण िवभागाला देयक पाठिवतो
लेखापरी ण िवभाग

लेखापरी क - णालीवर देयक

ा त करतो आिण लेखापरी ण करतो.

लेखापरी ण पयवे क -देयक स यािपत करते

लेखापरी ण एटीओ - दे यक मंजर
ू करतात आिण दान कर यासाठी धनादेश िवभागात पाठिवतात
देयक धनादेश िवभागात पाठिवतात
धनादेश िवभाग

धनादेश एटीओ - देयक वीकारतात , हॉउचर

मांक िदला जातो आिण दानासाठी ते पाठवले जाते

धनादेश ऑपरे टर - णालीवर धनादे श तयार करणे , ईएफटीचे आव यक तपशील भरणे
धनादेश पयवे क - धनादेश / ईएफटी दानाची पडताळणी करतात .

एटीओ धनादेश - धनादेश दान / इले

ॉिनक दान मं जूर करतात . ईएफटी / एनईएफटी साठी आदेश तयार करतात .

िडली हरी काउं टरव न आहरण व संिवतरण अिधकारयाला धनादे श / ईएफटी ॲड हाईस िदला जातो.
ईएफटी / एनईएफटी / सीएमपी आदे श इले

ॉिनक व पात बँककडे पाठिवला जातो

3.8.4 क पासाठी ेझरी नेटचा वापर:
ेझरी नेट णाली िज हा कोषागारे आिण आिधदान व लेखा काय लयां या अंतगत वापर आिण

कोषागार लेखांकणासाठी तयार कर यात आलेली आहे .सव आहरण व संिवतरण अिधकारी कोषागारे /

आिधदान व लेखा काय लयाशी जोडलेले आहेत आिण यांना यांचे दे यके कोषागारे / आिधदान व लेखा
काय लयांना सादर करावे लागतात.

ेझरी नेटचे िविवध काय आहे त यातील

ोल मॉ

ूल आहरण व

संिवतरण अिधकारी यां यासाठी मह वाचे आहे . आहरण व संिवतरण अिधकारी आिण यांचे संदेशवाहक यांना
ेझरी नेट णालीवर काम कर यास ािधकृत कर यात आलेले आहे त.

क पासाठी सव नामिनदिशत आहरण व संिवतरण अिधकारी यां या अिधकृत संदेशवाहका

माफत कोषागारे / आिधदान व लेखा काय लयांना यो यिर या टोकन न दवहीम ये न दणी क न यांचे देयक
सादर करतील.

पाठवतील आिण

ािधकृत संदेशवाहक कोषागारे / आिधदान व लेखा काय लयां या काउं टरवर दे यक

ोल ऑपरेटर बार कोड वाचक वाप न दे यक ा त करतील आिण पेपर टोकन देईल.

कोषागारे देयक मं जर
ू क न संबंिधत लेखा शीष म ये खच खच ची न दणी करे ल आिण आहरण व संिवतरण

अिधकारी यांचे बँक खा यात र कम ईसीएस / धनादे शा ारे िवतरीत कर यात येईल. िनधी िवतरीत

के यानंतर कोषागारे / आिधदान व लेखा काय लय पेपरटोकन जमा के यानंतर ईसीएस लीप / चेक दे ते,
ईसीएस

लप म ये हाउचर

मांक असतो. हाउचर

मांका या मदतीने खच चा

ैमािसक ताळ-मेळ

कोषागारे / आिधदान व लेखा काय लय तसेच महालेखाकार (ले.व ह.) यांचश
े ी घेता येईल.
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५. क पासाठीची लेखांकन क े
५.१ सामा य
क पाचा खच अंमलबजावणी या िविवध

तरावर कर याचे

तािवत अस यामुळे

क पासाठी लेखाकंन क े िनि त करणे आव यक आहे . लेखाकंन क े असे काय लय आहे त या
िठकाणी

क पा या िविवध बाबीवर कर यात येणा या खच चे

लेखांकन क े हे

ाथिमक लेखे ठे व यात येतात.

क पा या खच संबधी (खरे दी आदे श, बीज माणक, जमा पाव या, करारनामा

इ यादी) लेखा अिभलेखे तयार करणे व ठे वणे आिण ाथिमक लेखे तयार कर यासाठी जबाबदार
असतील.

या लेखाकंन क ाम ये कोषागारामाफत खच कर यात येतो ते यां या िनयं ण

अिधका यांना मािसक लेखे सादर करतील व िनयं ण अिधकारी अशा कारचे मािसक लेखे एक
क न

क प यव थापन क ास सादर करतील. तसेच, महालेखाकार (ले. व ह.) यां यासोबत

ैमािसक ताळमेळ घे यात येईल.

५.२ क पासाठीची लेखांकन क े
क पा या अंमलबजावणीसाठी मंजूर कर यात आलेले लेखांकन क े हे रा य तर,

िज हा तर व उप िवभाग तरावर असतील. लेखांकन क ांची यादी त ता
आलेली आहे .

त ता
लेखांकन

तर

क

रा य तर

क प

. 4 म ये दे यात

. 4 क पातील लेखांकन क ांची यादी

क ांची सं या

लेखांकन क ांची नावे

1

क प यव थापन क , मुंबई

15

1) औरं गाबाद, जालना, बीड (3)

यव थापन
क
िज हा

अिध क कृषी
अिधकारी
िज हा

2) लातूर, उ मानाबाद, परभणी, नांदेड, हगोली (5)
3) अमरावती, वािशम, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला (5)
4) जळगांव, वध (2)

तर
क प

संचालक

15

(आ मा)

1) औरं गाबाद, जालना, बीड (3)

2) लातूर, उ मानाबाद, परभणी, नांदेड, हगोली (5)

3) अमरावती, वािशम, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला (5)
4) जळगांव, वध (2)

उप िवभाग तर

उप िवभागीय

कृषी अिधकारी

36

1) औरं गाबाद, वैजापूर, िस ोड, जालना, परतूर, बीड, माजलगांव, अंबाजोगाई (8)

2) लातूर, उदगीर, उ मानाबाद, भुम, परभणी, हगोली, नांदेड, देगलूर, िकनवट (9)
3) अमरावती, मोश , अचलपूर, अकोला, अकोट, वािशम, यवतमाळ,
पांढरकवडा, बुलढाणा, मे हेकर, खामगांव (13)
4) जळगांव, अमळने र, पाचोरा (3)
5) वध , आर ही, हगणघाट (3)

एकूण

67
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५.३ लेखांकन क ांची कत ये व जबाबदा यां
िविवध लेखांकन क ांची कत ये व जबाबदा या त ता
त ता

. 5 िविवध लेखांकन क ांची कत ये व जबाबदा या

लेखांकन क
क प

. 5 म ये दे यात आले या आहे त.

लेखांकन क ांची कत ये व जबाबदा या

यव थापन क



(PMU)-1

क प यव थापन क ाचे अंदाजप क तयार करणे व क प अंमलबजावणी या िविवध
तरावरील अंदाजप काचे एक ीकरण करणे

 िनधीचे वाटप करणे


क पा या िविवध बाबीवर िवहीत खरेदी ि या राबवून खच करणे



क प यव थापन क ाचे मािसक, ैमािसक व वा षक लेखे तयार करणे



क प अंमलबजावणी या िविवध तरावरील लेखांकन क ांची

म
ै ािसक व वा षक

ले यांचे एक ीकरणे करणे


क प यव थापन क ा या तरावर िविवध लेखािवषयक अिभलेखे तयार करणे व
ठे वणे



क प अंमलबजावणीचे िविवध तरावरील लेख ांकन क ांचे लेखापरी ण क न घे णे

 िविवध तरावरील लेखांकन क ांचे लेखापरी ण अवाहालातील परी छे दां या पुततांचे
संिनयं ण करणे
िज हा

अिध क

कृषी

अिधकारी (DSAO)-15

क प संचालक (आ मा )
(ATMA)-15
उप िवभागीय कृषी
अिधकारी (SDAO)-36

 वा षक योजना व अंदाजप क तयार करणे


क पा या िविवध बाबीवर िवहीत खरे दी ि या राबवून खच करणे



क पाचे मािसक, ैमािसक व वा षक लेखे तयार करणे

 संबधीत लेखांकन क ा या तरावर िविवध लेखािवषयक अिभलेखे तयार करणे व ठे वणे


क प अंमलबजावणीचे संबधीत तरावरील लेखांकन क ांचे लेखापरी ण क न घे णे



क प

अंमलबजावणीचे संबधीत

अवाहालातील परी छे दांची पुतता करणे
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६. लेखा शीष
या

करणात क पाअंतगत लेखांकन क ांवर अवलंब करावयाची सरकारी लेखांकन

णाली आिण लेखाशीष याबाबत मािहती दे यात आली आहे . लेखाशीष हे एक आ थक सं था मक

साधन आहे जे एका लेखा णालीमधील

येक ले याची संपूण सूची दान करते.

येक कार या

मालम ा, दािय व, समभाग, महसूल आिण खच साठी लेखा ही एक अि तीय न द आहे. क पा या
सव िव

व लेखािवषयक बाबी क प यव थापन क ा या संपूण िनयं णाखाली असतील. क प

यव थापन क या क पाअंतगत िमळाले या िनधीचे व बी स णाली नुसार आहरण व संिवतरण

अिधका यांना िवतरीत केले या िनधीचे उिचत लेखे ठे वल
े . महारा

शासना या िव

ले यात

शासकीय जमा रकमेची व शासकीय खच ची मािहती िमळते याचबरोबर शासनाचे महसूल व
भांडवली खाते, सावजिनक कज ,म ा व दािय वे इ यादी बाबत मािहती दे यात येते.

६.१ शासकीय ले यांची रचना
महारा

शासनाचे मािसक लेखे महालेखापाल (लेखा व ह कादारी ) यां याकडे , िज हा

कोषागारे, अिधदान व लेखा काय लय, मुंबई, सावजिनक बांधकाम व वन िवभाग इ.
केले या ले या मधून संकिलत आिण एकि त केले जातात. वा षक लेखे (िव

ारे सादर

लेखे व िविनयोजन

लेखे) भारता या संिवधाना या कलम १४९ आिण १५१ या आव यकते नुसार आिण िनयं क व
महालेखापिर क यांची (कत ये, अिधकार आिण सेवे या अटी ) कायदा १९७१ नुसार महालेखापाल
िनयं क व महालेखापिर क यांचे देखरे खीखाली तयार करतात.
सरकारी ले यांची िवभागणी तीन भागांम ये केली जाते :

६.१.१ भाग १ एकि त िनधी

या भागात महसुली व भांडवली खा यावरील जमा व खच , रा य सरकार या सावजिनक ऋण

व कज आिण अ ीमे यांचा समावेश होतो.

६.१.२ भाग २ आक मक िनधी

हा िनधी अथसंक पात तरतूद न केलेला अनपेि त खच कर यासाठी अ धन व पात

असतो. या िनधीमधून काढले या रकमांची भरपाई एकि त िनधीतून केली जाते.

६.१.३ भाग ३ सावजिनक खाते

याम ये ऋण (भाग १ मधील सावजिनक ऋणां यितिर त ), लहान बचती , भिव य िनव ह

िनधी इ. ठे वी आिण अि मे, िनलंबन व िव
सरकारची भूिमका फ त बँकर कवा िव

ेषण यवहार यांचा समावेश होतो . या खा या या बाबतीत

त हणून असते.
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शासकीय ले यांची रचना
शासकीय लेखा

रा याचा एकि त िनधी

लोकलेखा

रा याचा आक मत
िनधी

लहान बचत, भिव य िनव ह
महसूल

भांडवल, सावजिनक
कज,कज

महसुली जमा

उ प ,सहा यक
अनुदाने

आरि त िनधी, िनलंबन व
िव

ेषण, रोख िश क

महसुली खच
भांडवली जमा

कर ,करे र

िनधी इ. ठे वी आिण अि म,

भांडवली खच

सामा य सेवा, सामािजक सेवा, आ थक सेवा,

सामा य सेवा, सामािजक सेवा,

सावजिनक ऋण व कज आिण अि मे ,

आ थक सेवा, सहा यक अनुदाने
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६.२ ले यांचे संकलन

शासकीय ले यांचे संकलन खाली िदले या वाह िच ाम ये प ट कर यात आले आहे :

लेखा संकलनाचे वाह िच
अथसंक प

महालेखापाल यांचे

(अंदाजप क )

काय लय
कोषागार
पािरत

आहरण व
संिवतरण
िनधी

कोषागारात

दे यके

करते आिण

ारंिभक

लेखा

हाउचर व शे

ूलसह

महालेखाकार

यांना

कोषागारांकडू न ा त
हावचर

मािहती

बांधकाम

इ याद चे

िवतरीत कर यासाठी
सादर करतात)

जमा
िनयं ण

व

तरावरील
संकिलत

करणे व सावजिनक

पाठिवते.

अिधकारी(DDOs)
(खच साठी

दे यके

िवभाग

संकिलत

मािसक

नागरी लेखे

ले यांचे एक ीकरण

खच चा

करणे

अिधकारी

/आहरण व संिवतरण

अिधकारी यांचे माफत
PWD,

सचन

ताळमेळ

वन आिण

वा षक लेखे

िवभाग,

(िव

दु ध योजना, अ

लेखे

व

िविनयोजन लेखे)

व नागरी पुरवठा

काय लये आिण
PAO

मुंबई यांचे

मािसक संकिलत
लेखे.
यव थापन

समायोजन

लेखे

Accounts) क

मा हती

(Settlement

सरकार आिण

Reports

अ य रा य सरकारे

रोख

िश के

णाल

(MIS) अहवाल

बाबत

आरबीआयची मािहती
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६.३ लेखाशीष
शासकीय लेखे सहा तरीय वग करणानु सार ठे वले जातात उदा. धान शीष (चार अंक), उप

धान शीष (दोन अंक), गौण शीष (तीन अंक), उप शीष (तीन अंक), तपशीलवार शीष (दोन अंक)
आिण उ ी ट लेखाशीष (दोन अंक). तपशीलवार त ता
त ता

.6 म ये दे यात आला आहे .

. 6 लेखाशीष व अंकांचा वापर

तर

तराचे नाव

वापर यात येणारे अंक

१

धान शीष

चार अंक

शासना या काय बाबत मािहती दशिवते

२

उप धान शीष

दोन अंक

शासना या उप-काय बाबत मािहती दशिवते

३

गौण शीष

तीन अंक

शासना या काय मा बाबत मािहती दशिवते

४

उप शीष

तीन अंक

शासना या योजने बाबत मािहती दशिवते

दोन अंक

शासना या उप-योजने बाबत मािहती दशिवते

दोन अंक

खच चा हेतू /उ ी टा बाबत मािहती दशिवते

५
६

तपशीलवार शीष
उ ी ट लेखाशीष

ितिनिध व

लेखाशीष प तीने लेखा संकेतांक िनहाय लेखांकन कर यात येते.लेखाशीष प तीमुळे

वा षक िव ीय अहवालाम ये

येक संकेताक िनहाय खच चे एकत ीकरण कर याची िदशा िन तत

कर यात आलेली आहे . क पासाठी िनि त कर यात आलेली लेखाशीष प त जागितक बँक आिण

रा य सरकार या दोघां या गरजा पूण कर यासाठी आव यक आहे. क पाअंतगत जर अितरी त
उप म

तािवत केला तर पुढ या ट यात आव यक लेखा संकेतांक (Accounting Code) सादर

कर यासाठी लविचकता दान कर यासाठी लेखाशीष प त (Charts of Accounts )िवकिसत केली
गेली आहे . रा य अथसंक पात िनधीचे वाटप
िविवध लेखाशीष िदले जातात. या
रा या या िह सा आिण बा

े िनहाय केले जाते आिण

येक

े ा या अंतगत

क पासाठी अथसंक पात िनधीची तरतूद कर यासाठी

िह सा यासाठी मंजूर कर यात आलेले अथसंक पीय लेखाशीष

खालील त ता 7 आिण 8 म ये दे यात आले आहे त:
त ता

. 7 क पा या रा य िह यासाठीचा लेखाशीष (२४०१A655) (३०%)

तर

तराचे नाव

सांकेतांक

1

धान शीष

2401

3

गौण शीष

115

5

तपशीलवार शीष

(00)(03)

6

उ ी ट लेखाशीष

33

त ता

. 8 क पा या बा

तपशील
पीक संवधन
लहान /िसमांत शेतकरी व कृषी मजुरांसाठी योजना
हवामान अनुकूल कृषी क प ( रा य िह सा )
अथसहा य

िह यासाठीचा लेखाशीष (2401A646) (७०%)

तर

तराचे नाव

सांकेतांक

1

धान शीष

2401

3

गौण शीष

115

5

तपशीलवार शीष

(00)(02)

6

उ ी ट लेखाशीष

33

तपशील
पीक संवधन
लहान/िसमांत शेतकरी व कृषी मजुरांसाठी योजना
हवामान अनुकूल कृषी क प ( बा
अथसहा य
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िह सा )

िव ीय यव थापन पु तका

या

क पातील कामांची रा य सरकार या अथसंक पीय अंदाज प क ( हाईट बुक)

मधील उ ी ट लेखाशीष िनहाय वग करण कर यात आले आहे . क पासाठी
आलेले उ ी ट लेखाशीष संकेतांक त ता
त ता

. 9 क पासाठी

. 9 म ये दे यात आले आहेत:

तािवत कर यात

तािवत कर यात आलेले उ ी ट लेखाशीष सांकेतांक (Object Codes)
सांकेतांक

तपशील

(Object Code)
01

वेतन

03

अितकालीक भ ा

06

दुर वनी, वीज व पाणी दे यके ,

10

कं ाटी सेवा

11

देशांतगत वास

12

िवदे श वास

13

काय लयीन खच

14

भाडे प ी व कर

16

काशने

17

संगणक खच

20

इतर शासकीय खच

21

सािह य पुरवठा

24

पे ोल, तेल व वंगण

26

जािहरात व िस दी

27

लहान बांधकामे

28

यावसाियक सेवा

30

इतर कं ाटी सेवा

33

अथसहा य

50

इतर खच

52

यं सामु ी व साधन सामु ी

53

मोठी बांधकामे

६.४ क पाचे घटक व शासकीय अंदाजप कातील संबधीत उ ी ट शीष
घटक,

खच या न दी कर यासाठी व लेखांकन कर यासाठी क पाचे िविवध घटक, उप-

क प उप म आिण संबिं धत उ ी ट लेखाशीष याबाबतची मािहती पिरिश ट ६.1 म ये

दे यात आली आहे .उ ी ट लेखाशीष िनहाय केलेला खच िविवध क प घटक आिण उप घटकांम ये
िवभाग यात येईल तसेच अंतरीम िव ीय अहवालाशी (IUFR) संल नीत कर यात येईल.
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7.अथसंक पीय अंदाज प क तयार करणे
7.१

तावना

अथसंक पीय अंदाज प क तयार कर या या

ि येम ये उपल ध

कवा अपेि त

संसाधनांमधून उ ेश सा य करणे कवा पूण कर यासाठी िविश ट काय ओळख याचा समावेश होतो.

अथसंक पीय अंदाजप क अथसंक पीय पु तका व िव िवभागाने वेळोवेळी िनगिमत केलेले आदेश
/ मागदशक सूचना इ. नु सार शासना या अथसंक पीय प तीनुसार तयार कर यात येईल तसेच,
क पातील मा य घटक व उपघटक यांचेशी संल नीत कर यात येईल.

ि येत तळापासून - वर या

क पा या िनयोजन

टीकोनाचा वापर कर यात येईल. हणजेच अंदाजप काची सु वात

ामपंचायत व गाव समूहापासून होईल.

याम ये

क पासंबिधत खच बाबतचे अंदाजप काचा

समावेश असेल व सव अंदाजप क उपिवभाग तरावर, िज हा तरावर एकि त केले जातील व
यानंतर सव िज हयांचे अंदाजप क रा य तरावर वा षक कृती आराखडयाम ये एकि त केले

जातील. रा य तरावर क पा या िविवध घटकाचे अंदाजप क तयार कर याची जबाबदारी क प
यव थापन क ाची राहील. िज हयाकडू न

ा त अंदाजप कांचे एकि करण क न

क पाचे

वा षक अंदाजप क तयार कर यात येईल.

वा षक कृती आराखडा रा य शासना या अथसंक पीय च ास अनुस न असेल आिण ते हा

पूण होईल जे हा क पाचे अंदाजप क रा या या अथसंक पात समािव ट क न िवधानमंडळास
मा यतेसाठी सादर कर यात येईल. सव अंमलबजावणी घटक वा षक कृती आराखडा तयार करतील
आिण क प यव थापन क ास सादर करतील. क पाचे एकि त अंदाजप क िव

िवभागास

कृषी व पदु म िवभागामाफत सादर केले जाईल. वा षक अंदाजप क तयार कर याचे नमुने पिरिश ट
6.1 आिण 6.2 म ये दे यात आले आहे त.
7.२ उ ी टे

या क पासाठी

तािवत कर यात आले या अथसंक पीय णालीचे उ ी टे खालील माणे

आहे त:
१.अथसंक पीय िनयं ण

तािपत करणे

2.ल य िनध िरत करणे,फरकाचे िव

ेषण करणे आिण जबाबदारी सुिनि त करणे

3. क पासाठी लागणा या िनधीचा अंदाज सादर करणे.
4. या वेळेला िनधीची आव यकता आहे ती वेळ ठरवणे.
5) िनयतकािलक संिनयं णासाठी आधार दान करणे.

7.३ अथसंक प कालावधी

येक आ थक वष साठी अथसंक पीय अंदाजप क तयार कर यात येईल हणजेच

अथसंक प कालावधी हा आ थक वष या एि ल पासून माच पयत असेल.
7.४ अंदाजप क तयार करावयाची कायप ती

सुकाणू सिमती या मागदशक सूचनानुसार व वा षक कृती आराख

ा या आधारे

येक

आ थक वष साठी संपूण क पासाठी अंदाजप क तयार केले जाईल. अंदाजप क तयार करणे ही
तळाकडू न - वर अशी ि या राहील . क पा या
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िव ीय यव थापन पु तका

( क प यव थापन क , िज हा आ मा आिण उप-िवभाग )
अंमलबजावणी करावया या योजनांवर आधािरत असेल.

येक आ थक वष त

येक तरावर

क पासाठी अंदाजप क अंदाज तयार

कर याची सवसाधारण ि या खालील िच ात दशिवली आहे:

ाम कृषी संजीवनी सिमती

समूह

• गावासाठी या क पा या वा षक कृती आराख
दे यात येईल.

ास

ामसभेकडू न मंजूरी

• ामपंचायती या कृती आराख ांना यां या ामसभांनी मंजुरी िद यानंतर,
समूहाचा वा षक कृती आराखडा तयार केली जाईल आिण समूह सिमतीसमोर
ठे वला जाईल.
• समूह सिमती समूहाचा वा षक कृती आराखडा तयार करील.

उप िवभाग

• उप िवभागीय काय लया या खच चा वा षक कृती आराखडा तयार करणे
• उप िवभागातील सव समूहां या वा षक कृती आराखडयाचे एकि करण करणे.

• िज हा काय लया या खच चा वा षक कृती आराखडा तयार करणे.

िज हा

क प
यव थापन क

• क प संचालक (आ मा) यां या काय लया या क प खच चा वा षक कृती
आराखडा तयार क न घेणे.
• सव उप िवभागां या वाषक कृती आराखडयाचे एकि करणे करणे व क प
यव थापन क ास सादर करणे.

• क प यव थापन क ाचा वा षक कृती आराखडा तयार करणे.
• सव िज हयां या वा षक कृती आराखडयाचे एकि करण करणे व क पाचा
वा षक कृती आराखडा तयार करणे.
• क पाचा वा षक कृती आराखडा सुकाणू सिमतीस व शासनास सादर करणे.

क पाचे वा षक अंदाजप क

क पातील

येक तरावरील कामाची योजना व

खरेदी/ ापण योजना यावर अवलंबन
ू असेल. येक समूह, या समूहामधील सव गावांसाठी वा षक
योजना तयार करेल. समूहासाठी वा षक योजना तयार करताना समूहाम ये काय वत के या जाणा-
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या

क पाचे घटक आिण घटकांचा िवचार केला जाईल. समूहासाठी वा षक योजना तयार

के यानंतर ती उपिवभाग पातळीवर सादर केली जाईल.

उपिवभागाम ये उपिवभागीय काय लया या खच साठी वा षक योजना तयार केली जाईल .

उपिवभागाअंतगत असले या सव समूहां या वा षक योजनांची छाननी क न आिण या संकिलत
क न िज हा पातळीवर सादर कर यात येतील .

िज हा तरावर िज हा अिध क कृषी अिधकारी काय लय यां या काय लया या

खच साठी वा षक योजना तयार करे ल. िज हा काय लय िज

ातील सव समूहां या योजना

काळजीपूवक छाननी क न व एकि त क न िज हा योजना तयार करतील.िज हा तरावर आ मा
काय लय आपली वा षक योजना िज हा अिध क कृषी अिधकारी यांचेशी स ामसलत क न तयार
करतील व यांना सादर करतील.िज हा अिध क कृषी अिधकारी क प यव थापन क ास िज हा

वा षक योजना आिण आ मा काय लयाची वा षक योजना सादर करतील. समूहां या वा षक योजना
क पा या सव घटकांना समािव ट करीत आहे त आिण

आहे त याची काळजी िज हा काय लय घेईल.
क प यव थापन क

क पा या अंमलबजावणी योजनेनुसार

क पाचे यव थापन,सेवा,कं ाट इ. साठी वा षक योजना तयार

करे ल. रा या या अथसंक पात समािव ट कर यासाठी सव िज
अंदाजप क /योजना यांची क प यव थापन क

ांमधून

ा त होणारे वा षक

तरावर छाननी क न ते एकि त कर यात

येतील व रा य शासना या अंदाजप कात समािव ट कर यासाठी पाठिव यात येतील.
7.५ अंदाजप काचे घटक
क पाचे

िविवध

घटक,

उप-घटक

आिण

यांचे

सांकेतांक

तसेच

शासकीय

अंदाजप कातील संबिं धत उिद ट सांकेतांक याबाबतची माहीती पिरिश ट ६.1 म ये िदले या
नमु यानुसार सादर करावी.
7.६ क प घटक िनहाय अंदाजप काचे उ ी ट िनहाय अंदाजप कात पांतर करणे
क प अंमलबजावणी या
घटकां माणे

येक तरावर सु वातीस

ारंिभक अंदाजप क तयार केले जाईल.

तयार के यानंतर, यांना त ता

क पाचे िविवध घटक आिण उप-

क पाचे िविवध घटक िनहाय अंदाजप क

मांक-9 (अ याय ६ - लेखा शीष) म ये िदले या िविवध उ ी ट

लेखाशीष संकेतांक िनहाय िवलीन केले जाईल आिण िव

िवभागाने िनध िरत केले या अंदाजप क

नमु यात शासना या िनयमांनुसार अंदाजप क तयार केले जाईल
7.7 अंदाजप क तयार कर याची कालमय दा

रा य तरावर क पाचे अंदाजप क िविहत मुदतीत तयार क न मंजूर करणे आव यक

आहे यासाठी,
या

क पाम ये

येक तरावर अंदाजप क तयार कर याची कालमय दा ठरवणे आव यक आहे .
येक

तरावर वा षक अथसंक प तयार कर याची कालमय दा शासकीय

िनकषानु सार िनि त केली आहे आिण त ता

मांक - 10 म ये िदली आहे.
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त ता

. 10 क पा या

तयार

यांना सादर

करणा या

करावयाचे

यं णेचे नाव

यांचे नाव

ाम कृषी

येक तरावर अंदाजप क तयार करावयाची कालमय दा
करावयाचे काम

समूह

 गावासाठी वा षक योजना तयार करणे

समूह

उप िवभाग

 समूहासाठी वा षक योजना तयार करणे

उप िवभाग

िज हा

संजीवनी सिमती

 उप िवभाग

तरावरील

कालमय दा

1 जुलै
15 जुलै

क प घटकासाठी वा षक योजना तयार करणे.

१ ऑग ट

 सव समूहांचे वा षक योजनाचे एक ीकरण करणे .
िज हा

क प

 िज हा तरावरील

यव थापन क

क प घटकासाठी वा षक योजना तयार करणे.

 िज हयातील सव उपिवभागां या वा षक योजनाचे एक ीकरण करणे आिण

१५ ऑग ट

क प यव थापन क ास सादर करणे .
 आ मा काय लयाचे वा षक योजना तयार करणे आिण क प यव थापन
क ास सादर करणे.
क प

यव थापन क

कृषी िवभाग



क प यव थापन क

तयार करणे .


तरावरील

क प घटकासाठी वा षक योजना

15 स टबर

क पातील सव िज हां या वा षक योजनांचे एक ीकरण करणे आिण
क पाचा एकि त वा षक आराखडा तयार करणे



क पाचा एकि त वा षक आराखडा व अंदाजप क क प सुकाणू
सिमतीस व रा य शासनास सादर करणे.

कृषी िवभाग

िव

व िनयोजन



क पाचे वा षक अंदाजप क सादर करणे .

३० स टबर

िवभाग

7.8 िनधीचे फेरवाटप / पुन:िवतरण

अंमलबजावणी घटकाकडू न कडू न ा त खच या अहवालावर क प यव थापन क

ैमािसक अंतराने

िनधी या उपयोगावर संिनयं ण ठे वल
े .

थतीचे परी ण व पुनरावलोकन

के यानंतर िनधीचे आव यकतेनुसार फेरवाटप केले जाऊ शकते. अशा कारे िनधीचे फेरवाटप
कृषी िवभाग आिण िव

िवभाग यां याकडू न आव यक मं जुरी घेत यानंतर कर यात येईल

7.8.१ िनधीचे क प घटका अंतगत फेर वाटपाचे अिधकार
क पा या गरजे

माणे

क प घटका अंतगत िनधीचे फेर वाटपाचे व िविवध उ ी ट

लेखाशीष िनहाय पुन:िवतरण कर याचे अिधकार क प संचालक यांना असतील.
7.९ पुरवणी अंदाजप क

सरकार या आव यक खच ची पूतता करणेसाठी आव यक असले या अितिर त अनुदानाला

खच चे पुरक िववरणप

/ पुरवणी अंदाजप क असे हणतात.रा य िवधानमंडळाकडू न मंजूर

अनु दान आव यक खच साठी कमी पडते ते हा, एक अंदाजप क रा य िवधानमंडळासमोर पूरक
कवा अितिर त अनुदानासाठी सादर करणे आव यक असते. हे अनुदान िव ीय वष संप यापूव रा य

िविधमंडळासमोर सादर केले जाईल व मंजूर केले जाईल. क प अंमलबजावणी या गतीनुसार
तािवत खच मंजर
ू अनुदानापे ा जा त अस यास, पुरवणी अंदाजप क/ खच चे पुरक िववरणप

सादर केले जाईल.
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8.लेखांकन धोरणे
लेखांकन धोरणे हणजे िविश ट लेखांकन त वे आिण सदरची त वे वापरावया या प ती

या एखादया सं थे ने यांचे आ थक अहवाल तयार कर यासाठी व सादर कर यासाठी अवलंबलेली
आहे त. लेखांकन धोरणे हणजे िविश ट त वे, िनयम आिण कायप ती जी सं थे या यव थापनाने
अवलंबलेली आहे त व िव ीय अहवाल तयार कर यासाठी वापरली जातात. याम ये कोण याही
प ती, मापन

णाली आिण

कटीकरण सादर कर यासाठी कायप ती यांचा समावेश होतो.

लेखांकन धोरणे हे लेखांकन त वापे ा वेगळी असतात याम ये त वे ही लेखांकन िनयम आहेत आिण
धोरणे ही या िनयमांचे पालन कर याचा माग आहे त.

8.१ अ ीमांचे उपचार

क प कमचा यांना िदलेली सव कारची अ ीमे फ त अ ीमेच असतील आिण िबले /

हाउचर िमळा यानंतरच खच हणून न द केली जाईल. शासकीय खच ची पूतता कर यासाठी ाम
कृषी संजीवनी सिमतीला िदलेली अि मे अनुदान हणून मानली जातील . क पां या कामासाठी,
खच या पूततेसाठी

ाम कृषी संजीवनी सिमतीला िदलेली अ ीमे , सिमतीने केले या िवतरणा या

वेळी यास खच हणून लेखांकन केले जाईल .

8.२ थावर मालम ा
या क पाअंतगत संपादन कर यात आले या मालम ेचे मु ये ती मालम ा अिध हणाचा

खच याम ये खरे दी कमत, वाहतूक खच, थापना खच व सदरची मालम ा चालू

थतीम ये

आण यासाठी लागणारा इतर खच यांचा समावेश क न ठरिव यात येईल. क पाअंतगत बांध यात
आले या मालम ांची कमत ती मालम ा बांध याचा खच याम ये सािह ये, मनु यबळ, वाहतूक,
थापना खच व सदरची मालम ा चालू

थतीम ये आण यासाठी लागणारा इतर खच यांचा समावेश

क न ठरिव यात येईल. जर या मालम ा क प शासनाने अंमलबजावणी काळासाठी वापर या
तर या भांडवल हणून गृहीत धर या जातील.

8.३ खच चे वग करण व लेखांकन

या क पाअंतगत िविवध घटकावर होणा या खच या न दी मा य लेखा शीष प

यो य ले या

अंतगत कर यात येतील .

क प घटकांनुसार होणा या खच चे

ी नुसार

वग करण

अथसंक पीय लेखाशीष शी संल नत कर यात येईल. स ागारां या सेवाम ये (एनजीओ सेवांसह)
करारा अंतगत बाहेरील प ां ारे पुरवठा केले या यावसाियक सेवांवरील सव शु कांचा समावेश
असेल. स ागारांना िदलेला सव
िश णासंदभ तील सव

य

य खचही या शीषकाखाली समािव ट केला जाईल. िश णात

खच समािव ट केले जातील उदा. मानधन / संसाधन य ती /

एज सीज, वास खच, थळ शु के, िश ण सािह याची छपाई, आदराित य इ.

8.४ लाभा य चा िह सा
लाभाथ चे िह सा या न दी लेखा
लाभा य या िह

याचे संिनयं ण

पु तकांम ये घेत या जाणार नाहीत , परंतु

ाम सिमतीमाफत लाभाथ िनहाय न दी ठे वून केले जाईल,

हणजे िनयं ण आिण अहवालासाठी केवळ न दी के या जातील.
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8.५ लेखांकन आधार
लेखांकन आधार हणजे अशी प त याम ये यवसाया या आ थक ताळे बध
ं ात महसूल

आिण खच यां या न दी घेत या जातात. जे हा एखादी सं था वापरत असले या लेखांकन आधारा

बाबत संदभ दे ते,त हा दोन ाथिमक प त चा उ ेख केला जातो एक रोख आधारीत लेखांकन
प त(Cash Basis Accounting System) आिण उपा जत आधार लेखांकन प त (Accrual

Basis Accounting System) . क पा या िहशोबासाठी रोख आधारीत लेखांकन प त(Cash
Basis Accounting System) अवलंब यात येईल. रोख आधारीत लेखांकन प तीम ये यावेळी
रोख ा त होते यावेळी याची न द जमा हणून घेतली जाते व

या वेळी देयके अदा केली जातात

यावेळी याची न द खच हणून घेतली जाते.

8.6 अनुदानाची ओळख

क प कालावधीम ये या वेळेस अनुदान ा त होईल याच वेळेस अनुदानाची न द जमा व

खच ले याम ये घे यात येईल.
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९.लेखा अिभलेखे
९.१ सामा य

लेखा िवषयक अिभलेखे सव लेखांकन क ांम ये ठे व यात येतील. या लेखांकन क ांना

बीडीएस णाली ारे िनधी िवतरीत केला जाईल या िठकाणी रा य शासना या व महालेखापाल
यां या िनयमा माणे अिभलेखे ठे व यात येतील. िबगर बीडीएस

णाली ारे िनधी िवतरीत के या

जाणा या लेखांकन क ांसाठी दु हेरी न द प ती या (Double Entry Book Keeping) गज माणे
अिभलेखे ठे व यात येतील.
या लेखांकन क ांना बीडीएस णाली ारे िनधी िवतरीत कर यात येतो व कोषागारामाफत

दाने केली जातात अशा लेखांकन क ांना एकल न द प ती माणे ( Single Entry Book Keeping)

लेखांकन प त अवलंबिव यात येईल. एकल न द प ती या ( Single Entry Book Keeping)
मानका माणे लेखा अिभलेखे क प यव थापन क , िज हा तर(DSAO) व उप िवभाग तर या
िठकाणी ठे व यात येतील. िबगर बीडीएस णाली ारे िनधी िवतरीत के या जाणा या व दाने बँके ारे

केले जातील अशा लेखांकन क ांसाठी दु हेरी न द प ती या (Double Entry Book Keeping)

मानका माणे रोख आधारावर लेखांकन प त अवलंबिव यात येईल. रोख आधारावर लेखांकन प त
ठे व यामागचा तक असा आहे की, रा य शासनाचे अंदाजप क व लेखांकन हे रोख आधारावर
कर यात येते.

येक मिह या या शेवटी आहरण व संिवतरण अिधकारी मािसक लेखा तयार क न

महालेखाकार यांना सादर करतील. लेखा एक ीकरणाची प त व ताळमेळ सादर कर याची प त
ही शासना या िनयमा माणे असेल. आहरण व संिवतरण अिधकारी महालेखापाल यांचेशी ले यांचा
ैमािसक ताळमेळ घेतील.

या लेखांकन क ांना दु हेरी न द प तीचा (Double Entry Book

Keeping) वापर कर यात येतो ते लेखांकन क े मािसक लेखे तयार क न क प यव थापन क ास
यां या िनयं ण अिधका यांमाफत सादर करतील. तसेच, अशी क े दर मिह यास बँकेसोबत ताळमेळ
(Bank Reconciliation) घे तील. सव लेखांकन क े त ता

. 11 म ये नमूद के या माणे संबधीतांस

लागू असलेली लेखा िवषयक अिभलेखे तयार करतील व ठे वतील.
त ता

. 11 िविवध लेखांकन क ावर ठे वावयाची लेखा िवषयक अिभलेखे (Accounting Records)

लेखांकन क ाचे नाव
क प यव थापन क

ठे वावयाचे अिभलेखे

अिभले यांचा नमुना

1. रोखड न दवही

शासना या लेखांकन प ती माणे

2. िब ा न दवही

मकोिन 26 अ

3. देयक न दवही

मकोिन 26

4. धनादेश व धनाकष न दवही
5.धनादेश व धनाकष िवतरण न दवही
6.जड सं ह न दवही / थावर मालम ा न दवही

पिरिश ट 9.1
पिरिश ट 9.2
पिरिश ट 9.3(अ)

7. साठा न दवही

पिरिश ट 9.(ब)

8. अ ीम न दवही

पिरिश ट 9.4

9. मािसक खच चा अहवाल

पिरिश ट 9.8

10. अंतरीम िव ीय अहवाल (IFRs)

पिरिश ट 9.9

11. वा षक खच अहवाल

पिरिश ट 9.10

12. उपयोगीता माणप

पिरिश ट 9.11

13. थावर मालम ा न दवही
14. घटक िनहाय खच चे लेजर
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लेखांकन क ाचे नाव

िज हा

अिध क

ठे वावयाचे अिभलेखे

कृषी

अिधकारी, काय लय

15. लेखा पिर छे द पुतता न दवही

पिरिश ट 12.1

16. मंजूर अनुदान व खच न दवही

पिरिश ट 9.5

1. रोखड न दवही

शासना या लेखांकन प ती माणे

2. िब ा न दवही

मकोिन 26 अ

3. देयक न दवही

मकोिन 26

4. धनादेश व धनाकष न दवही
5.धनादेश व धनाकष िवतरण न दवही
6.जड सं ह न दवही / थावर मालम ा न दवही
7. साठा न दवही

पिरिश ट 9.4

9. मािसक खच चा अहवाल

पिरिश ट 9.8

10. अंतरीम िव ीय अहवाल (IFRs)

पिरिश ट 9.9

11. वा षक खच अहवाल

पिरिश ट 9.10
पिरिश ट 9.11

काय लय

पिरिश ट 9.3(अ)

14. घटक िनहाय खच चे लेजर

पिरिश ट 9.8

15. लेखा पिर छे द पुतता न दवही

पिरिश ट 12.1

16. मंजूर अनुदान व खच न दवही
(आ मा),

पिरिश ट 9.2
पिरिश ट 9.3(अ)

8. अ ीम न दवही

13. थावर मालम ा न दवही

संचालक

पिरिश ट 9.1

पिरिश ट 9.(ब)

12. उपयोगीता माणप

क प

अिभले यांचा नमुना

1. रोखड न दवही

पिरिश ट 9.5
शासना या लेखांकन प ती माणे

2. बँक न दवही

लेखांकन प ती माणे

3. लेजर

क प घटका माणे

4. देयक न दवही

मकोिन 26

5. धनादेश व धनाकष न दवही
6.धनादेश व धनाकष िवतरण न दवही
7.जड सं ह न दवही / थावर मालम ा न दवही

पिरिश ट 9.1
पिरिश ट 9.2
पिरिश ट 9.3(अ)

8. साठा न दवही

पिरिश ट 9.(ब)

9. अ ीम न दवही

पिरिश ट 9.4

10. मािसक खच चा अहवाल

पिरिश ट 9.8

11. अंतरीम िव ीय अहवाल (IFRs)

पिरिश ट 9.9

12. वा षक खच अहवाल

पिरिश ट 9.10

13. उपयोगीता माणप

पिरिश ट 9.11

14. थावर मालम ा न दवही

पिरिश ट 9.3(अ)

15. घटक िनहाय खच चे लेजर

पिरिश ट 9.8

16. लेखा पिर छे द पुतता न दवही

पिरिश ट 12.1

17. मंजूर अनुदान व खच न दवही

पिरिश ट 9.5

18. अनुदान (Subcidy) िवतरण न दवही

पिरिश ट 9.7

19. क प घटक िनहाय लेजर

पिरिश ट 9.8

उप िवभागीय कृिष अिधकारी,

1. रोखड न दवही

शासना या लेखांकन प ती माणे

काय लय

2. िब ा न दवही

मकोिन 26 अ

3. देयक न दवही

मकोिन 26

4. धनादेश व धनाकष न दवही

पिरिश ट 9.1

5.धनादेश व धनाकष िवतरण न दवही

पिरिश ट 9.2

6.जड सं ह न दवही / थावर मालम ा न दवही
7. साठा न दवही

पिरिश ट 9.3(अ)
पिरिश ट 9.(ब)

8. अ ीम न दवही

पिरिश ट 9.4

9. मािसक खच चा अहवाल

पिरिश ट 9.8

10. अंतरीम िव ीय अहवाल (IFRs)

पिरिश ट 9.9
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लेखांकन क ाचे नाव

ठे वावयाचे अिभलेखे

अिभले यांचा नमुना

11. वा षक खच अहवाल

पिरिश ट 9.10

12. उपयोगीता माणप

पिरिश ट 9.11

13. थावर मालम ा न दवही

ाम कृषी संजीवनी सिमती

पिरिश ट 9.3(अ)

14. घटक िनहाय खच चे लेजर

पिरिश ट 9.8

15. लेखा पिर छे द पुतता न दवही

पिरिश ट 12.1

16. मंजूर अनुदान व खच न दवही

पिरिश ट 9.5

1. रोखड न दवही

शासना या लेखांकन प ती माणे

2. देयक न दवही

मकोिन 26

3. धनादेश व धनाकष न दवही

पिरिश ट 9.1

4.धनादेश व धनाकष िवतरण न दवही

पिरिश ट 9.2

5.जड सं ह न दवही / थावर मालम ा न दवही

पिरिश ट 9.3(अ)

6. साठा न दवही

पिरिश ट 9.(ब)

7. अ ीम न दवही

पिरिश ट 9.4

8. क प घटक िनहाय लेजर

पिरिश ट 9.8

9. लेखा पिर छे द पुतता न दवही

पिरिश ट 12.1

९.२ लेखांकन क ांनी सादर करावयाचे िनयतकालीक आ थक अहवाल:
िव ीय संिनयं ण ठे व यासाठी क प अंमलबजावणी घटकाकडू न िनयतकालीक आ थक

अहवाल सादर करणे आव यक आहे . लेखांकन क ांनी सादर करावयाचे िनयतकालीक आ थक
अहवाल त ता

. 11 म ये नमूदकेली आहे त. िनयतकालीक आ थक अहवालांचे नमुने पिरभािषक

केले असून पिरिश ट
अ.

.

१

मांक 7.१, 7.२, ९.८ ते ९.११ म ये दे यात आले आहे त.
त ता

. 12 िनयतकालीक आ थक अहवाल

बीडीएस लेखांकन क
िनयतकालीक

सादर करावयाची

आ थक अहवाल
वा षक

िबगर बीडीएस लेखांकन क
िनयतकालीक

सादर करावयाची

वारंवारता

आ थक अहवाल

वारंवारता

वा षक

वा षक अंदाजप क

वा षक

अंदाजप क

नमुना

पिरिश ट 7.१ व
7.२
नुसार तयार क न
शासना या

अंदाजप क नमु यात
सादर करणे
२

मािसक खच चा

मािसक

मािसक खच चा

अहवाल
३

अंतरीम िव ीय

ैमािसक

४

वा षक िव ीय

वा षक

५

उपयोिगता

अहवाल (IFRs)
अहवाल
माणप

मािसक

अहवाल

ैमािसक/अध

अंतरीम िव ीय

अहवाल (IFRs)
वा षक िव ीय अहवाल
उपयोिगता माणप

वा षक /वा षक

ैमािसक
वा षक
ैमािसक/अध वा षक
/वा षक

पिरिश ट 9.8
पिरिश ट 9.9
पिरिश ट 9.१०
पिरिश ट 9.11

लेखा िवषयक अिभलेखे व िनयतकालीक आ थक अहवाल यांचे नमुने या पु तीकेस
जोड यात आले या पिरिश टाम ये दे यात आले आहे त.ले यां या न दी या पु तकेत िदले या

नमु यात घे यात या यात.जर या पु तकेत िदले या नमु या यितिर त नुमु यांची आव यकता पडली
तर क प संचालक यांचे मा यतेने सदर नमुने क प अंमलबजावणी या िविवध तरावर वापरता
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येतील . या पु तकेत िदलेले नमुने व सादर करावयाची िनयतकालीक आ थक अहवाल क पा या
सव तरावर एकसारखे पणा व जबाबदारी सुिनि त करतील .

९.२.१ िव ीय अहवालांचे संगणकीकरण :
क पाचे लेखांकन महारा

शासना या िनयम व प ती माणे कर यात येईल. क पाची

काय मता वाढिव यासाठी व मािहतीचे त पर दे वाणघेवाण कर यासाठी तसेच िव ीय मािहती
संकिलत करणे व िव

ेषण करणे यासाठी मािहती व संपक तं

ानाचा उपयोग कर यात येईल.

िव ीय अहवालांचे संगणकीकरण के यास क प यव थापन क ास सवकष िव ीय पयवे ण व
संिनयं ण करणे सोयीचे होईल.

क प अंमलबजावणी या सव

तरावरील कमचा यांना

हाताळ यासाठी सुलभ असेल तसेच, क प यव थापन क ा या िव ीय अहवालाबाबत या सव
आव यकता पूण करे ल तसेच

क प खच चे लेखांकन यो य कारे करता येईल अशी ऑनलाईन

िव ीय यव थापन णाली (Finance Management Module) तयार कर यात येईल.
९.३ अिभलेखे जतन व न ट करणे :
ले या संबिधत खालील द तऐवज न ट केले जाऊ नयेत:

1. क पाची कामे जे क प कालावधीम ये पूण झाली नाहीत यासंबधी या खच चे सव
द तऐवज.
2.

या करणाम ये यायालयीन ि या चालू आहे अशा करणासंबधी सव द तऐवज.

3. सेवत
े ील दा यांशी संबिं धत द तऐवज, सेवेमधील
आ थापनािवषयक बाब शी संबधीत द तऐवज.

य त ना

भािवत करणारे

4. कायम व पी आदे श व मंजू या या सुधारीत के या जात नाहीत तोपयत.
त ता

अ. .
1

. 13 अिभलेखे जतन करावयाचा कालावधी व जबाबदार अिधकारी

द तऐवजांचा तपशील
रोखड न दवही

जतन करावयाचा
कालावधी
कायम

भारी अिधकारी (जबाबदार
अिधका यांचे नाव)

अिभ ाय

लेखाअिधकारी/लेखा

---

सहा यक लेखांकन क
2

पावती न दवही

10 वष

लेखाअिधकारी/लेखा

---

सहा यक लेखांकन क
3

सेवापु तक

कायम

नोडल ऑफीसर,
शासन/आ थापना अिधकारी

4

रजा खाते

कायम

नोडल ऑफीसर,
शासन/आ थापना अिधकारी

5

वास
/आक मकता

भ ा

10 वष

मृ यू कवा िनवृ ी जे
आधी असेल ते
मृ यू कवा िनवृ ी जे
आधी असेल ते

लेखाअिधकारी/लेखा

आिण

---

सहा यक लेखांकन क

इतर दे यके
6

वेतन दे यके

कायम

लेखाअिधकारी/लेखा

---

सहा यक लेखांकन क
7

पो टेज टं प लेखा

५ वष

नोडल ऑफीसर,

---

शासन/आ थापना अिधकारी
8

जड सं ह न दवही

कायम

नोडल ऑफीसर,
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संप यानंतर

न दवही
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शासन/आ थापना अिधकारी

न दिवले या
तपासणी

वापरायो य

व तूंची
करावी

व

व तूं या

न दी तपिशलासह नवीन
न दवहीत या यात .

9

टे शनरी न दवही

५ वष

नोडल ऑफीसर,

---

शासन/आ थापना अिधकारी
10

कायभार

ह तांतरण

५ वष

नोडल ऑफीसर,

माणप
11

िकरकोळ रजा न दवही

---

शासन/आ थापना अिधकारी
२ वष

नोडल ऑफीसर,

---

शासन/आ थापना अिधकारी
12

भ. िन .िन.न दवही

कायम

नोडल ऑफीसर,

---

शासन/आ थापना अिधकारी
13

वेतन न दवही

कायम

लेखाअिधकारी/लेखा

---

सहा यक लेखांकन क
14

अि मा संबध
ं ीद त

५ वष

नोडल ऑफीसर,

---

शासन/आ थापना अिधकारी
15

शासनाचे आदे श

कायम

नोडल ऑफीसर,

---

शासन/आ थापना अिधकारी
16

दर प कांचे तुलना मक

कायम

खरे दी अिधकारी/ लेखा

त ते

---

अिधकारी/लेखा सहा यक
लेखांकन क

17

लॉग बुक

कायम

18

अि म न दवही

कायम

नोडल ऑफीसर,

शासन/आ थापना अिधकारी
लेखा

अिधकारी

सहा यक लेखांकन क

१९

िनवड न ती

कायम

नोडल ऑफीसर,

शासन/आ थापना

अिधकारी
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१०.अंतगत िनयं ण रचना
क प यव थापनास अंमलबजावणी, िव ीय अहवाल आिण कायपूतते संबिं धत येय पूण

कर याची खा ी कर यासाठी

क पास अंतगत िनयं ण रचनेची आव यकता आहे. अंतगत

िनयं ण ही एक अिवभा य ि या आहे जी एखा ा सं थे या यव थापनाने आिण कमचा-यांमाफत
अंमलात आणली जाते आिण जोखीम हाताळ यासाठी आिण सं थेचे अंितम येय पूण करताना

खालील सामा य उ ी टे पूण होत अस याचे वाजवी आ ासन दे यासाठी तयार कर यात आलेली
असते:

 सु यव थत, नैितक, आ थक, काय म आिण पिरणामकारक कायवाही करणे;
 जबाबदा या पूण कर याचे बंधन पाळणे ;
 लागू कायदे आिण िनयमांचे पालन करणे;
 तोटा , गैरवापर व नुकसान यापासून संसाधनांचे संर ण करणे.
अंतगत िनयं ण ही गितशील अिवभा य

ि या आहे जी सं थेम ये होणा या सतत या

बदलांशी जुळवून घेते. जोखीम हाताळ यासाठी आिण सं थे चे येय आिण सवसाधारण उि टांची

पूतता कर याचे उिचत आ ासन दे यासाठी या ि येम ये सव तरांवर यव थापन आिण कमचारी
सहभागी होणे आव यक आहे .

अंतगत िनयं णे हे जोखम ना त ड दे यासाठी आिण सं थेची उि

े सा य

कर यासाठीची धोरणे आिण ि या आहेत. क पात खालील अंतगत िनयं ण ि यांचे पालन
केले जाईल:

(1) ािधकरण आिण मंजुरी ि या;
(2) कत याचे वग करण ( ािधकृत करणे,

ि या करणे, न दणी करणे, पुन वलोकन

करणे);

(3) संसाधने आिण द तऐवज यां या हाताळ यावर िनयं ण ठे वणे;
(4) पडताळणी;
(5) ताळमेळ ;
(6) चालू कामिगरीचे पुन वलोकन करणे;
(7) काय, ि या आिण उप म यांचा आढावा;

(8) पयवे ण (नेमणे,पुन वलोकन व मंजुरी दे णे, मागदशन व िश ण दे णे).
िनयं ण उप मांत िविवध कारचे धोरणे आिण कायप ती यांचा समावेश राहील.

1. ािधकरण आिण मंजूरी ि या:

क पा या अंतगत िविवध ािधकारी पिरभािषत क न िव ीय यव थापन पु तका, क प
अंमलबजावणी आराखडा इ. म ये नमूद केले आहे त.

क पातील िविवध बाबी राबिव यासाठी

िव ीय अिधकार यो यिर या पिरभािषत केले आहेत . िव ीय अिधकार आिण शासकीय अिधकारांचे
िववरणप

करण-1३ म ये

तािवत केले असून, यास शासनाची सिव तर मंजूरी घे यात आलेली
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आहे .

क पातील मं जुरी

ि या रा य शासना या िनयमांनुसार राबिव यात येईल. शासकीय

अिधसूचना, िनणय आिण वेळोवेळी िनगिमत केलेले पिरप क यांचे पालन केले जाईल. िबगर
बीडीएस लेखांकन क ांसाठी

ािधकारी आिण मा यता

ि या दे खील

क प अंमलबजावणी

आराखडा आिण िव ीय यव थापन पु तकेनुसार असेल.

2. कत याचे वग करण (अिधकृत करणे , ि या करणे, न दणी करणे, पुन वलोकन करणे)
क पातील िविवध कत ये उदा.
पुन वलोकन करणे यांचे

ािधकृत करणे,

क पा या िविवध

ि या करणे, न दणी करणे आिण

ाधीका यांम ये वग करण केले आहे. िविवध

अिधका यांची कत ये आिण जबाबदा-या प टपणे पिरभािषत क न िव ीय यव थापन पु तका,
क प अंमलबजावणी आराखडा आिण

ापण पु तकेम ये नमूद के या आहे त.

3. संसाधने आिण द तऐंवजां या हाताळ याबाबतचे िनयं ण

यांचेकडे संसाधनांचा ताबा असेल आिण / कवा संसाधनांचा वापर कर यास जबाबदार

असतील अशा ािधकृत य तीसच संसाधने आिण न दी हाताळ यासाठी अिधकार मय िदत असेल.
ता याबाबतची जबाबदारी, पाव या, साठा न दवही कवा ताबा िद याबाबतचे इतर अिभलेखे व
ह तांतरण अिभलेखे यां याव न ठरिव यात येईल.वरील बाब चा समावेश

येक अिधकारी

कमचारी यां या कत ये आिण जबाबदा-याम ये कर यात आला असून याबाबत वेळोवेळी अंतगत
आदे श िनगिमत क न यो य काळजी घे यात येईल.

4. पडताळणी

यवहार आिण मह वाचे कामे यांची

ि या कर यापूव आिण

ि या के यानंतर

पडताळणी केली जाईल, उदा. जे हा माल िवतरीत केला जातो ते हा पुरवले या व तूंची सं या

आदे शातील नमूद व तूं या सं येसोबत पडताळणी केली जाईल. यानंतर, बीजकाम ये (इन हॉइस)
नमूद व तूं या सं येची पडताळणी ा त झाले या व तूं या सं येसोबत केली जाते. सा
पडताळणी साठा न दवही व न केली जाईल.

ाची

5. ताळमेळ

न दीचा ताळमेळ िनयिमतपणे यो य कागदप ांसह केला जाईल, उदा. बँक खा यांशी

संबंिधत लेखा न दीचा ताळमे ळ संबंिधत बँक िववरण प ाव न कर यात येईल. कोषागारमाफत
खच करणारे लेखांकन क े महालेखाकार (ले. व ह.) यां याशी ताळमेळ करतील. यावसाियक बँके
माफत खच करणारे लेखांकन क े बँके या िववरण प ाव न मािसक ताळमेळ घेतील.

6. चालू कामिगरीचे पुन वलोकन करणे
अंमलबजावणीची काय मता व

भावीपणा यांचे ठरले या मानकांशी िनयिमतपणे

पुन वलोकन कर यात येईल. अंमलबजावणी या पुन वलोकनातून जर पूण केलेले काय ठरवलेले
उि

े अथवा मानांकनाशी पूण करत नसेल तर उि

े सा य कर यासाठी अवलंबले या ि या

व उप म यांचेम ये सुधारणा करणे आव यक आहे काय हे िनध िरत कर यासाठी पुन वलोकन
कर यात येईल.

7. काय, ि या आिण उप म यांचा आढावा

वतमान कायदे , शासकीय धोरणे, कायप ती कवा अ य आव यकबाब चे पालन झाले आहे

हे सुिनि त कर यासाठी काय, ि या आिण उप म यांचा वेळोवेळी आढावा घे यात येईल.
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8. पयवे ण (नेमणे,पुन वलोकन व मंजुरी देणे, मागदशन व िश ण दे णे)
होईल.

स म पयवे णामुळे अंतगत िनयं ण उि टे सा य होतात हे सुिनि त कर यासाठी मदत



येक कमचा-यास नेमून िदलेली कत ये व जबाबदा-या प टपणे कळिव यात

येतील.


येक सद या या कामाचे आव यकतेनुसार यव थतिर या पुन वलोकन केले जाईल.



येक कामांना मह वा या ट यावर मं जूरी दे यात येईल जेणेक न ठरले या ि येपणे

काम पूण होईल.

काही इतर अंतगत िनयं ण रचना खालील माणे आहे त:
1. सव लेखा क

अंतिरम अलेखापिरि त िव ीय अहवाल (IUFR) तयार करतील. िज

सव लेखा क ाचे िव ीय अहवाल िज हा पातळीवर एकि त कर यात येतील. सव िज
िव ीय अहवाल क प यव थापन क
2. इले

ॉिनक

तरावर एकि त कर यात येतील.

ातील

ांचे

लअर स णाली दारे दान :

दे यकांची दाने करणे, दे यकांना मंजुरी दे णे इ यादीबाबत सेवा िवषयक मानके ठरिव यात येतील.
पये पाच हजारावरील दाने िव

201३
इले

महारा

िवभागा या िदनांक 18 एि ल, 2011 व िद. 31 जानेवारी,

या शासन िनणयानूसार व वेळोवेळी िनगिमत करणा-या मागदशक सुचने माणे

ॉिनक

लअर स

णाली दारे (ECS / NEFT / RTGS) कर यात येईल.

कोषागार िनयम व मुंबई िव ीय िनयमा माणे िविहत केले या

ि या व

दानासाठी
प े यांचा

उपयोग कर यात येईल.
3. मािसक अहवाल / अंतिरम अलेखापिरि त िव ीय अहवाल (IUFR) सादर के यानंतर लेखांकन
क ाना िनधीचे िवतरण मािसक / ैमािसक ट याने कर यात येईल.

4. आ थक वष या अखेरपासून नऊ मिह यां या आत क प काय लयामाफत जागितक बँकेस
वा षक लेखापिरि त िव ीय अहवाल सादर कर यात येतील.
5.लेखा आ ेपांची पुतता :
अंतगत आिण बा

लेखापिर कांकडू न ा त लेखापिर ण िनरी णांची पुतता कर यासाठी यं णा

असेल. लेखा पिर ण अहवालातील आ ेपांची पुतता संबिं धत लेखा क ामाफत सदर

अहवालातील िविहत कालमय दे त केली जाईल. अंतगत लेखापिर कांनी घेतले या आ ेपांची
पुतता झा यानंतर सदरचे आ ेप अहवालातून वगळ याची ि या क प यव थापन क ामधील
लेखापिर ण पुन वलोकन सिमतीमाफत कर यात येईल. बा

लेखा पिर णातील आ ेपांची

पुतता झा यानंतर सदरचे आ ेप अहवालातून वगळ याची ि या महालेखाकार यां या तरावर
होईल.
6. बीजकांचे

दान कर यासाठी

े ीय

तराव न केले या कामाची पडताळणी के यानंतर

िशफारस कर यात येईल व याबाबतचा वा रीत अहवाल सादर केला जाईल, यानंतरच तृतीय
प ाचे दान कर यात येईल.
7. कामां या भौितक गतीचा अहवाल िज हा शासनाकडू न दर मिह याला सादर केला जाईल.
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8. िज हा तरावरील ािधका-यामाफत समुह तरावरील व
भौितक तपासणी वेळोवेळी कर यात येईल.
9.

ामपंचायत तरावरील कामांची

ािधकृत केले या अिधकारी / कमचारी यांचेमाफत लाभाथ नी केले या कामांची भौितक

पडताळणी के यानंतरच लाभाथ ना अनुदान िवतरीत कर यात येईल. अनुदानाचे िवतरण
कर यासाठी यो य ऑनलाईन डीबीटी णाली तयार कर यात येईल.
10.

क पा या लेखापिर णा या

गतीवर ल

ठे व यासाठी

क प यव थापन क ाम ये व

िज हा तरावर लेखा पिर ण पुन वलोकन सिमती गिठत कर यात येईल.

11. ही िव ीय यव थापन पु तका बदलता येणारा द तऐवज (Live Document) आहे . क पाची
अंमलबजावणी करताना ही पु तका वैध व पुरेसी राहील याची खा ी कर यासाठी या पु तकेचे
वेळोवेळी पुन वलोकन केले जाईल व े ीय तरावरील गरजे माणे यात बदल कर यात येतील.
या पु तकेतील

येक बदल हा िव

िवशेष

, क प संचालक व क पाचे टा क िटम िलडर

यांचे मा यतेने असेल.
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११. दानाची यव था व अनुदानाचे िवतरण
या क पासाठी, रा य तर, िज हा तर आिण उप-िवभाग तरावर अथसंक पाचे िवतरण
आिण िनधी ह तांतिरत कर यासाठी बी स णाली

तािवत कर यात आली आहे. अथसंक प तयार

करणे, अनुदानाचे वाटप करणे आिण वाटप केले या अनु दानातून खच कर यासाठी बी स ही

ऑनलाईन संगणीकृत णाली आहे . क पातील खच ची दे यके सादर कर यासाठी व य त प ाचे
दाने कर यासाठी कोषागार णाली
णालीवर काम कर यासाठी

तािवत कर यात आली आहे . बी स णाली व

ेझरी नेट

येक काय लयात िनयं ण अिधकारी (CO) आिण आहरण व संिवतरण

अिधकारी िनयु ती कर याची आव यकता आहे . यामुळे

क पातील िविवध

तरावर िनयं ण

अिधकारी व आहरण व संिवतरण अिधकारी घोषीत करणे आव यक आहे.
क पासाठी

तािवत कर यात आलेले िनयं ण अिधकारी व आहरण व संिवतरण

अिधकारी खालील माणे आहे त:
अ.

आहरण व संिवतरण

.

क प अंमलबजावणी तर

1

क प यव थापन क

िनयं ण अिधकारी
क प संचालक

2

िवभाग तर ( सह. संचालक )

3

िज हा तर (िज हा अिध क

िज हा अिध क कृषी

कृषी अिधकारी )

अिधकारी

उप िवभाग (उप िवभागीय कृषी
अिधकार)

4
5

तालुका तर (तालुका कृषी

अिभ ाय

अिधकारी
िव िवशेष

-

-

क पासाठी न याने घोिषत

कर यात आलेले आहेत.
स ा आव यकता नाही

लेखा अिधकारी

कृिष िवभागाचे अ त वातील

उप िवभागीय कृषी

उप िवभागीय कृषी

कृिष िवभागाचे अ त वातील

अिधकारी

अिधकारी

अिधकारी काम पाहतील.
अिधकारी काम पाहतील.

-

-

स ा आव यकता नाही

-

-

स ा आव यकता नाही

अिधकारी )
6

समूह तर

क पा या गरजे माणे िनयं ण अिधकारी व आहरण व संिवतरण अिधकारी बदल याचे

अथवा नवीन घोषीत कर याचे अिधकार कृषी िवभागास राहतील.

११.१ आहरण व संिवतरण अिधकारी यांची कत य व जबाबदा या
एखादी सवसाधारण समं जस य ती वत:चा पैसा खच करताना जशी काळजी घेते तशीच

काळजी

येक शासकीय अिधकारी िकरकोळ आक मक खच करताना घेईल. तसेच, देयके तयार

कर यासंबध
ं ी या िनयमांचे पालन कर यात आले आहे, विरत संिवतरणासाठी रकमेची आव यकता

आहे , कवा ती थायी आगाऊ रकमेतून अगोदरच दे यात आली आहे, खच उपल ध िविनयोजनात
बसतो आिण जर मूळ िविनयोजनापे ा खच ची र कम जा त झाली असेल कवा जा त हो याची
श यता असेल तर िविनयोजनाची जादा र कम िमळव या या
आली आहे व ठरावी आक मक खच या बाबतीत,

टीने सव उपाययोजना कर यात

तािवत खच ठरावी अनुदानाहू न अिधक होत

नाही हे पाह याची जबाबदारी आहरण अिधका यांची आहे . (मकोिन 289)
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११.२ िनयं ण अिधकारी यांची कत य व जबाबदा या
एखा ा आक मक खच या िबलात समािव ट कर यात आले या खच या बाबी, उघड

उघड आव यक आहेत व या यो य वाजवी दराने काढ यात आ या आहेत, तसेच या बाब साठी
पूवमंजूरी आव यक असेल यां या बाबतीत तो जोड यात आली आहे, आव यक ती सव माणके

िमळालेली आहेत व ती यव थत आहे त, गणना बरोबर आहे , आिण िवशेषत: अनुदाना या रकमेपे ा

खच अिधक झालेला नाही कवा अिधक हो याची श यता नाही, आिण िविनयोजनां या मािसक
माणापे ा जा त असले या कोण याही रकमेबाबतची कारणे दे यकावरील िट पणी ारे कवा अ यथा

महालेखापालास कळिव यात आलेली आहेत, हया सव बाबी पाह याची जबाबदारी

ित वा री

करणा या अिधका याची आहे . तर खच फार झपाटयाने कर यात येत असेल तर, तो आहरण
अिधका यास कळिवल व होणा या खच वर िनयं ण घाल याचा आ ह धरील.(मकोिन 290)

११.३

दानाची कायप

ी

क पातील िविवध बाब साठी अवलंबवयाची

दानाची सवसामा य कायप

ी खालील

त या म ये प ट कर यात आले आहे:
दानाची सवसामा य कायप

ापण पु तके माणे

िव ीय अिधकारा माणे

अथ संक पीय

यो य खरे दी

स म ािधका याची

तरतूद करणे

कायप

पूव मंजुरी घेणे

आहरण व
संिवतरण अिधकारी
यांनी कोषागारा या
नमु याम ये दे यके

ी

ीचा अवलंब
करणे

आहरण व संिवतरण

सादर केले या िबजकांची

अिधका याकडे िबजके

खरे दी अिधका यामाफत

सादर करणे.

तपासणी व माणीकरण.

तयार करणे.

आहरण

व

संिवतरण अिधकारी
यांनी

दे यके
करणे

कोषागारात

सादर

व तु, सेवा यांची खरे दी
करणे व कामांचे कं ाट
दे णे

व तु व सेवांचा पुरवठा
करणे व आदेशा माणे
काम पूण क न

पुरवठादाराने दे यके

िबजक सादर करणे .

कोषागार / अिधदान व
लेखा

आहरण

व

अिधका यां या
खा यात

आहरण व संिवतरण

काय लयातून

अिधका यांनी

संिवतरण

लाभा य या खा याम ये

बँक

ईसीएस / धनादे शा ारे

दाने िवतरीत

िनधी िवतरीत करणे

41

िव ीय यव थापन पु तका

क पातील

िविवध बाब साठी या

दानासाठी या

सवसामा य

कायप

ी या

मागदशक सूचना खालील त या म ये प ट कर यात आ या आहे त:
1.अथ संक पीय तरतूद करणे :

क पातील कोणताही उप म /उपघटक राबिव यासाठी पुरेशी अथसंक पीय तरतूद असणे आव यक आहे.

िनधी या तरतूदीिशवाय कोणताही उप म /उपघटक राबिव यात येऊ नये.
2.िव ीय अिधकारा माणे स म ािधका याची पूव मंजुरी घेणे :

क पातील उप म / उपघटक राबिव यापूव यास िव ीय अिधकारा माणे स म ािधका याची पूव मंजूरी
घेणे आव यक राहील.
3. ापण पु तके माणे यो य खरेदी कायप
क पासाठी मा य कर यात आले या

राबिव यात यावी.

ीचा अवलंब करणे :

ापण पु तकेतील मागदशन सूचने माणे यो य खरेदी

ि या

4. व तु, सेवा यांची खरेदी करणे व कामांचे कं ाट देणे :
यो य ती खरेदी ि या पार पाडू न व तु व सेवा यांची खरेदी कर यात यावी व कामांचे कं ाट दे यात यावे.
5. दानासाठी दे यके सादर करणे :
व तु व सेवांचा पुरवठा के यानंतर व कं ाटा माणे काम पूण के यानंतर संबंिधत पुरवठादार यांची दे यके
सादर करतील.
6. सादर केले या दे यकांची तपासणी व माणीकरण :
पुरवठादारांनी देयके सादर के यानंतर खरेदी अिधका यांनी यांची तपासणी करावी व संबंधीत खरेदीस
माणीत कर यात यावे. खरे दी अिधका याने अशा कारे तपासलेली व

माणीत केलेली दे यके यां या

सहप ासह व स म ािधका यां या मंजूरीसह आहरण व संिवतरण अिधकारी यां याकडे सादर करावेत.
7. आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी दे यके तयार करणे:
खरेदी अिधका याकडू न

ा त झाले या दे यकांची आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी कोषागारा या

नमु याम ये दे यके तयार करावेत.
8. आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी कोषागारात दे यके सादर करणे:
महारा

कोषागार िनयमामधील नमु याम ये देयके तयार के यानंतर यावर आव यकते माणे िनयं ण

अिधका याची

ित वा री यावी आिण सदरची दे यके कोषागार / अिधदान व लेखा काय लयात सादर

करावीत.
9. कोषागार / अिधदान व लेखा काय लयातून आहरण व संिवतरण अिधका यां या बँक खा यात दाने िवतरीत
करणे :
आहरण व संिवतरण अिधका याने रा ीयकृत बँकेत उघड यात आले या व ेझरी नेट णालीसोबत
जोडले या चालू बँक खा याम ये कोषागारातून िनधी ईसीएस ारे िवतरीत होईल. सदरचे खाते आहरण व
संिवतरण अिधका या या

वा रीने (Single Signatory Opration) शासना या मागदशक सूचने माणे

चालिव यात येईल. कोषागारात पारीत झाले या सव देयकांची दाने आहरण व संिवतरण अिधका या या बँक
खा याम ये ईसीएस ने कर यात येतील (अपवाद - काही िविश ट देयकांची व 31 माच रोजी सादर केले या
देयकांची दाने आहरण व संिवतरण अिधका या या नावाने धनादे शा ारे होतील).
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सव कारची देयके (वेतनाची दे यके सोडू न) आहरण व संिवतरण अिधकारी हे वा रीत करतील व
िनयं ण अिधकारी ित वा रीत करतील.
आहरण व संिवतरण अिधका या या खा याम ये िवतरीत होणारा

क पाचा िनधी उ ी ट

लेखािशषिनहाय असेल या या खच चे क पा या लेखािशषिनहाय लेखांकन कर यात येईल. क पातील
काही उ ड यात आले या कवा भिव यात उघड या जाणा या बँक खा यावर याज जमा हो याची श यता
आहे . सदर जमा होणा या याजा या लेखांकन क प िनधीपासून जमा होणारे याज असे कर यात येईल व
सदर या याजा या रकमा कोषागारात चलना ारे शासना या लेखािशष त जमा कर यात येतील.
10. आहरण व संिवतरण अिधका यांनी लाभा य या खा याम ये ईसीएस / धनादे शा ारे शासना या मागदशक
सूचने माणे िनधी (2011 आिण 201३) िवतरीत करणे :
िव

िवभागा या िद. 18एि ल, 201१ व 31 जानेवारी, 2013 या शासन िनणया वये आहरण व

संिवतरण अिधकारी यां याकडे लाभा य चे व यां या बँक खा याचे िववरण ठे वतील. कोषागारातून दानाचा
िनधी

ा त झा यानंतर वरील नमूद शासन िनणया माणे आहरण व संिवतरण अिधकारी लाभा य या

खा याम ये िनधी ईसीएस ारे िवतरीत करतील. आहरण व संिवतरण अिधकारी कोषागारातून देयकां या रकमा
ा त झा यापासून 7 िदवसाम ये लाभा य या खा याम ये िवतरीत करतील.
आहरण व संिवतरण अिधकारी यांनी कोषागारातून दे यकां या दानासाठी आहरीत केलेला िनधी यां या बँक
खा याम ये 7 काय लयीन िदवसापे ा जा त कालावधीसाठी कोण याही िविश ट कारणािशवाय पडू न राहणार
नाही याची काळजी यावी.

ान भागीदारांसाठी दानाची कायप

११.३.१

रा यातील िनवडक िज

ी

ातील लहान जमीन-धारकांची

लविचकता आिण नफा वाढिव या या उ ेशाने महारा

हवामानातील बदलाबाबत

हवामान अनुकूल कृिष क पात क प

े ाम ये शेतीचा यापक िवकास कर याचा समावेश केला आहे . या क पाम ये सहभागीय प तीने

सू म-िनयोजन, गावांचे आिण गाव समूहांचे

जलशा ीय मू यांकन, हवामान अनुकूल कृिष

स ा िवकिसत करणे व

क पाचे िनयोजन अंमलबजावणी व संिनयं ण

तं

ानाचा सार, मू य

ृंखलेचे मू यांकन, कृषी यवसाय योजना िवकिसत करणे, कृिष -हवामान

कर यासाठी स म संवाद तं

सार करणे आिण

ान णाली िवकिसत करणे यांचा समावेश आहे .

क पातील काही उप म आिण घटकाबाबत

आव यकता आहे जी स या

क प यव थापन क

नाहीत. हणूनच क प यव थापन क
आिण

तांि क कौश य आिण स

याची

आिण अंमलबजावणी यं णेकडे उपल ध

नामवंत सं थांसोबत धोरणा मक भागीदारी करत आहे

ान अंतर भ न काढ यासाठी संबिं धत े ातील तांि क कौश ये असले या सं थांची मदत

घेत आहे.
क प यव थापन क ाने भारतीय कृषी अनु सध
ं ान पिरषद (ICAR) - स ल इं ट

ाय लँड अॅ ीक चर (CRIDA), स ल सॉइल सलीनीटी िरसच इ

िव ापीठे , भूजल सव ण आिण िवकास यं णा (GSDA), इंिडयन इं टी
इंटरनॅशनल

ॉप िरसच इं टी

ूट फॉर सेमी आ डड

िवकास शासन बोिधनी (यशदा), गोखले इं टी

ट

ूट ऑफ

ूट (CSSRI) रा य कृषी

ूट ऑफ टे नोलॉजी (IIT),

ॉिप स (ICRISAT), यशवंतराव च हाण

ूट ऑफ पॉिलिट स अँड इकॉनॉिम स (GIPE),

कृषी िव ान क (KVKs) यांची क पाअंतगत काही िविश ट उप मांकिरता संभा य धोरणा मक
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भागीदार हणून िनवड केलेली आहे. जागितक बँके ारे िनध िरत केले या एकल

ोत िनवड प त

आिण सामंज य करार(MoU) अंतगत या सं था कायरत असतील याम ये कामाची या ती , देय ,
कालमय दा आिण दाना या अट चा समावेश असेल .

या सं थां यांचे दे यके / हाउचर / ितपूत दावे क प यव थापन क काय लयात सादर

करतील व क प यव थापन क / अंमलबजावणी यं णेमाफत याची तपासणी कर यात येईल.
तपासणी के यानंतर दे यके / हाउचर / ितपूत दावे यांचे दान सामंज य करारातील (MoU)
दाना या अट नुसार वरील ११.३ पिर छे दातील दानाची कायप

११.४ अनुदान िवतरीत करावयाची कायप

ी अवलंबून कर यात येईल .

ी - वैय तक लाभाथ

वैय तक लाभा य ना अनुदान िवतरीत
करावयाची कायप

ाम कृषी संजीवनी

िनवडले या

DSAO/SDAO/ATMA

सिमती माफत

यां या माफत पूव संमती

लाभा य ची िनवड

ी

लाभा य माफत

लाभा य माफत

अंमलबजावणी

मागणी

क पाची

लाभा य या बँक खा या

DSAO/ATMA/SDA

धोरणा माणे डीबीटी माफत

यां या माफत

O

म ये शासना या

अनुदाना या

अनुदानाचे िवतरण .

िनवडले या

मंजुरी.

तावास

अनुदानाची

लाभा य नी केले या
कामाची /खरेदी

केले या व तूंची
क पा या

यं णेमाफत तपासणी
.

क पातील िविवध बाब साठी वैय तक लाभा य ना अनुदान िवतरीत करताना

अंमलबवयाची कायप

ी खालील त या म ये प ट कर यात आली आहे :

१.वैय तक लाभा य ची िनवड:

क पासाठी वैय तक लाभा य ची िनवड ाम कृषी संजीवनी सिमती

माफत क पा या मागदशक सूचनानु सार कर यात येईल .
2.पूव संमती : वैय तक लाभा य ची िनवड व िशफारस
या

ाम कृिष संिजवनी सिमतीने के यानंतर

तावास िज हा अिध क कृषी अिधकारी/ क प संचालक, आ मा/उपिवभागीय कृिष अिधकारी,
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तांि क िनकषा या आधारे व यांना दे यात आले या शासकीय व िव ीय अिधका-या या मय दे त

ताव

ा त झा यानंतर 1 मिह या या आत पूवसंमती दे तील.
3.िनवडले या लाभा य माफत क पाची अंमलबजावणी : पुव संमती ा त झा यानंतर लाभाथ शेतकरी
पुव संमती आदे शातील काल मय दे या आत मंजूर कर यात आले या योजनेचे / उपघटकाचे काम पूण
करे ल.

4.िनवडले या लाभा य माफत अनुदानाची

मागणी : कामपूण झा यानंतर लाभाथ शेतकरी वरीत

अनुदाना या मागणीसाठी अज करतील.
5.लाभा य नी केले या कामाची /खरेदी केले या व तूंची क पा या यं णेमाफत तपासणी : लाभाथ चा
अज ा त झा यानंतर पूण केले या कामाची / खरेदी केले या व तूंची तपासणी े ीय यं णेमाफत
कर यात येईल व याबाबतचा अहवाल वरीत अनुदान िवतरण करणा-या ािधका-यास सादर करतील.
6.अनुदाना या

तावास मंजुरी व िवतरण :

लाभाथ शेतक-याचा अनुदानाचा
अनुदानाचे िवतरण स

े ीय यं णेमाफत तपासणी अहवाल

ा त झा यानंतर

ताव मंजूर कर यात येईल व अनुदान िवतरीत कर यात येईल.

थतील िनयोजन िवभाग (शा.िन. िद.05 िडसबर,2016) व कृिष िवभागा या (शा.िन.

िद.21 जानेवारी, 2017 व िद.19 एि ल, 2017) डी.बी.टी. या धोरणा माणे कर यात येईल.

स या या धोरणा माणे डी.बी.टी.योजना ही खालील घटकांकिरता लागू कर यात आलेली आहे :
1. कृषी अवजारे (Agricultural Equipment)
2. शेततळे (Farm Ponds)

3. ठबक / तुषार सचन (Drip/sprinkler system)

4. कृिषपंप (Water lifting Devices - Oil Engine/Electric Motor/Solar Pump)
5 शेडनेट व पॉलीहॉस. (Poly house, Shed net House)
6. ा यि क

े ासाठीचे आदाने (Demonstration inputs)

(वरील यादी ही सूचकबाब साठी आहे )

११.५ अनुदान िवतरीत करावयाची कायप
 FPC/FPO/FIG/ मिहला बचत गटामाफत
FPC/FPO/FIG/ मिहला बचत गट
करतील. बँक यांचेकडे ा त

ी - FPC/FPO/FIG/ मिहला बचत गट

ताव तयार करणे :

क पा या घटकाअंतगत िविवध बाब साठी

ताव तयार क न बँकेस ( यावसाियक /

ामीण / सहकारी बँक) सादर

तावांची छाननी करेल व क पाचे आ थक मु यमापन करेल.

 क पांतगत अनु दानासाठी अज सादर करणे : बँकेमाफत मंजूर झालेले

ताव FPC/FPO/FIG/ मिहला बचत

गट उपिवभागीय कृिष अिधका-याकडे सादर करतील. उपिवभागीय कृिष अिधकारी तांि क

ा

तावाची छाननी

करतील व बँकेमाफत िमळणारे ऋण व पात िमळाणा-या सहा याची र कम िनि त करतील. तपासणीनंतर
उपिवभागीय कृिष अिधकारी
कृिष अिधकारी सदर

तावाची िशफारस िज हा अिध क कृिष अिधकारी यांना करतील. िज हा अिध क

तावाची छाननी कृिष यवसाय त
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ताव तांि क

ा व आ थक

ा यवहाय असला तर यास िज हा अिध क कृिष अिधकारी पूवसंमती दे तील

व संबिं धत अजदारास व बँकेस लेखी कळवतील.

तावास मंजूरी दे याची संपूण

ि या दोन मिह या या

कालावधीम ये उपिवभागीय कृिष अिधकारी व िज हा अिध क कृषी अिधकारी यांचेमाफत पूण कर यात येईल. (जे
ताव िज हा अिध क कृिष अिधकारी यां या िव ीय मय देपे ा जा त असतील अशा

तावास पूवसंमती क प

यव थापन क ामाफत दे यात येईल)

 िनवडले या लाभा य माफत क पाची अंमलबजावणी : पूवसंमतीनंतर लाभाथ / अजदार सदर क प
संमती आदे शातील कालामय दे माणे पूण करतील.
 अनुदानाची मागणी :

क पपूण के यानंतर लाभाथ अनु दानासाठी उपिवभागीय कृिष अिधकारी यांचक
े डे क प

पूण झा याबाबत या सव कागदप ांसह पिरपूण अज सादर करतील.

 लाभा य नी केले या कामाची /खरेदी केले या व तूंची
अंमलबजावणी पु तकेतील िविहत ि या अवलंबन
ू

क पा या यं णेमाफत तपासणी :

तावाची छाननी करतील.

क प

े ीय अिधकारी व कज दे णा-या

बँकेचे ितिनधी यांचेमाफत संयु त तपासणी क न सदरचा अहवाल अनुदान िवतरीत करणा-या ािधका-यास सादर
केला जाईल.

 अनुदाना या

तावास मंजुरी व िवतरण : संयु त तपासणी

ताव ा त झा यानंतर अनुदानाची र कम मंजूर

व बँकेस िवतरीत केली जाईल.

११.६ अि म िवतरीत करावयाची कायप

ी - वैय तक लाभाथ

वैय तक लाभा य चा अज मंजूर झा यानंतर याने वत: क प उप म राबिव यासाठी
आव यक िनधीची यव था क न सदर उप म पूण करणे आव यक आहे. उप म पूण के यानंतर
अनु दानासाठी अज करणे आव यक आहे .

क पाची उप मांची अंमलबजावणी करताना काही

असुरि त शेतक-यांना सदर उप मासाठी आव यक िनधीची यव था करणे श य होणार नाही.
अशा शेतक-यांना काम सु

कर यासाठी कवा आव यक बाब ची खरेदी कर यासाठी अि माची

आव यकता भासू शकते. अशा पिर थतीमधील लाभा य ची िनवड व तपासणी ाम कृिष संिजवनी
सिमतीमाफत कर यात येईल. तपासणीअंती

ाम कृिष संिजवनी सिमतीचे समाधान झा यानंतर

लाभा य स उप म राबिव यासाठी सिमती या बँक खा यामधून अि म िवतरीत करेल. अशा
लाभा य ची िनवड ाम कृिष संिजवनी सिमती या िनयिमत बैठकीत कर यात येईल व याबैठकीचे
इितवृ

पुढील ामसभेत ठे ऊन लाभा य ची िनवड जािहर कर यात येईल.

ाम कृिष संिजवनी सिमतीमाफत अशा लाभा य ना अि म दे यात येईल आिण अि म र कम
लाभा य या बँक खा याम ये थेट जमा कर यात येईल. कोणतेही अि म र कम रोख व पात
दे यात येणार नाही. वैय तक लाभा य ना िदलेली अि म र कम एक मिह या या आत खच करणे

बंधनकारक आहे . ाम कृिष संिजवनी सिमती अि म र कमेतून करावया या खच वर िनयं ण ठे वल
व याबाबतचा आढावा िनयिमत बैठकांम ये घे ईल. यासाठी, सिमतीमाफत लाभा य कडू न या या

बँक खा याचा तपशील व खच चे बीजके वेळोवेळी मागिव यात येतील. तसेच, सिमती लाभा य ना
िदलेला िनधी या कामासाठी िदलेला आहे ते काम सोडू न इतर वग होणार नाही याची द ता घेईल.
जर िदले या अि म र कमेचा खच एक मिह या या आत झाला नाही तर सिमती सदर अि म
र कमेची वसूल क न सिमती या बँक खा यात जमा करेल. सिमती अि म र कमेबाबत या
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आढा यांचे अहवाल

येक मिह या या पिह या आठव

ात उपिवभागीय कृषी अिधकारी यांना

वेळोवेळी सादर करेल. उपिवभागीय कृिष अिधकारी अि म र कमेबाबतचा ितमाही अहवाल िज हा
अिध क कृिष अिधकारी यांचेमाफत

क प यव थापन क ास सादर करतील. याच माणे,

लाभा य ना अि म र कम मंजूर करणे, यांचे समायोजन करणे व याबाबत सिनयं ण ठे वणे
याबाबत या सिव तर मागदशक सूचना क प यव थापन क ामाफत िनगिमत कर यात येतील.

११.7

सूचना

महारा

शासना या डीबीटी

ारे अनुदान िवतरीत करावया या मागदशक

11.7.1 िनयोजन िवभागाचा शासन िनणय िद. 5 िडसबर,2016
िनयोजन िवभागा या िद.5 िडसबर,2016 या शासन िनणया वये डी.बी.टी.बाबत मागदशक

सूचना दे यात आले या आहे त. या शासन िनणया माणे शासना या िविवध क याणकारी योजनाम ये

या िठकाणी शासना ारे व तू व पात अनुदान दे यात येत आहे, या िठकाणी व तू व पात

अनु दान दे याऐवजी रोख रकमे या

व पात अनुदान दे याबाबत िनणय घे यात आलेला

आहे .डी.बी.टी.माफत अनु दान िवतरीत करावया या मागदशक सूचना खालील माणे आहे.
अ) संबिं धत व तुबाबत िवतरण योजना तयार करणे.
आ) व तु िवकत घे यासाठी अनु दान ठरिवणे.

इ) िवतरीत करावया या व तुंचे पिरमाण (specification) ठरिवणे.
ई) या योजनाअंतगत पा तेचे िनकष ठरिव यात यावेत.
उ) पा ते माणे लाभा य ची िनवड कर यात यावी.
ऊ) लाभा य ची यादी तयार क न यांचा आधार

माकांशी जोडणी (Seeding) करणे.

ए) िनवड केले या पा लाभा य या करणाला मा यता दे वून यांना लेखी कळिवणे.
एै) लाभा य नी पिरमाणा माणे (specification) व तुंची खरेदी करणे.

ओ)संबिं धत यं णेने लाभा य ने खरे दी केले या व तुची व सादर केले या पावतीची
शहािनशा क न पूणपणे खातरजमा झा यानंतर लाभा य या बँक खा यात
योजनेअंतगत सुिनि त केले या अनुदाना या रकमा जमा करणे

औ) लाभा य ना रोख रकमे या व पात अनुदान यां या आधार

मांकाशी िनगडीत बँक

खा यात जमा कर यात यावे.

11.7.2 कृिष िवभाग शासन िनणय िद.21 जानेवारी, 2017

या शासनिनणया माणे डी.बी.टी.माफत अनुदान िवतरीत करावया या मागदशक सूचना व

ि या खालील माणे आहे त.

१. अिधसूचना:- कृषी िवभागामागत थेट लाभ ह तांतरण योजनेसद
ं भ त आधार अिधिनयम चे कलम

7 व आधार (इनरोलमट अँड अपडे ट) अिधिनयम 2016 या िनयम 12 माणे अिधसूचना काढ यात
येईल.

२. लाभाथ िनवडीचे िनकष:- या योजनेअंतगत कृषी औजारांचा, अनुदानावर पुरवठा करावयाचा
असेल या योजने या मागदशक त वा माणे लाभाथ िनवडीचे िनकष लागू रहातील.
3. अजदाराची ओळख:-
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अजदाराची ओळख पटिव याकिरता, तसेच तो खरोखर शेतकरी आहे, तसेच याने िदलेला बँक खाते
मांक बरोबर आहे हे िनि त कर याकिरता लाभाथ शेतक याने खालील

वयंसा ांिकत त दे णे आव यक राहील.

माणे कागदप ाची

अ) शेतक-यां या वत:चे नावे शेत े ाचा 7/12 व 8-अ हे दाखले.

आ) लाभाथ अनुसिू चत जाती / जमाती या वग तील अस यास याबाबत ािधकृत अिधका-यांनी
िदले या वैध जात माणप ाची त.
इ) आधार माणप ाची त.

ई) अजदार शेतक-याने याचे बँकेचे खाते आधार

मांकाशी जोडू न घेणे आव यक राहील आिण

याकिरता यांनी बँकेला िदले या प ाची बँकेकडू न िमळालेली पोहोच पावती त.

4. योजनतगत अनुदानावर पुरवठा करावया या कृिष औजारांची यादी व तांि क िनकष ठरिवणे :अ) योजनतगत अनुदानावर पुरवठा करावया या कृषी औजारांची यादी व तांि क िनकष (Technical
Specification) ेि य अिधका-यां या व यापूव याबाबत गठीत तांि क सिमती या स
चाचणी या आधारे आयु त कृिष यांनी िनि त करावयाचे आहे त.

याने व ेि य

आ) या कृषी औजारां या बाबतीत तांि क िनकष (Technical Specification) Bearau of Indian
Standard (BIS) यांनी ठरवून िदलेले आहे त,
Specification नमूद करणे बंधनकारक राहील.
इ) दे शांतगत िन मत BIS

याचे बाबतीत BIS

माणे पूण Technical

माणीकरण नसले या कृिष औजारांचा या यादीत श यतो समावेश

कर यात येऊन नये. परं तू, काही अपिरहाय पिर थतीत जर BIS माणीकरण नसले या दे शांतगत
िन मत कृिष औजारांचा समावेश आव यक ठर यास या औजारां या उ पादकांनी यां या औजारांचे
मािणकरण क

शासनाने ठरवून िदले या सं थाकडू न क न घेणे बंधनकारक राहील. तसेच,

मािणकरण करणा-या अशा सं थे ने संबिं धत

मािणकरण िडझाईनला BIS िनकषा माणे / या

सं थे ने िविहत केले या प दती माणे मािणकरण अनु मांक देणे बंधनकारक राहील, जेणेक न
औजार कोण या माणका माणे िन मती कर यात आली याची मािहती लाभाथ शेतक-यांना होवू
शकेल.

ई) आयातीत कृषी औजारे ही Golbal Technical Standards माणे या माणप ासहच आयातीत
कर यात आली असावीत आिण यांची माणकासह यादी आयु त (कृिष) यांनी िस द करावी ।
उ)

तुत योजनेत समािव ट करतांना या कृषी औजारां या उ पादकांनी

येक कृषी औजारा या

य भागावर कंपनीचे नाव / ँड नाव व मािणकरण सं थे ने िदलेला मािणकरणाचा अनु मांक

छापला असेल अशाच कृिष औजाराचा समावेश आयु त (कृिष) यांनी करणे बंधनकारक रािहल.

5. योजनतगत अनुदानावर पुरवठा करावया या कृषी औजारांचे मानक मू य (Cost Norms) ठरिवणे:

कृिष औजारांचे उ पादक / पुरवठारांनी यां या कृिष औजारा या Technical Specification

चा तपशील व औजाराबाबत िव े यांकडील अ यावत दरप क सादर करणे करावया या कृिष
औजाराचे मानक मु य (Cost Norm)

तािवत करावेत. हणजे या या आधारे अनुदाना या रकमेची

पिरगणना कर यात येईल. मानक मू य र कमेस शासनाची मा यता िमळा यावर ते मानक मू य
कृषी औजारांचे मानक मू य (Cost Norm) हणून

ा

धरावे. समान Technical Specification

असले या कृिष औजाराचे मानक मू य (Cost Norm) एकासारखे िनि त कर यात यावे.
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१२.लेखापरी ण यव था
सं थेने दावा केले या यवहारांचे सं थे चे द तऐवज उिचत आिण यो य

ितिनिध व

करतात हे सुिनि त कर यासाठी सं थे या आ थक अहवालाचे परी ण आिण मू यमापन करणे
हणजे लेखापरी ण होय .एखा ा

क पातील आ थक आिण

शासकीय अनुशासन सुिनि त

कर यासाठी ले यांचे िनयिमत लेखा परी ण करणे ही एक अितशय मह वाची पायरी आहे.
लेखापरी ण कर याचा मु य उ ेश

क पाचे िव ीय िववरणांची अचूकता आिण आ थक

करारना यांचे अनुपालन याबाबत िविवध भागधारकांना ( Stake holders) (भारत सरकार, महारा
शासन , जागितक बँक,

क प यव थापन क

इ.)

वतं

अिभ ाय

दान करणे हा आहे.

लेखापरी ण हे सं थे या कमचा यामाफत अंतगतरी या कवा बाहे रील सं थे ारे कर यात येते.
क पासाठी खालील कारचे लेखापरी ण

1. बा

१२.१ बा

तािवत केले आहे:

लेखापरी ण

2. अंतगत लेखापरी ण

लेखापरी ण

या क पातील सव लेखा क ाचे बा

लेखापरी ण भारताचे िनयं क व महालेखापरी क

यांचे ारे , धान महालेखाकार (लेखापरी ा) -I मुंबई आिण महालेखाकार (लेखापरी ा) -II नागपूर
यांचे माफत कर यात येईल.
क पाअंतगत सव तरांवर होणा-या खच चे अहवाल 30 जूनपयत रा य महालेखाकार यांचेकडे

सादर केले जातील.लेखापरी ण कर यासाठी महालेखाकार यांना तीन मिह यांचा कालावधी
िमळे ल.

क प यव थापन क , िज हा अिध क कृषी अिधकारी, क प संचालक,आ मा, उप

िवभागीय कृषी अिधकारी यांचे पूण लेखापरी ण आिण

ाम कृिष संजीवनी सिम यांचे नमुना

लेखापरी ण क प अंमलबजावणी आिण िव ीय बाबीबाबत महालेखाकार यांचे माफत कर यात
येईल .

महालेखाकार यांचे माफत लेखापरी ण, जागितक बँक सहा यत क पासाठी जागितक बँके ारा
मा य केले या टम ऑफ रेफर स (ToR) नुसार केले जाईल.यािशवाय,

क पा या भारत

सरकार या तरावरील खा याबाबत भारताचे िनयं क व महालेखापरी क यांचे ारे लेखापरी ण
अहवालही सामा य प तीने सादर केला जाईल. लेखापरी ण अहवाल

येक आ थक वष

संप यानंतर नऊ मिह यां या आत सादर केले जातील.

१२.२ अंतगत लेखापरी ण

अंतगत लेखापरी णाचे सवकष उि ट हणजे क प यव थापनास पुढील बाब बाबत

वतं आ ासन दे णे हा आहे :

1. यव थापना ारे थािपत अंतगत िनयं ण यो य कारे संरिचत केले आहे आिण
2. िनयं णे भावीपणे आिण उ े िशत के या माणे कायरत आहे त

तसेच अंतगत लेखापरी ण क प यव थापनास खालील बाबीम ये मदत कर यासाठी
भूिमका बजावेल :
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१.जोखीम यव थापणाचा
प तशीर,िश तब

भावीपणा सुधार यासाठी व मू यांकणासाठी एक

टकोण दे णे.

२.िनयं ण ट
ु ची ओळख

३. वेळेवर सुधारणा घडवून आणणे .

क प यव थापन क , िज हा अिध क कृषी अिधकारी, क प संचालक,आ मा, उप

िवभागीय कृषी अिधकारी (अधवा षक) आिण

ाम कृिष संजीवनी सिमती (वा षक) यांचे अंतगत

लेखापरी ण सनदी लेखापाल यां या फम ारे केले जाईल.

१२.२.१ अंतगत लेखापरी णाची या ती:
संपूण

क पाचे अंतगत लेखापरी ण केले जाईल हणजेच

क पा अंतगत सव लेखा

क ांचा समावेश असेल. क प यव थापन क ामाफत नेम यात आले या सनदी लेखापाल फम ारे

अंतगत लेखापरी ण केले जाईल. अंतगत लेखापरी कांनी लेखापरी णासाठी आव यक या
चाच या आिण िनयं णे यांचा पिर थतीनुसार समावेश करावा. अंतगत लेखापरी ण करताना
खालील मु

ांवर िवशेष ल

ावे.

i. िनधीचा वापर: मंजूर केले या िनधीचा वापर मंजुरी आदे शा या अट नुसार केला जातो आिण
यासाठी िनधी उपल ध क न दे यात आला यासाठीच िनधी खच केला जातो का हे अंतगत लेखा

परी काने हे पहावे.

ii. सव तरांवर खच चे अहवाल / लेखे यांचे पुनिवलोकन करणे आव यक आहे.
iii.

ापण

ि या: व तू, सेवा व कामे यासाठी अवलंब यात आले या खरे दी

ि यांचे अंतगत

लेखापिर कामाफत पुनिवलोकन तसेच, जागितक बँकेने सुिनि त केले या यो य खरेदी प दतीचा
अवलंब क पा या अंमलबजावणी या िविवध तरावर कर यात आला आहे काय याची खा ी करणे
आव यक आहे.

iv. ापण ि ये बाबतचे अिभलेख : ापण ि येबाबतचे सव अिभलेखे यो य कारे ठे व यात आले
आहे त, याची खा ी अंतगत लेखापिर क यांनी करावी.

v. ले यांची तयारी: अंतगत लेखापरी कांनी क पाचे लेखे िवि य यव थापन पु तकेतील नमूद
शासकीय मानका माणे कर यात आले आहे त, याची तपासणी करणे.
vi. बँक ताळमेळ करणे: बँक ताळमे ळ

येक मिह यात कर यात येतो काय याची खा ी

लेखापिर कांनी करावी. या लेखांकन क ाम ये बी.डी.एस. णाली राबिव यात येते यािठकाणी
ितमाही ताळमे ळ आहरण व संिवतरण अिधका-यामाफत महालेखाकार (ले व ह) यां यासोबत घेतला
जातो काय याची तपासणी करणे.

vii. लेखापिर कांनी िनधी िवतरण यव थे ची रा य तर व िज हा तरावरील काय मता व

कायत परता याची खा ी करावी तसेच िनधी िवतरणातील िवलंबाची कारणे शोधून याबाबत
उपाययोजना सुचवा यात.

viii क पाअंतगत ा त सव िनधी फायदे शीरपणे, काय मतेने व पिरणामकारकिर या आिण या
उ ेशासाठी दे यात आलेला आहे यासाठीच खच केला जातो काय याची खा ी करणे.
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ix. क पा या सव उप मांबाबत आव यक सव कागदप े, सहप े व द तऐवज वतं पणे ठे व यात
आली आहे त व यांचा संबंिधत लेखाक ातील लेखा द तऐवज आिण िनयतकािलक िव ीय अहवाल
यां याशी यो य कारे ताळमेळ लागतो याची खा ी करणे.
X

क पाअंतगत तयार कर यात आले या व संपादणूक कर यात आले या मालम ा याबाबतचे

पुरेसे द तऐवज (वणन, कमत, ओळख व िठकाण) ठे व यात आलेले आहे त याची खा ी करणे.
क पाअंतगत तयार कर यात आले या मालम ांची नमुना भौितक तपासणी क न खा ी करणे व

यां या वापराबाबत अिभ ाय दे णे.

xi. आ थक अहवाल वेळेवर सादर केले आहेत काय तसेच िनधीचे िवतरण अहवाल ा तीसाठी सशत
आहे काय याची खा ी करणे.

xii अंमलबजावणी िवभागांना िदले या अि म िनधीचे लेखांकण यो य कारे ले यांम ये कर यात
येते, िव ीय अहवाल वेळेवर येतात यासाठी सिनयं ण णाली यो य कारे आहे काय आिण लंिबत
िव ीय अहवाल सादर करणेबाबतचा पाठपुरावा पुरेसा आहे काय याची तपासणी करावी. याबाबतचे
अपवाद ओळखून याबाबतचा अहवाल

ावा.

xiii यानंतर या ट यात अंतगत लेखापरी ण करताना अगोदर या लेखापिर ण अहवालातील
मु

ाबाबतचा पुतता अहवाल तयार कर यात आला आहे व मु ांचे पुततेबाबत यो य ती कायवाही

केली आहे याची खा ी करावी.

xiv. लेखापरी काने खा ी करणे आव यक आहे की
पय तपणे संरि त आहे त आिण

क पातील मालम ा अ त वात आहे त,

य ात यांचा वापर याच हेतूसाठी होत आहे या हेतूसाठी या

घे यात आले या आहे त.

xv. लेखापिर णा या दर यान आढळ यात आले या नजर चुक व चुकीचा समज यामुळे झाले या
चुका याचिठकाणी दु

त कर यात येतील.

१२.२.२ अंतगत लेखापरी णाची वारंवारता :

अंतगत लेखापरी क दर सहा मिह याला लेखापरी ण क न अध वा षक अहवाल क प

यव थापन क ास लेखापरी ण संप यानंतर एक मिह या या आत सादर करतील. अंतगत
लेखापिर ण काय म व लेखापरी णासाठी ठरावयाचे नमुने

क प यव थापन क ासोबत

स ामसलत क न ठरिव यात येतील. सहा मिह याम ये लेखापिर णासाठी यावया या नमु यांची
सं या ही जोिखम आधािरत ृ टकोन अवलंबून व होणारा खच, कामा या गतीबाबतचे अहवाल व

इतर घटक जे लेखापिर क व यव थापना यामते संबिं धत आहेत यांना िवचारात घेऊन ठरिव यात
येतील.

१२.३ अंतगत लेखापरी कांची ने मणूक
क पाचे अंतगत लेखापरी ण यो य ापण प तीने िनवडले या सनदी लेखापालां या

फम ारे केले जाईल. अंतगत लेखापरी काची िनयु ती जागितक बँके ारा मा य केले या टम ऑफ
रेफर स (ToR) नुसार केली जाईल.

१२.४ लेखा आ प
े ांची पुतता
लेखापिर कां या िनदशांचे स तीने पालन केले जाईल आिण लेखापरी णा दर यान

आढळले या चुका सुधार यासाठी यो य पावले उचलली जातील. लेखापरी का ारे घे यात आलेली
सव लेखापिर ण आ ेप आिण आदे शाकडे सव लेखांकन क ां ारे तातडीने ल
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क पा या अंमलबजावणीत गैर-अनुपालन आिण
आढळ यास आव यक कारवाईसाठी उ च

मुख अिनयिमततांचे कोणतेही उदाहरण

ािधका-यांना

करणाम ये उ च ािधकारी विरत ल घालतील .

विरत कळिवले जाईल. अशा

सव लेखांकन क ाम ये लेखापरी ण अनुपालनासाठी न दणी वही ठे वली पािहजे.

लेखापरी ण अनुपालन न दवहीचा नमुना पिरिश ट 1२.1 म ये िदलेला आहे.

१२.५ लेखापरी ण पुन वलोकन सिमती
१२.५.१ लेखापरी ण पुन वलोकन सिमती- क प यव थापन क
क प यव थापन क

तरावरील लेखापरी ण पुन वलोकन सिमती

क प संचालक

यांचे अ य तेखाली खालील माणे गठीत कर यात येईल:
अ. .

पदनाम

1

क प संचालक

अय

2

क प उपसंचालक

सद य

3

िव िवशेष

सद य

4

ापण त

सद य

5

अंतगत लेखापरी कांचे ितिनधी

सद य

6

लेखा अिधकारी

सद य सिचव

ही सिमती ामु याने लेखापरी ण अहवाला या आधारावर लेखापरी ण िनरी णास वेळेवर
अनु पालन सादर कर यासाठी जबाबदार असेल. या यितिर त सिमती खाली नमूद केले या
कामांसाठी अधवा षक बैठका आयोिजत करेल:
1) बा

व अंतगत लेखापरी ण गतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे.

2) बा

लेखापरी ण आिण अंतगत लेखापरी णावरील िविवध िनिर णांचे व लेखापरी ण

अहवाला या अनु पालना या

गतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे.

3) लेखापिर ण िनरी णावरील सुधारणा आिण सुधारा मक उपाय.
4) लेखापरी ण वेळेत पूण कर यासाठी लेखापरी ण चमूस आव यक सहकाय
कर याबाबत े ीय तरावरील कमचा य ना सूचना दे णे.
5) लेखापरी णा या गती आिण इतर बाब िवषयी दरवष
अवगत करणे.

धान सिचव (कृिष) / शासनास

अंतगत लेखापरी णा दर यान आढले या अफरातफरी आिण

क प यव थापन क

टाचारा या करणाबाबत

तरावरील लेखापरी ण पुन वलोकन सिमती सिनयं ण करेल.

१२.५.२ लेखापरी ण पुन वलोकन सिमती-िज हा तर
िज हा तरावरील लेखापरी ण पुन वलोकन सिमती िज हा अिध क कृषी अिधकारी यांचे

अ य तेखाली खालील माणे गठीत कर यात येईल:
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अ. .
1
2
3
4
5

पदनाम
िज हा अिध क कृषी अिधकारी

अय

क प संचालक,आ मा

सद य

उप िवभागीय कृषी अिधकारी

सद य

ापण संबध
ं ीत कमचारी

सद य

लेखा अिधकारी

सद य सिचव

ही सिमती ामु याने लेखापरी ण अहवाला या आधारावर लेखापरी ण िनरी णास वेळेवर
अनु पालन सादर कर यासाठी जबाबदार असेल. या यितिर त सिमती खाली नमूद केले या
कामांसाठी अधवा षक बैठका आयोिजत करेल:
1) बा

व अंतगत लेखापरी ण गतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे.

2) बा

लेखापरी ण आिण अंतगत लेखापरी णावरील िविवध िनिर णांचे व लेखापरी ण

अहवाला या अनु पालना या

गतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे.

3) लेखापिर ण िनरी णावरील सुधारणा आिण सुधारा मक उपाय.
4) लेखापरी ण वेळेत पूण कर यासाठी लेखापरी ण चमूस आव यक सहकाय
कर याबाबत े ीय तरावरील कमचा यांना सूचना दे णे.

5) लेखापरी णा या गती आिण इतर बाब िवषयी दरसहा मिह यास क प संचालक
यांना अवगत करणे.

१२.६

लेखापरी ण

व

लेखाआ प
े ांची

पुतता

यांचे

ऑनलाइन

संिनयं ण

क पाचे िनयिमत आिण वेळेवर लेखापरी ण आव यक असून लेखा आ पांची वेळेवर

पुतता करणे याचे सिनयं ण करणे आव यक आहे .

क पासाठी लेखापरी ण

गतीचे आिण

लेखापरी ण अहवाला या अनुपालना या गतीचे ऑनलाईन संिनयं ण कर यासाठी वेब-आधािरत
ऑनलाईन णाली तयार कर यात येईल. वेब आधािरत ऑनलाईन णालीवर

येक लेखा क

लेखापरी ण अहवाल ा त झा यानंतर लेखा आ पांसंबिं धत मािहती भरे ल तसेच यानंतर लेखा
क े लेखापरी ण िनरी णाबाबत केले या कायवाहीची व पुततेची मािहती भरतील.
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१3.िव ीय अिधकार
सावजिनक िनधीमधून

खच करणा या

कवा खच कर यास अिधकृत

अिधका याने आ थक औिच या या उ च मापदं डाचा अवलंब केला पािहजे .

येक

येक अिधका-याने

आ थक िश थ आिण काटकसरीचा अवलंब केला पािहजे. तसेच, या या काय लयाने व या या
अिधन त काय लयांनी सव िनयम व िविनयम पाळले पािहजेत.

सव सामा यपणे या त वावर िवशेष भर दे याची आव यकता आहे ती खालील माणे

आहे त: 

येक खच करणा-या अिधका-याने सावजिनक िनधीतून खच करताना तीच द ता घेतली पािहजे

जी की सामा य िववेकबु दी असलेली य ती वत: या पैशातून खच करताना घेते.
 करावयाचा खच हा थम दशनी संगास आव यक आहे यापे ा जा त नसावा.

 कोण याही ािधका-याने खच मंजूर करावयाचे अिधकार असे आदेश पािरत कर यासाठी वाप

नयेत जेणेक न यास याचा

य

कवा अ य पणे लाभ होईल.

 सावजिनक िनधीमधून करावयाचा खच िविश ट य ती िकवा िविश ट समुदाय यां या फाय ासाठी

पुढील िन द ट के यािशवाय कर यात येऊ नये , (अ) र कमेबाबत यायालयाने मंजूर केलेला दावा
कवा (ब)

आहे.

तुत खच शासनमा य धोरणाचा कवा थेचा पाठपुरावा कर यासाठी कर यात येत

 एखा ा िविश ट

कारा या खच ची तरतूद कर यासाठी िदले या भ यांचे िनयमन अशा कारे

करावे जेणेक न िदलेले भ े हे ा त करणा-या य तीस उ प ाचे साधन होणार नाही.

१३.१ िव ीय अिधकार दान कर याची आव यकता
सावजिनक िनधीतून ( रा य सरकारचा एकि त िनधी) खच कर याचे सव अिधकार रा य

शासना या िव िवभागास दे यात आलेले आहे त. रा य सरकारची रचना आिण शासनाचे े इतके
मोठे आहे की िव

मं ालयासाठी शासनाचे सव खच अिधकृत करणे श य नाही. हणूनच महारा

शासना या िविवध मं ालयां या अधीन त ािधका यांना िनधीतून खच कर यासाठी िव ीय अिधकार
दान करणे आव यक आहे. िव ीय अिधकार िनयम १९७८ व यात वेळोवेळी होणा या सुधारणा नुसार

शासनाचे िव ीय अिधकार िविवध अधीन त ािधका यांना दे यात आले आहेत.
क पा या िविश ट गरजा ल ात घेता क पाअंतगत काम करणा या िविवध तरावरील

अिधका-यांना खाली नमूद के या माणे िविवध िव ीय आिण

शासकीय अिधकार

दान करणे

आव यक आहे:

१३.२ मु य सिचव यांचे अ य तेखालील सुकाणू सिमती
मु य सिचव यां या अ य तेखाली उ च तरीय क प सुकाणू सिमती, शासना या कृषी

िवभागा माफत िद. 13/06/2017 या शासन िनणया वये गठीत कर यात आलेली आहे. या
सिमतीची रचना खालील माणे आहे .
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क प सुकाणू सिमती (Project Steering Committee) ची रचना
अ. .
1

पदनाम
मु य सिचव

2

अय

धान सिचव (कृिष)

सद य

3

अपर मु य सिचव (िनयोजन िवभाग)

सद य

4

अपर मु य सिचव (िव

सद य

5

सिचव (पदु म)

सद य

6

सिचव (जलसंधारण िवभाग)

सद य

7

सिचव (पणन)

सद य

8

आयु त (कृिष)

सद य

9

कुलगु , वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष िव ापीठ,

सद य

10

कुलगु , डॉ. पंजाबराव दे शमुख कृिष िव ापीठ, अकोला

सद य

11

क प संचालक, नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क प

िवभाग)

परभणी

12

िनमं ीत सद य

सद य सिचव
आव यकतेनुसार

मा. अ य ां या परवानगीने

क प सुकाणू सिमतीची काय व जबाबदा या खालील माणे आहेत:

1. क पाचा आराखडा व अंमलबजावणी बाबी संबंधी सै ांतीक व धोरणा मक मागदशन करणे.
2. क पाचा सम आराखडा तयार कर यासाठी मागदशन करणे आिण यास मा यता दे णे.
3. वा षक कामाचा आराखडा यांना मा यता दे णे व आढावा घेणे.
4. क पाची संबध
ं ीत वेगवेगळया िवभागाम ये सम वय साध यासंबध
ं ी िनदश दे णे.
5. क पा या मा य आराखडयाम ये पिर थतीनु प आव यक बदलास मा यता दे णे.
या सिमती या बैठकांम ये आव यकतेनुसार इतर शासकीय/ अशासकीय सं थांमधील

त

ांना वेळोवेळी चचकिरता िनमंि त करता येईल.

सिमती या बैठका : एका आ थक वष त कमीत कमी एक बैठक आयोिजत कर यात येईल.

१३.३ धान सिचव (कृषी )

धान सिचव (कृषी ) हे क पा या अंमलबजावणीवर संपण
ू िनयं ण आिण दे खरेख

ठे वतील.

१३.४ क प तांि क स ागार सिमती
धान सिचव (कृषी) यां या अ य तेखाली क प तांि क स ागार सिमती शासना या कृषी

िवभागा माफत िद. 13/06/2017 या शासन िनणया वये गठीत कर यात आलेली आहे. या
सिमतीची रचना खालील माणे आहे .
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तांि क स ागार सिमतीची रचना (Technical Advisory Committee)
अ. .

पदनाम

1

धान सिचव (कृिष)

अय

2

क प संचालक, नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क प

सद य

3

आयु त (कृिष)

सद य

4

संशोधन संचालक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष

सद य

5

संशोधन संचालक, डॉ. पंजाबराव दे शमुख कृिष िव ापीठ,

सद य

6

संचालक, म यवत कोरडवाहू शेती संशोधन सं था (CRIDA)

सद य

7

संचालक, महारा

सद य

िव ापीठ, परभणी
अकोला

िरमोट से सग अ लीकेशॅन सटर

(MRSAC)

8

उप महासंचालक, भारतीय हवामान खाते

सद य

9

संचालक, भुजल सव ण व िवकास ािधकरण

सद य

10

संचालक, महाबीज, अकोला

सद य

11

संचालक, पणन

सद य

12

क प उप संचालक, नानाजी दे शमुख कृिष संजीवनी क प

13

ी. रणधीर सावरकर, िव.स.स.

14

सद य सिचव
अशासकीय सद य

अशासकीय सद य - 1

सद य (शासना या
मा यतेने)

15

िनमं ीत सद य

आव यकतेनुसार
मा. अ य ां या
परवानगीने

तांि क स ागार सिमतीची काय व जबाबदा या खालील माणे आहे त :
1. क पा या मंजूर आराखडयातील घटकां या / बाब या अंमलबजावणीबाबत तांि क
स ा दे णे.

2. क पा या अंमलबजावणी दर यान येणा या तांि क सम यांचे िनराकरण कर यासाठी
उपाय योजना सुचिवणे.

या सिमती या बैठकांम ये आव यकतेनुसार इतर शासकीय/अशासकीय सं थांमधील
त

ांना वेळोवेळी चचकिरता िनमंि त करता येईल.

१३.५ क प अंमलबजावणी यं णेस िव ीय अिधकारांचे दान
महारा

शासना या कृिष िवभागाने िद. 16 स टबर,2016 या शासन िनणया वये क प

संचालक यांना िवभाग मुख हणून घोिषत केले असून यांना िवभाग मुखांचे िव ीय अिधकार
दे यात आलेले आहे त. तसेच क प संचालक यांना क पासाठी िनयं ण अिधकारी हणून घोिषत
केलेले आहे .
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क प अंमलबजावणीसाठी
त ता

तािवत केलेले िव ीय अिधकार व

. 14 व 15 म ये दे यात आलेले आहे. त ता

. 15 मधील

शासकीय अिधकारी
तािवत अिधकार या

पु तकेम ये समािव ट केले या तरतूदी माणे वापरावयाचे आहे . िव ीय अिधकार हे या आ थक
वष साठी करावया या खच साठी अथसंक पय तरतूद उपल ध अस या या अिधन राहू न वापरता
येतील. क प संचालक व क प अंमलबजावणी तराचे मुख हे त ता

. 14 व 15 मधील सव

अिधकार वापरतील. जर एखा ा अिधकाराबाबत प टता नसेल याबाबत क प संचालक हे िवभाग
मुखांचे अिधकार वापरतील. जे हा आव यक असेल ते हा तपशीलवार िनयमावली आिण कायप ती
क प यव थापन क ामाफत /

ािधकारी /

क पाअंतगत गठीत केले या िविश ठ सिम या

यां यामाफत तयार कर यात येतील. जर क प यव थापनाने िनणय घेतला नसेल व अशा खच या
बाब बाबत तपशीलवार िनयम व कायप ती ठरिव या नसतील तर अशा खच या बाब बाबत
जागितक बँकेचे िनयम आिण ि यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
क पाची सुलभ आिण जलद अंमलबजावणी कर यासाठी खालील त ता

१५(अ), १५(ब), १५(क), १५(ड), १५(इ) माणे अिधकार दान कर याचे
वरील
िनणय

तािवत अिधकाराबाबत शासनाने

. १४, १५,

तािवत केले आहेत.

थम ट यात कृिष व पदुम िवभागाचा शासन

मांकः नादे कृ-2017/ . .40 /8अे, िदनांक : 28 स टबर, 2018 नुसार

क प

संचालकांना व कृिष िवभागा या े ीय अिधका यांना िव ीय अिधकार िनयम पु तका - 1978, भागदोन नुसार िव ीय अिधकार

दान कर यात आलेले आहे त. हे मंजूर केलेले िव ीय अिधकार

क पातील िविवध बाब या अंमलबजावणीसाठी वापर यात यावेत.
कृिष व पदु म िवभागाचा शासन िनणय

मे, 2018 नुसार

क पातील िनयु ती व

मांकः नादेकृ-4618/ .

.39/8-अे, िदनांक : 2५

ितिनयु तीने पूण वेळ कायरत असणा या शासकीय

अिधकारी व कमचा यांना मुळ वेतना या (मुळ वेतन + ेड वेतन) 25 % र कम क प भ ा हणुन
अदा कर यास मंजूरी दान कर यात आलेली आहे .

उवरीत बाब बाबत शासनाची मंजूरी िमळा यानंतर सिव तरपणे कळिव यात येईल.
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िव ीय यव थापन पु तका

त ता
ािधकारी

क प
संचालक

बाबी
व तूंची खरे दी
(Procurement of
Goods)

क पासाठी
संपूण अिधकार

. 14 क पासाठी दान कर यात आलेले िव ीय अिधकार

िज हा अिध क

क प संचालक

उप िवभागीय कृषी

कृषी अिधकारी

आ मा

अिधकारी

5.0 ल

ित

व तू

5.0 ल

ित

३.0 ल

व तू

ाम कृषी संजीवनी

शे रा

सिमती
ित

व तू

०.१० ल
व तू

ित

 िव ीय अिधकार पय त िनधी उपल धता / अंदाजप कीय
तरतूद यावर अवलंबन
ू आहे त .


क पासाठी या खरेदी पु तके अनुसार खरे दी करणा या

अिधका याने यो य ापण प त अवलंबली पािहजे .

स ा सेवांची खरेदी
(Procurement of
Consulting Services)

क पासाठी
संपूण अिधकार

१.0 ल

ित

सेवा

१.0 ल

ित

१.0 ल

सेवा

ित

सेवा

 िव ीय अिधकार पय त िनधी उपल धता / अंदाजप कीय

---

तरतूद यावर अवलंबन
ू आहे त .


क पासाठी या खरेदी पु तके अनुसार खरे दी करणा या
अिधका याने यो य ापण प त अवलंबली पािहजे .

िबगर स ा सेवांची
खरे दी
(Procurement of
Non-Consulting
Services)
क प उप मांशी
संबंिधत कामे
(Works related to
project activities)

क पासाठी
संपूण अिधकार

८.0 ल

ित

सेवा

८.0 ल

ित

५.0 ल

सेवा

ित

---

सेवा

तावास

मंजुरी दे णे

क पासाठी या खरेदी पु तके अनुसार खरे दी करणा या

अिधका याने यो य ापण प त अवलंबली पािहजे ..

 िव ीय अिधकार पय त िनधी उपल धता / अंदाजप कीय

क पासाठी
संपूण अिधकार

१०.0 ल

ित

काम

१०.0 ल

ित

7.५ ल

काम

तरतूद यावर अवलंबन
ू आहे त .

ित

काम

-----

क पासाठी
संपूण अिधकार

२५.0 ल

ित

ताव

२५.0 ल

ित

१०.0 ल

ताव

ित

संपूण अिधकार

२५.0 ल
ताव

ित

२५.0 ल

ित

१०.0 ल

ताव

ताव
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क पासाठी या खरेदी पु तके अनुसार खरे दी करणा या
अिधका याने यो य ापण प त अवलंबली पािहजे .

 िव ीय अिधकार पय त िनधी उपल धता / अंदाजप कीय
तरतूद यावर अवलंबन
ू आहे त .
क पासाठी या खरेदी पु तके अनुसार खरे दी करणा या

अिधका याने यो य ापण प त अवलंबली पािहजे ..

--क पासाठी





ताव

क प अनुदान मंजूर
करणे व िवतरण करणे
(Sanction and
Release of subsidies)

तरतूद यावर अवलंबन
ू आहे त .


--अनु दाना या

 िव ीय अिधकार पय त िनधी उपल धता / अंदाजप कीय

ित

 िव ीय अिधकार पय त िनधी उपल धता / अंदाजप कीय
तरतूद यावर अवलंबन
ू आहे त .


क पासाठी या खरेदी पु तके अनुसार खरे दी करणा या

अिधका याने यो य ापण प त अवलंबली पािहजे .

िव ीय यव थापन पु तका

व तू,स ा सेवा,िबगर-स ा सेवा व कामे यांची यादी
व तू

स ा सेवा

िबगर स ा सेवा

खालील सेवा पुरवठादारांची िनयु ती करणे :
1. टे िलफोन, फॅ स, झेरॉ स मशीन, संगणक,
टर, लॅपटॉप, नेटवक उपकरणे.

कामे

खालील सेवा पुरवठादारांची िनयु ती:

१. काय लयीन जागेचे नू तनीकरण

1. वैय तक स ागार

1. वाहन सेवा घे यास.

आिण फ नचर.

2. एम आिण ई स ागार

2. क प यव थापन क व े ीय

2. पाणलोट िवकासाची कामे

2. काय लयासाठी फ नचर आिण सामान.

3. आयटी-एमआयएस क स ट सी

तरावरील काय लयासाठी जागा भा

ाने

3. वातानुकु लीत यं े खरे दी.

4. अंतगत लेखा परी क (सीए फम)

घेणे .

(शेतावरील )

4. काय लयासाठी टे शनरी व तू खरे दी करणे.

5. आयसीटी सेवा दाते

3. काय लया या दे खभालीसाठी सेवा

4. ेनेज आिण चोपण व ारपड

5. तपासणी आिण चाचणीसाठी यं े आिण उपकरणे

6. आयईसी सेवा दाता

4. आयटी उपकरणे भा

जिमनीचे यव थापन

7. सू म-योजना तयार करणे

5. आयटी उपकरणे देखभाल.

५

8.मोिबिलझेशन / सुिवधा

6.

यादीनुसार इतर कामे

9. मता बांध णी - टीएनए इ

दे खभाल सेवा

ाने घेणे .

क प इ यादी या िविवध उप मांची

३.मृद व जलसंधारण संबंिधत कामे

10. आ कटे ट फमची सेवा.
11. कायदे शीर सेवा
टीप : उपरो त सूची केवळ सूचक आहे. क पाची गरज आिण गती नु सार क प संचालकांकडू न आणखी काही नावे यादी म ये समािव ट केली जाऊ शकतात. .
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क प अंमलबजावणी आराखडा

िव ीय यव थापन पु तका

त ता
अ. .

. 15 क पासाठी दान कर यात आलेले शासकीय अिधकार

अिधकाराचे व प

ािधकारी यांना अिधकार दान

अिधकार दानाची मय दा

कर यात आलेले आहेत
1

क प यव थापन क व क प अंमलबजावणी तरावर ितिनयु तीने कमचारी

महारा

शासन

पूण अिधकार

/ अिधका यांची नेमणूक करणे.
2

शासन मा यते नंतर कं ाटी प तीने कमचा यांची नेमणूक करणे.

क प संचालक

पूण अिधकार

3

वा षक वेतनवाढ मंजूर करणे व रोखणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

4

वेतन िनि ती व वेतन पडताळणी करणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

5

कमचा यांचे वेतन, अ ीम व इतर भ े अदा करणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

6

वेतनातून वसुली करणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

7

दौरा मंजूर करणे व दौरा अ ीम मंजूर करणे/ रजा वास सवलत मंजूर करणे

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

8

रा य व रा याबाहे रील वासाबाबतचे कमचा यांचे दे यक मंजूर करणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

9
10.

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख
पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख
पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख
पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

क पा या कामासाठी कमचा यांचे दे शांतगत िवमान वासास मंजूरी दे णे.

क प संचालक

क पातील कायरत अिधकारी व कमचा यांचे परदे शातील अ यास दौरे व
िश ण काय म यांना मंजूरी दान करणे.

60

महारा

शासन

पूण अिधकार
पूण अिधकार

िव ीय यव थापन पु तका

11.

परदे श दौ यासाठी अिधकारी व कमचा यांना वास अ ीम मंजूर करणे.

क प संचालक

12.

िवमान वासाचे व रे वे वासाचे ितकीट र कर याचे शु काची ितपूत करणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार (परदेश दौ यास शासनाने
मंजूरी िद यानंतर)

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

पूण अिधकार

(जे हा ितकीट र

करणे हे

क पा या

िहतासाठी असेल व ितकीट र करणे हे
कमचा या या

िनयं णाबाहेरील

कारणामुळे असेल)

13.

वास भ ा दे यक एक वष चा कालावधी उलट यानंतर सादर कर यास मंजूरी
दे णे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

(सदरचे

अिधकार

अपवादा मक

करणाम ये जेथे देयक सादर कर याचा

िवलंब हा कमचा या या िनयं णाबाहेरील
कारणामुळे असेल)

14.

कमचा यां या वै कीय खच या ितपूत स मंजूरी दे णे.

क प संचालक

शासना या चिलत िनयमा माणे

15.

वै कीय अ ीमावर अपवादा मक करणाम ये िवमान वासास मंजूरी दे णे

क प संचालक

पूण अिधकार
1. साविनक आरो ये व कुटु ं ब क याण
िवभागा या

आदेश

15/94/15/Med-4

िद.

.

1-

21-11-94

अंतगत नेम यात आले या सिमती या
िशफारशीस अिधन राहू न.
2. जे अिधकारी िवमान
पा

िवमानाने

वास

दे यात येईल.

16

17

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

रजा मंजूर करणे

क पात

ितिनयु तीवर नेम यात आले या कमचा यांची िवभागीय चौकशी,

िनलंबन, अ प िश ा व रोख व पातील दं ड

वत करणे.
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वास कर यास

आहेत यांना वै कीय उपचारासाठी

पूण अिधकार

कर यास

परवानगी

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

(शासना या मागदशक सुचाना माणे )

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

िव ीय यव थापन पु तका

18

व तू, उपकरणे, संगणक हाडवेअर व सॉ टवेअर, फ नचर आिण इतर पुरवठा
यांची खरेदी (जागितक बँके या खरे दी धोरणानु सार व
कागदप ांनुसार) कर यासाठी

क प संचालक

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

क प मू यांकना या

शासकीय मा यता आिण िव ीय मंजूरी

दान

करणे. यात वाहन खरेदीचा समावेश नाही.
19

फोटो ािफक उपकरणे आिण

ोजे टर तसेच म टिमडीया लेअर,

ोजे टर,

पॅनेल से स / िसनेमॅिटक आिण िड ले उपकरणे / ऑिडओ ह युअल उपकरणे

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

यां या खरे दीसाठी शासकीय मा यता आिण आ थक मंजूरी दान करणे.
20

फोटो ाफी / हिडओ शू टग / लाइड / पारदशक तयार करणे आिण िफ मचे
उ पादन आिण, सीडी, डी हीडी संच खरेदी करणे आिण इतर मा यमांचा िश ण,
समुदाय संघटना आिण मािहती

ान व तं

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

ानाचा सार शासकीय व अशासकीय

सं थांमाफत कर यासाठी शासकीय मा यता आिण आ थक मा यता दान करणे.
21

इमारत या छोटया दु
दु

ती िवषयक बांधकाम आिण सामानाची दे खभाल /

ती, उपकरणे, फ नचर व पुरवठा, वा षक देखभाल करार इ यािदसाठी

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

क प संचालक

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

शासकीय मा यता आिण िव ीय मंजुरी दान करणे. (जागितक बँके या खरेदी
धोरणा या मागदशक सूचनानु सार)
22

उपभो य टोअर आिण इंधन, ते ल आिण वंगण खरेदीसाठी व वाहनांची दु

ती /

दे खभाल करणे इ यांदीना शासकीय मा यता व िव ीय मंजुरी दे ण.े
23

िश ण सं थांचे मदतीसह / मदतीिशवाय रा यात आिण रा याबाहे रील िश ण
/ सेिमनार / कायशाळा / पिरषद /

दशनात सहभागी होणे व

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

े ीय भेटी

दे यासाठी शासकीय मा यता आिण िव ीय मंजुरी दान करणे.
24.

परदे शात

िश ण / सेिमनार / कायशाळा /अ यास दौरे यांना उप थत

महारा

शासन कृषी िवभागामाफत

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

पूण अिधकार

क प संचालक

पूण अिधकार

राह यासाठी शासकीय मा यता आिण आ थक मंजुरी दान करणे.
क पा या बैठकांसाठी उप थत राहणा या िनमंि त य ती, िवशेष य ती,
25.

िवशेष

आिण

ितिनधी यां या भोजन

यव थेसाठी करावया या खच स

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

शासकीय मा यता आिण िव ीय मंजूरी दान करणे.
िश ण / शै िणक सं थांचे मदतीसह / मदतीिशवाय दे शाम ये आयोिजत
26.

िश ण अ यास म, चच स े, कायशाळा, पिरषद, सां कृितक काय म व
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िमशनमाफत आयोजीत

दशनाम ये सहभागी हो यासाठी शासकीय मा यता

आिण िव ीय मा यता दान करणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

27.

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

काय लयासाठी जागा भाडयाने घे यास मंजूरी दे णे.

आिण िव ीय मंजूरी दान करणे

29.

क पासाठी िनयं क अिधकारी आिण िवभागाचे मुख हणून काम करणे

30.

(सावजिनक बांधकाम िवभागाने भा

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक
क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

पूण अिधकार

क प संचालक

जड सं ह न दवहीतील सेवा न दे णा या व तूं चे िनलखन करणे.

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक
क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

500,000/-

.

दु

पूण

तीबाहे रील

आहे . याची
कमीत

नुकसान

उपयोगीता

कमी

एक

ये याजो या कमतीला पोिलसांनी न सापडलेले वग करण हणून िशफारस केली

कवा
झालेले

नस याबाबत

तांि क

सद य

मािणत केलेले

असावे.

टोअर या परत न

आहे,

केले

असले या सिमतीने

चोरी झा यामुळे िकरकोळ नु कसान टाळ यासाठी कवा

पयत

खरे दी केले या व तूंनी याचे वापरावयाचे
जीवनमान

31.

ाचा

दर मािणत करणे या अधीन राहू न )

क पासाठी पु तके, जन स आिण यूजलेटर खरेदीसाठी शासकीय मा यता
28.

पूण अिधकार

क प अंमलबजावणी क - क प संचालक

महारा

क प अंमलबजावणी तर-संबिं धत मुख

िनयमावलीतील तरतुदी माणे

शासना या

िव ीय

आहे. अशा व तुं ची िनलखन करणे.

त ता
अ.

.

. 15 (अ) क पातील अिधकारी कमचारी यांचा िवमान वास मंजूर करणारे ािधकारी
िववरण

वासासाठी स म अिधकारी

/कमचारी

1.

क प कामासाठी दे शांतगत िवमान वास.

क प अिधकारी /कमचारी

2.

क प कामासाठी दे शाबाहेर िवमान वास.

क प अिधकारी /कमचारी
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मंजुरी दान करणारा
ािधकारी

क प संचालक
रा य शासन

िव ीय यव थापन पु तका

त ता
अ. .

. 15 (ब) क प कामासाठी वापरावयाचे वाहन
िववरण

वापरास स म अिधकारी

मंजुरी दान करणारा

/कमचारी

ािधकारी

1.

क प यव थापन क ामधील अिधका यांना काय लयीन कामासाठी कायम व पी वाहन दे णे.

क प अिधकारी

क प संचालक

2.

क प यव थापन क ामधील काय लयीन कामासाठी वाहन वापरणे

क प अिधकारी /कमचारी

क प संचालक

3.

क पा या कामासाठी

वास कर यासाठी

क प अिधकारी /कमचारी

क प संचालक

े ात दौ यावर असताना काय लयीन

क प अिधकारी /कमचारी

क प संचालक

ात व िज हाबाहे र दौ यावर असताना

क प अिधकारी /कमचारी

क प यव थापन क ा पासून

क प

े ात व इतर िठकाणी

काय लयीन वाहनाचा वापर करणे .
4.

क प यव थापन क ामधील

क प अिधकारी /कमचारी

क प

वाहनाचा वापर करणे,
5.

क प िज हा क ामधील क प अिधकारी /कमचारी क प िज
काय लयीन वाहनाचा वापर करणे

त ता
अ. .

1.

ेणी

थम

े णी

िज हा

अिध क

अिधकारी

.15 (क) क प अिधकारी /कमचारी यां यासाठी शासकीय िव ामगृहात कवा वत: यव था के यास लागू होणा या दै िनक भ याचा दर
अिधकारी कमचारी धारण करीत असलेले ेड वेतन

(अ)

. 8900/- व

िद ी, मुंबई, कोलकाता,

रा य आिण देशातील

रा य आिण

इतर तं भा म ये

चे ई, बंगलोर, हैदराबाद

अ- वग शहरे

दे शातील ब -१ वग

समािव ट न केलेली

शहरे

शहरे / गावे

650

400

320

260

. 8900/-

580

360

280

240

. 6600/- पे ा

580

360

280

240

. 5400/-

450

300

140

220

(अ) . 4200/- व . 4300/-

420

260

260

220

(ब) . 4200/- पे ा कमी

320

250

250

200

शासकीय
(ब)

याहू न अिधक आिण उ च

ेणी + (HAG+

ेणी)

. 6600/- व याहू न अिधक मा

पे ा कमी
2.

ि तीय ेणी

(अ)

5400/- व याहू न अिधक मा

कमी
(ब)

. 4400/- व याहू न अिधक मा

पे ा कमी
3.

तृतीय

ेणी

कृषी

(टीप-वरील दराबाबत दर दोन वष नी आढावा घे यात येईल.)
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त ता
अ. .

1.

ेणी

.15 (ड) क प अिधकारी /कमचारी यांनी हॉटे लम ये वा त य के यास लागू होणा या दै िनक भ याचा दर
अिधकारी कमचारी धारण करीत असलेले
ेड वेतन

थम ेणी

(अ)

ि तीय

ेणी

तृतीय

ेणी

है दराबाद

उ च शासकीय ेणी + (HAG+ ेणी)

रा य आिण

दे शातील अ- वग
शहरे

रा य आिण

इतर तंभा म ये

वग शहरे

केलेली शहरे /

दे शातील ब -१

समािव ट न
गावे

5000

4000

3000

2000

(ब)

. 6600/- व याहू न अिधक मा

.

4000

3000

2000

1500

(अ)

5400/- व याहू न अिधक मा

.

4000

3000

2000

1500

(ब)

. 4400/- व याहू न अिधक मा

.

3000

2500

1500

1200

(अ) . 4200/- व . 4300/-

2000

1500

1200

1000

(ब) . 4200/- पे ा कमी

1500

1200

1000

800

6600/- पे ा कमी
5400/- पे ा कमी

3.

चे ई, बंगलोर,

. 8900/- व याहू न अिधक आिण

8900/- पे ा कमी
2.

िद ी, मुंबई, कोलकाता,

(टीप-वरील दराबाबत दर दोन वष नी आढावा घे यात येईल.)
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त ता
अ. .

1.

ेणी

. 15 (इ) क पातील ितिनयु ती वरील अिधकारी व कमचारी यां यासाठी क प भ ा व टे िलफोन भ ा

अिधकारी कमचारी धारण करीत असलेले ेड
वेतन

थम ेणी

(अ)

. 8900/- व याहू न अिधक आिण उ च

शासकीय ेणी + (HAG+

ेणी)

(ब) . 6600/- व याहू न अिधक मा
पे ा कमी
2.

ि तीक

े णी

(अ)

5400/- व याहू न अिधक मा

पे ा कमी

(ब) . 4400/- व याहू न अिधक मा
पे ा कमी
3.

तृतीय ेणी

क पभ ा

दुर वनी भ ा

मुळ वेतना या 25 ट के

3000

( . ित माह)

. 8900/- मुळ वेतना या 25 ट के

शे रा

( . ित माह)

2000

1.

क प भ ा हा

क ाम ये

िवभागामधून

क प

शासना या

ितिनयु तीवर

यव थापन

वेगवेगळया

आले या

अिधकारी व कमचा यांनाच दे यात येईल.

क प भ ा हा 6 या वेतन आयोगानु सार मुळ

. 6600/- मुळ वेतना या 25 ट के

. 5400/- मुळ वेतना या 25 ट के

1500

1000

वेतना या 25 ट के (मुळ वेतन + ेड वेतन) व

7 या वेतन आयोगानुसार. मॅ ी स वेतना या
25 ट के राहील.

2. दु र वनी भ ा हा क पात ितिनयु तीवर
व कं ाटी प तीने काम करणा या अिधकारी

(अ) . 4200/- व . 4300/-

मुळ वेतना या 25 ट के

800

(ब) . 4200/- पे ा कमी

मुळ वेतना या 25 ट के

500

66

/कमचा यांस

लागू

राहील.

क पा या

गरजे माणे सदरचा भ ा लागू कर याचे
अिधकार क प संचालक यांना राहतील.

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश टे
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पिरिश ट 2.1

क प अंमलबजावणी या िविवध तरांची कत ये व जबाबदा या
अ. .
१

अंमलबजावणीचा तर / सं था

कत ये व जबाबदा या

सुकाणू सिमती

मु य सिचव यां या अ य ते खाली उ च तरीय

क प सुकाणू सिमती, शासना या कृषी िवभागा माफत िद.

13/06/2017 या शासन िनणया वये गठीत कर यात आलेली आहे.
सिमतीचे काय पुढील माणे आहेत :
1.
2.
3.
4.
5.
२
३

तांि क स ागार सिमती
क प यव थापन क (PMU)

1.
2.

क पाचा आराखडा व अंमलबजावणी सै दांतीक व धोरणा मक बाबी संबंधी मागदशन करणे.
क पाचा सम आराखडा तयार कर यासाठी मागदशन करणे आिण यास मा यता दे णे.

वा षक कामाचा आराखडा यांना मा यता देणे व आढावा घेणे.

क पाची संबंधीत वेगवेगळया िवभागाम ये सम वय साध यासंबंधी िनदश दे णे.

क पा या मा य आराखडयाम ये पिर थतीनु प आव यक बदलास मा यता दे णे.
क पा या मंजूर आराखडयातील घटकां या / बाब या अंमलबजावणीबाबत तांि क स ा देणे.

क पा या अंमलबजावणी दर यान येणा या तांि क सम यांचे िनराकरणे कर यासाठी उपाय योजना सुचिवणे.

 क पाची अंमलबजावणी करणा-या सव यं णा तांि क, शासकीय आिण िव ीय मागदशक करणे.

 क प यव थापन क िव ीय िनयोजन, आ थक देखरेख आिण िनधीचे िवतरण करणासाठी मं जूरी ािधकारी असेल.
 क प अंमलबजावणी या िविवध तरावरील लेखांकन क ांची म
ै ािसक व वा षक ले यांचे एक ीकरणे करणे.
 गती अहवाल, MIS अहवाल आिण क प यव थापन अहवाल तयार करणे.
 क पाचे मािसक, ैमािसक व वा षक लेखे तयार करणे.
 मािहती तं

ान आधािरत लेखांकन कर यासाठी णाली तयार करणे व राबिवणे.

 क प आराखडा तयार करणे, वा षक कृती आराखडा तयार करणे व वा षक अंदाजप क तयार करणे.
 क पाचे िव ीय यव थापन करणे .

 क पाचे मािसक, ैमािसक, वा षक िव ीय अहवाल तयार क न घेणे व याची स यता तपासणे.
 क पा या लेखापिर णासाठी मदत करणे व लेखापिर णातील मु ांची पुतता अहवाल तयार कर यासाठी सहा य
करणे.
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 क प अंमलबजावणी या िविवध तरावर यो य कारचे व पय त िव ीय व लेखा िवषयक द ताऐवज ठे वणे, िविवध
तरावर होणा-या खच चे एकि करण करणे व क पाचा लेखा तयार करणे .

 क प अंमलबजावणी या िविवध तरावर िनधीचे िवतरण करणे.

 लेखािवषयक कमचा-यांची मता बांधणीचे काय म तयार करणे व या या अंमलबजावणीसाठी सम वय करणे .

 क प अंमलबजावणी या िविवध तराव न क प िनधी वापराबाबतचे उपयोिगता माणप गोळा करणे व वेळेवर सादर
करणे.

 क पा या सव तरावर आ थक िनयं ण ठे वणे .
 क प अंमलबजावणीचे सिनयं ण करणे.
४

िज हा अधी क कृिष अिधकारी-िज हा  वा षक योजना व अंदाजप क तयार करणे.
तर

 क पा या िविवध बाबीवर िवहीत खरेदी ि या राबवून खच करणे.
 क पाचे मािसक, ैमािसक व वा षक लेखे तयार करणे.

 संबधीत लेखांकन क ा या तरावर िविवध लेखािवषयक अिभलेखे तयार करणे व ठे वणे.
 क प अंमलबजावणीचे संबधीत तरावरील लेखांकन क ांचे लेखापरी ण क न घेणे.

 क प अंमलबजावणीचे संबधीत तरावरील लेखांकन क ांचे लेखापरी ण अवाहालातील परी छे दांची पुतता करणे
 क पाची अंमलबजावणी करणे.
५

आ मा -िज हा तर

 आ मा काय लयास िज हा अधी क कृिष अिधकारी यांचे कडू न िनधी िवतरीत केला जाईल.
 िज हा क ाची लेखे तयार करणे .

 यां या िनयं णातील लेखा क ासाठी वा षक योजना व अंदाजप क तयार करणे व िज हा अधी क कृिष अिधकारी
यांना सादर करणे .

 •िव ीय अहवाल तयार करणे , यांचे संकलन करणे व सादर करणे. िनधीचे वापराचे िववरण, खच चे िववरण व खच
ताळमेळ क प यव थापन क ास सादर करणे .

 क प घटकांची अंमलबजावणी करणे.
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६

उप िवभागीय कृिष अिधकारी -उप  वा षक योजना व अंदाजप क तयार करणे
िवभाग तर

 क पा या िविवध बाबीवर िवहीत खरेदी ि या राबवून खच करणे
 क पाचे मािसक, ैमािसक व वा षक लेखे तयार करणे

 संबधीत लेखांकन क ा या तरावर िविवध लेखािवषयक अिभलेखे तयार करणे व ठे वणे
 क प अंमलबजावणीचे संबधीत तरावरील लेखांकन क ांचे लेखापरी ण क न घेणे

 क प अंमलबजावणीचे संबधीत तरावरील लेखांकन क ांचे लेखापरी ण अवाहालातील परी छे दांची पुतता करणे
 क पाची अंमलबजावणी करणे
7

ाम कृिष संजीवनी सिमती

 सहभागीय प तीने गावाची सू म योजना तयार करणे व यास ामसभेची मा यता घेणे.
 वैय तक लाभ उप मासाठी लाभाथ िनवडणे करणे.

 आव यकते माणे, लाभाथ िह सा व यवसाियक बँकाकडू न सहा य घेणे.
 मं जूर वा षक कृती आराख

ानुसार सामुदाियक कामाचे िनयोजन व अंमलबजावणी करणे.

 क प िनधीमधून तयार कर यात आलेली मालम ां या न दी ठे वणे व याबाबतचे लेखे ठे वणे.
 तांि क िवशेष

ांचे सहा य घेऊन हवामानातील आक मक बदलातील िनम ण होणा-या िवपरीत आक मक

पिर थतीसाठी पीक आराखडा तयार करणे व वा षक पिर थती उ भव यास आराख

ाची अंमलबजावणी करणे.

 दै नंिदन रोख पु तका ठे वणे व दर मिह याला याचा ताळमेळ घे याची जबाबदारी कृिष सहा यकावर रािहल.
लेखापिर णा या वेळी अिभलेख दाखिव याची जबाबदारी कृिष सहा यक व समुह सहा यक यांचव
े र संयु तपणे रािहल.
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पिरिश ट 2.2

िविवध तरावरील लेखािवषयक कमचा यांचे कत ये व जबाबदा या
अ. .
अ
1

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या

क प यव थापन क
िव िवशेष
(उप संचालक,महारा
लेखा सेवा)

िव

व

पा ता : महारा

िव

व लेखा सेवा संवग तील उपसंचालक (िव ) या दज चा अिधकारी

वेतन ेणी (१६,५००-३९,१०० ेड पे ६,६००)

कत य व जबाबदा-या :
१. लेखा शाखेवर सिनयं ण ठे वणे व लेखा शाखे या दै नंदीन कामकाजावर दे खरे ख ठे वणे.
२.

क पा या िवि य बाबीवर मागदशन करणे.

३.

क पासाठी िव ीय संरचना व ि या तयार करणे यांची अंमलबजावणी क न घेणे व दे खभाल करणे.

४.

क पाचे वा षक अंदाजप क तयार क न घेणे व मा यतेसाठी सादर करणे.

५. वा षक मंजूर अंदाजप का माणे क प अंमलबजावणी घटकांना िनधी िवतरण करणे.
६.

क पासाठी िव ीय व लेखािवषयक णाली तयार क न घेणे.

७.

क पाचे लेखािवषयक द तऐवज तयार क न घेणे, क पाचे लेखे पूण क न घेणे व

क पा या िव ीय

मािहतीचे संकलन क न घेणे.
८.

क पाचे खच चे अहवाल (आ थक गती अहवाल) आव यक नमु यानूसार तयार क न घेणे.

९.

क पासाठी अंतगत िनयं ण णाली तयार करणे व राबवणे.

१०. क प लेखा क ाची मता वाढ कर यासाठी मदत करणे.
११. क पा या िनधीचे उपयोिगता माणप वेळेत तयार क न घेणे.
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अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
१२. क पाचे अंतगत लेखापरी ण क न घेणे.
१३. िव ीय व लेखािवषयक बाब साठी सव संबंिधतां या आढावा बैठका घेण.े
१४. लेखा िवषयक कमचा-यां या काय चे मु यमापन करणे.
१५. क पासंबिं धत कायदे, िनयम व करारनामे यांची पुतता कर यात येते का याची तपासणी करणे.
१६. जागितक बँकेचे ितिनधी व क पाचे अंमलबजावणी घटक यांचेशी सम वय ठे वणे.
१७. लेखा शाखे या कामाचे िनयोजन करणे व वाटप करणे.
१८. क प संचालक यांनी लेखािवषयक बाब साठी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे.

2

लेखा अिधकारी

पा ता : महारा
वेतन

िव व लेखा सेवा संवग तील लेखा अिधकारी, दज चा अिधकारी

ेणी (९,३००-३४,५०० ेड पे ४,६०० )

कत य व जबाबदा-या :
१.

क पाचे वाष क व ितमाही अंदाजप क तयार करणे व मंजूरीसाठी सादर करणे.

२. वाष क मंजूर अंदाजप का माणे िनधी वाटपाबाबतचे कामकाज करणे.
३.

क पासाठी िव ीय व लेखा णाली तयार करणे.

४.

क प यव थापन क ातील लेखे तयार क न घेणे व अिभलेखे ठे वणे तसेच दे येके व इतर लेखािवषयक

द ताऐवज यव थत ठे वणे.
५.

क पाचे मािसक, ेमािसक व वाष क खच चे अहवाल तयार करणे.

६.

क प अंमलबजावणी घटकांचे वाष क कृती आराखडे क न घेणे व यांचे एकि करण करणे.
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अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
७.

क प अंमलबजावणी घटकांसाठी ेमािसक व वाष क आव यक िनधीची मागणी घेण.े

८.

क प यव थापन क ातील सव कारची दाने वेळेत करणे.

९. वेतन व भ याचे दान करणे व यांचे अिभलेखे ठे वणे.
१०. िव ीय व लेखािवषयक बांबीसाठी सव संबंिधतां या बैठका आयोिजत कर यासाठी मदत करणे.
११. बँक खा याचे मािसक ताळमेळ घेणे व अहवाल तयार करणे.
१२. क प संचालक व िव
3

सहा यक लेखा अिधकारी (१)

पा ता : महारा
वेतन

िवशेष

यांनी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे.

िव व लेखा सेवा संवग तील सहा यक लेखा अिधकारी, दज चा अिधकारी

ेणी ९,३००-३४,५०० ेड पे ४,४००

कत य व जबाबदा-या :

१. सव दे यकांची तपासणी करणे, आहरण व संिवतरण अिधकारी यांची मा यता व वा री घेणे, अिभलेख ठे वणे,
खच चे अहवाल तयार करणे, बँक खा याचे ताळमेळ घेणे इ यादी :
२.

क पा या िविवध घटकांची वाष क व ेमािसक िनधीची मागणी तयार करणे.

३. सव कार या दानांची तपासणी करणे, वेतन दे यके तपासणे, वासभ ा दे यके, वै कीय तीपूत ची दे यके,
आकिसक खच चे दे यके इ यादी.
४.

वासभ ा अ ीम व इतर अ ीमाचे देयके तपासणे.

५.

क पातील िविवध अंमलबाजवणी घटकांचे वाष क अराखडे तयार क न घेणे व यांचे एकि करण करणे.

६. ले यांचे ताळमेळ क न घेणे.
७.

क प अंमलबजावणी क ाचे लेखाअिभलेखे तयार करणे.
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अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
८.

टॉक स यापन करणे.

९. िनधी िवतरणासंबंधी कामकाज करणे.
१०. क पा या लेखापरी णासाठी मदत करणे व लेखा आ ेपांचे िनराकरण करणे.
११. क प यव थापक क ाचे मािसक, ेमािसक व वाष क िव ीय अहवाल तयार करणे.
१२. क प यव थापक क ाचे लेख तयार करणे व महालेखाकार व अंतगत लेखापरी क यांना वेळेवर दे णे.
१३. क

यव थापन क ाचे लेखे व लेखिवषयक अिभलेखे तयार करणे.

१४. िव िवशेष
4

सहा यक लेखा अिधकारी (२)

पा ता : महारा

यांनी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे.
िव व लेखा सेवा संवग तील सहा यक लेखा अिधकारी, दज चा अिधकारी

वेतन ेणी ९,३००-३४,५०० ेड पे ४,४००

कत य व जबाबदा-या :
१.

क पा या सव घटकांचे लेखेव उपयोिगता माणप े वेळेत तयार क न घेणे.

२.

क पाचे वेळोवेळी लेखापरी ण करणे व लेखा आ ेपांची पुतता कर यासाठी सम वय ठे वणे.

३.

काय िस ीचे स यापन अहवाल वेळेत सादर करणे व िनधी िवतरणासाठी जागितक बँकेस िवतरणाचे दावे
वेळेत सादर कर यासाठी सम वय ठे वणे.

४.

क पाची अंमलबजावणी करणारे िविवध घटक, भारत सरकार व जागितक बँक यांचेशी क प
यव थापनास सम वय ठे व यासाठी मदत करणे.

५.

ेि क तरावरील लेखािवषयक कमचा-यांना क पा या लेखािवषयक कामकाजा बाबत िश ण दे ण.े
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अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
६.

क पाचे लेखािवषयक अिभलेखे ठे वणे, लेखे पूण करणे, िव ीय मािहती वेळोवेळी संकलीत व एकि त करणे
इ यादी कामे करणे.

७.

क पाचा िव ीय गती अहवाल तयार करणे.

८.

क पासाठी अंतगत िनयं ण णाली तयार करणे व राबिव यासाठी मदत करणे.

९.

क पाअंतगत लेखा क ांची मता वाढिव यासाठी मदत करणे.

१०.

क पाअंतगत सव क ाची उपयोिगता माणे प े वेळेत तयार क न घेणे व सादर करणे.

११.

क पाचे अंतगत लेखापरी ण व महालेखाकार यांचे लेखापरी णा बाबतचे सव काम करणे.

१२. िव ीय व लेखािवषयक बाब या आढावा बैठका घे यासाठी मदत करणे.
१३. िव
5

उपलेखापाल (१)
(Deputy Accountant -I)

िवशेष

यांनी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे.

पा ता : महारा ट िव व लेखा सेवा संवग तील उपलेखापाल दज चा कमचारी
वेतन

ेणी (९,३००-३४,५०० ेड पे ४,२००)

कत य व जबाबदा या :

१.

क प यव थापन क ाचे वा षक अंदाजप क वेळेत तयार करणे.

२. िविवध क प अंमलबजावणी क ाचे वा षक अंदाजप के तयार क न एकि त करणे.
३.

क पाचा वा षक आराखडा तयार करणे व मंजूरीसाठी शासनास सादर करणे.

४. िनधी िवतरणासाठी िनयं ण अिधक यांना मदत करणे.
५. सहा यक लेखा अिधकारी (१) यांना लेखा व िव िवषयक कामकाजासाठी मदत करणे.
६.

क पा या सव तरावरील िनधी या खच चे सिनयं ण करणे.
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अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
७. अंदाजप क तयार करणे िवषयक सव बाबी हाताळणे.
८. िव िवशेष

6

उपलेखापाल (२)

(Deputy Accountant -II)

यांनी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे

पा ता : महारा ट िव व लेखा सेवा संवग तील उपलेखापाल दज चा कमचारी
वेतन

ेणी (९,३००-३४,५०० ेड पे ४,२००)

कत य व जबाबदा या :

१. क प यव थापन क ातील सव कमचा यांचे वेतन व भ याचे दे येके तयार करणे. वेतना या दे यकातील वजाती
भरणे व इतर सव कामे करणे.
२. टीडीए

िरटन वेळेत भरणे व फॉम १६ दे ण.े

३. लेखािलपीका या मदतीने सव कार या दानांची दे येके तयार करणे. टीडीए
४. बँक खा याचे मािसक ताळमेळ घेणे.
५. महालेखाकार काय लयासोबत ैकािसक ताळमेळ घेण.े
६. संवैधािनक दाने वेळेत करणे.
७. इतर सव कारची दाने करणे.
८. सहा क लेखा अिधकारी (१) यांना लेखा व िव
९. िव िवशेष
7

उपलेखापाल (३)
(Deputy Accountant -III)

िवषयक बाब साठी मदत करणे.

यांनी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे.

पा ता : महारा ट िव व लेखा सेवा संवग तील उपलेखापाल दज चा कमचारी
वेतन ेणी (९,३००-३४,५०० ेड पे ४,२००)

कत य व जबाबदा या :
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िरटन वेळेत भरणे.

िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
१. अंतगत लेखापरी क नेमणुकी बाबत कामकाज हाताळणे.
२. अंतगत लेखापरी णा या कामाचे सिनयं ण करणे.
३. अंतगत लेखापरी णा या आ ेपां या पुततेबाबत सिनयं ण करणे.
४. अंतगत लेखापरी का सोबत सम वय ठे वणे.
५. महालेखाकार यांचे लेखापरी ण व आ ेपां या पुततेबाबत या
कामाचे सिनयं ण करणे व सम वय ठे वणे.
६. लेखापरी ण समीती या बैठकाबाबतचे कामकाज पाहणे.
७. सहा क लेखा अिधकारी (२) यांना लेखा व िव िवषयक कामकाजा बाबत मदत करणे.
८. िव िवशेष

8

उपलेखापाल (४)

(Deputy Accountant) (IV)

यांनी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे

पा ता : महारा ट िव व लेखा सेवा संवग तील उपलेखापाल दज चा कमचारी
वेतन ेणी (९,३००-३४,५०० ेड पे ४,२००)

कत य व जबाबदा या :

१. क पाचे वा षक लेखे तयार करणे.
२. क पा या अंमबजावणी या सव तरावरील खच चे सिनयं ण ठे वणे.
३. क पा या सव घटकांचे ैमािसक खच चे अहवाल तयार करणे.
४. क पा या खच चे महालेखाकार यांचेशी ैमािसक ताळमेळ घे या या गतीचा आढावा घेणे व अहवाल सादर
करणे.
५. IUFR तयार करणे व जागितक बँकेस सादर करणे.
६. क प खच चे उपयोिगता माणप वेळेवर सादर करणे.
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िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
७. क पा या िव ीय अहवाल सादर करणे बाबतची सव कामे करणे.
८. सहा क लेखा अिधकारी (2) यांना लेखा व िव
९. िव िवशेष

9

लेखा िलिपक
(Accounts Clerk)

िवषयक कामकाजात मदत करणे.

यांनी वेळोवेळी िदले या जबाबदा-या पार पाडणे

पा ता : लेखा िलिपक दज चा महारा

िव व लेखा संवग तील कमचारी

वेतन ेणी (५,२००-२०,२०० ेड पे १,९००)

कत य व जबाबदा या :

क प यव थापन क ातील लेखा िलिपक संबंिधत उपलेखापाल यांचेशी संबिं धत खालील लेखा व िव

िवषयक कामकाजात मदत करतील.

१. क पाचे वा षक अंदाजप क तयार करणे.
२. िनधीचे िवतरण करणे.
३. वेतन व भ याचे दान करणे.
४. इतर सव कारची दाने
५. क पाचे िव ीय अहवाल तयार करणे.
६. क

खच वर िनयं ण ठे वणे.

७. अंतगत लेखापरी ण व महालेखाकार यांचे लेखापरी ण
८. क पाचे वा षक लेखे तयार करणे.
९. क पा या िनधीचे उपयोगीता माणप तयार करणे व सादर करणे.
१०. IUFRs सादर करणे.
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िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम
रोखपाल (1)

पा ता ,कत ये व जबाबदा या

पा ता : रोखपाल (लेखा िलिपक दज या कमचारी) वेतन ेणी (५,२००-२०,२०० ेड पे १,९००)
कत य व जबाबदा या :

१. काय लयातील रोकड सांभाळणे.
२. रोख न दवही अ ावत ठे वणे.
३.

ाथिमक लेखा न दवहया ठे वणे व या िनयं ण अिधकारी व आहरण व िवतरण अिधका या कडू न मािणत
क न घेणे.

४. धनादे श वीकारणे व दे ण.े
५. दे येक कोषागारत दु ता माफत सादर करणे.
६. कोषागारासोबत सम वय ठे वणे.
७. बँकसोबत ताळमेळ घेणे.
८. िव
ब
१

िवशेष

यांनी सोपिवले या इतर जबाबदा या पार पाडणे

िज हा तर - िज हा अिध क कृषी अिधकारी
लेखा अिधकारी :िज हा अिध क कृषी
अिधकारी काय लय

पा ता : महारा

िव

व लेखा सेवा संवग तील लेखा अिधकारी दज चा अिधकारी.स या कृषी िवभागात कायरत

असणा या अिधका यांकडे अितिर

कायभार दे णे/सेवा क पासाठी घेण.े वेतन ेणी ९,३००-३४,५०० ेड पे ४,६०00

कत य व जबाबदा या :

१. िज हयातील सव क प घटकांचे वा षक अंदाजप क तयार क न घेणे.
२. िनधीचे िवतरण करणे.
३. वेतन व भ याचे दान करणे.
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िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
४. इतर खच चे दान करणे.
५. सबिसडी िवतरीत करणे.
६. िव ीय अहवाल सादर करणे.
७. क पा या खच वर िनयं ण ठे वणे.
८. लेखापरी णा बाबत कामकाज पाहणे.
९. क पाचे वा षक लेखे तयार करणे.
१०. क प िनधी खच चे उपयोिगता माणप सादर करणे.
११. IUFRs सादर करणे.
१२. िज हा तरावर क पाचे लेखे ठे वणे.
१३. क पासाठी आहरण व िवतरण अिधकारी हणून कामकाज करणे.
१४. िज हा अिध क कृिष किधकारी व क

2

क प लेखा सहा यक
(कं ाटी प तीने )

यव थापन क ाने सोपिवले या इतर जबाबदारी पार पाडणे.

पा ता : कं ाटी प तीने नेमणुक :

 मा यता ा त िव ापीठाची वाणी य शाखेची पदिव ोर पदवी(M.Com) व ३ वष चा लेखा, लेखापरी ण
व िव ीय बाबी हाताळ याचा अनुभव.
 MS-CIT व Tally Accounting.

कत व जबाबदा या :

क प लेखा सहा क हे खालील लेखािवषयक कामकाज करतील तसेच लेखा अिधकारी यांना मदत

करतील.

80

िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
१. िज हयातील सव क प घटकांचे वा षक अंदाजप क तयार क न घेणे.
२. िनधीचे िवतरण करणे.
३. वेतन व भ याचे दान करणे.
४. इतर खच चे दान करणे.
५. सबिसडी िवतरीत करणे.
६. िव ीय अहवाल सादर करणे.
७. क पा या खच वर िनयं ण ठे वणे.
८. लेखापरी णा बाबत कामकाज पाहणे.
९. क पाचे वा षक लेखे तयार करणे.
१०. क प िनधी खच चे उपयोिगता माणप सादर करणे.
११. IUFRs सादर करणे.
१२. िज हा तरावर क पाचे लेखे ठे वणे.
१३. क पासाठी आहरण व िवतरण अिधकारी हणून कामकाज करणे.
१४. िज हा अिध क कृिष किधकारी व क प यव थापन क ाने सोपिवले या इतर जबाबदारी पार पाडणे.

क
१

िज हा तर - आ मा
क प लेखा सहा यक
(कं ाटी प तीने )

पा ता : कं ाटी प तीने नेमणुक :

 मा यता ा त िव ापीठाची वाणी

शाखेची पदिव ोर पदवी(M.Com) व ३ वष चा लेखा, लेखापरी ण

व िव ीय बाबी हाताळ याचा अनुभव.
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िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
 MS-CIT व Tally Accounting.

कत य व जबाबदा या :
१.

आ मा अंतगत क पा या सव क प घटकांचे वा षक अंदाजप क तयार क न घेणे.

२.

वेतन व भ याचे दान करणे.

३.

इतर खच चे दान करणे.

४.

सबिसडी िवतरीत करणे.

५.

िव ीय अहवाल सादर करणे.

६.

क पा या खच वर िनयं ण ठे वणे.

७.

लेखापरी णा बाबत कामकाज पाहणे.

८.

क पाचे वा षक लेखे तयार करणे.

९.

आ मा तरावरील क प िनधी खच चे उपयोिगता माणप सादर करणे.

१०. IUFRs सादर करणे.
११. आ मा तरावर क पाचे लेखे ठे वणे.
१२.
ड
१.

क प संचालक आ मा क प यव थापन क ाने सोपिवले या इतर जबाबदारी पार पाडणे.

उप िवभाग तर
लेखा अिधकारी

पा ता : महारा

िव व लेखा सेवा संवग तील लेखा अिधकारी दज चा अिधकारी ( ितिनयु ती). वेतन

(९३००-३४,५०० ेड पे ४,६००/९,३००-३४,५०० ेड पे ४,४००)

कत य व जबाबदा या :
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ेणी

िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
१. उपिवभागातील सव क प घटकांचे वा षक अंदाजप क तयार क न घेणे.
२. VCRMC यांना िनधीचे िवतरण करणे.
३. वेतन व भ याचे दान करणे.
४. इतर खच चे दान करणे.
५. सबिसडी िवतरीत करणे.
६. िव ीय अहवाल सादर करणे.
७. क पा या खच वर िनयं ण ठे वणे.
८. लेखापरी णा बाबत कामकाज पाहणे.
९. क पाचे वा षक लेखे तयार करणे.
१०. क प िनधी खच चे उपयोिगता माणप सादर करणे.
११. IUFRs सादर करणे.
१२. उपिवभाग तरावर क पाचे लेखे ठे वणे.
१३. उपिवभािगय कृिष अिधकारी व क प यव थापन क ाने सोपिवले या इतर जबाबदा या पार पाडणे

२

लेखा सहा यक (१ )
(कं ाटी प तीने )

पा ता : कं ाटी प तीने नेमणुक :

 मा यता ा त िव ापीठाची वाणी य शाखेची पदवी(B.Com) व २ वष चा लेखा, लेखापरी ण व िव ीय
बाबी हाताळ याचा अनुभव.
 MS-CIT व Tally Accounting.
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िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या

कत व जबाबदा या :

लेखा सहा यक हे खालील लेखािवषयक कामकाज करतील तसेच लेखा अिधकारी यांना मदत करतील.

१. उपिवभागातील सव क प घटकांचे वा षक अंदाजप क तयार क न घेणे.
२. VCRMC यांना िनधीचे िवतरण करणे.
३. वेतन व भ याचे दे यके तयार करणे.
४. इतर खच चे देयके तयार करणे.
५. सबिसडी िवतरीत करणे.
६. िव ीय अहवाल तयार करणे.
७. क पा या खच वर िनयं ण ठे वणे.
८. लेखापरी णा बाबत कामकाज पाहणे.
९. क पाचे वा षक लेखे तयार करणे.
१०. क प िनधी खच चे उपयोिगता माणप तयार करणे.
११. IUFRs सादर करणे.
१२. उपिवभाग तरावर क पाचे लेखे ठे वणे.

उपिवभािगय कृिष अिधकारी व क प यव थापन क ाने सोपिवले या इतर जबाबदा या पार पाडणे
३

लेखा सहा यक (२)
(कं ाटी प तीने )

पा ता : कं ाटी प तीने नेमणुक :
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िव ीय यव थापन पु तका

अ. .

पदनाम

पा ता ,कत ये व जबाबदा या
 मा यता ा त िव ापीठाची वाणी य शाखेची पदवी(B.Com) व २ वष चा लेखा, लेखापरी ण व िव ीय
बाबी हाताळ याचा अनुभव.
 MS-CIT व Tally Accounting.

कत व जबाबदा या :

लेखा सहा यक हे खालील लेखािवषयक कामकाज करतील तसेच लेखा अिधकारी यांना मदत करतील.

१. उपिवभागातील सव VCRMCयांचे वा षक अंदाजप क तयार क न घेण.े
२. VCRMC यांना िनधीचे िवतरण करणे.
३. VCRMC यांचे संबिं धत िव ीय अहवाल सादर करणे.
४. VCRMC यांचेकडील क पा या बाबीवरील खच वर िनयं ण ठे वणे.
५. VCRMC यांचे लेखापरी णा बाबतचे कामकाज पाहणे.
६. VCRMC यांचे वा षक लेखे पूण क न घेणे.
७. VCRMC तरावरील लेखे ठे वणे.
८. IUFRs सादर करणे.

उपिवभािगय कृिष अिधकारी व क प यव थापन क ाने सोपिवले या इतर जबाबदा या पार पाडणे
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िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट ६.1

क पाचे घटक आिण अंदाजप कातील संबध
ं ीत उ ी ट
क पाचे घटक व

घटक व उपघटकाचे नाव

उपघटक संकेतांक
A

हवामान अनुकूल कृषी प तीस ो साहन दे णे

A1

सहभागीय प तीने गाव समुहाचे िनयोजन

उप म संकेतांक

(Project Activity Code)

उप म वणन

लेखा उ ी ट

(Project Activity Description )

A1.1

समूह तरावरील योजना तयार करणे

A1.2

शेतकरी

समुदयाचे

संघटन

(Object Code)

करणे

(कृषीिम /िव तार ेरक)

A2
A2.1
A2.2

हवामान अनुकूल कृषी प ती
हवामान अनुकूल आधुिनक शेती तं

ांनाची ा यि के (शेती शाळा )

जिमनीम ये कब हणाचे माण वाढिवणे (वृ व फळबाग लागवड)

A2.1.1
A2.2.1

हवामान अनुकूल तं

ान शेती शाळा

A2.2.2

फळबाग लागवड - (आंबा / मोसंबी / सं ा /

वृ लागवड (बांधावर/गटाम ये लागवड)
िसताफळ / पे / डा ळब)

A2.3

ारपड व चोपण जिमनीचे यव थापन

A2.3.1

सबसरफेस ेनेज

A2.3.2

भुसूधारके (Soil Amendments)

A2.3.3

हवामान अनुकूल तं
अनुकूल तं

A2.3.4

शेततळे

ानाचा वापर (हवामान

ान शेती शाळा)
(जैिवक

बांधासह

आऊटलेट असलेली)

A2.4

A2.3.5
A2.4.1

संरि त शेती

इनलेट

व

पाणी उपसा साधने (पंपसंच) व तुषार सचन
शेडनेट हाऊस (GI/MS पाईप) (1000
चौ.मी.)

A2.4.2
A2.4.3

शेडनेट हाऊस (बांबू) (1000 चौ.मी.)
पॉली हाऊस (नैस गक वायुिवजन) (500
चौ.मी)
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िव ीय यव थापन पु तका

क पाचे घटक व

घटक व उपघटकाचे नाव

उपघटक संकेतांक

उप म संकेतांक

(Project Activity Code)

A2.4.4
A2.4.5

उप म वणन

(Project Activity Description )
पॉली टनेल (1000 चौ.मी.)
पॉली हाऊस/शेडनेट हाऊसम ये भाजीपाला
/फुलिपकांचे लागवड सािह य

A2.4.6

पॉली टनेलम ये भाजीपाला / फुलिपकांचे
लागवड सािह य

A2.5

A2.6

एका मक शेती प ती

जिमनीचे आरो य सुधारणे

A2.5.1
A2.5.2
A2.5.3

बंिद त शेळीपालन

A2.5.4
A2.5.5

मधुमि का पालन

A2.5.6
A2.6.1

इतर कृिष आधारीत उ ोग

परसबागेतील कु कुटपालन
रे शीम उ ोग
गोडया पा यातील म यपालन
गांडूळ खत उ पादन युिनट, नाडे प कंपो ट
उ पादन युिनट

A3
A3.1

A2.6.2

सि य िनिव ठा उ पादन युिनट

A3.1.1.

सलग समतल चर मॉडे ल 5 ते 8 (0.30

पा याचा काय म व शा त प तीने वापर कर यास ो साहन देणे
े उपचार

मीटर)

A3.1.2.

सलग समतल चर मॉडे ल 5 ते 8 (0.45
मीटर)

A3.2.

ओघळीवरचे उपचार
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A3.1.3

खोल सलग समपातळी चर

A3.2.1

अनघड दगडाचे बांध

A3.2.2

माती नाला बांध

A3.2.3

समेट नाला बांध

A3.2.4

गॅिबयन बांध

लेखा उ ी ट

(Object Code)

िव ीय यव थापन पु तका

क पाचे घटक व

घटक व उपघटकाचे नाव

उपघटक संकेतांक
A3.3

उप म संकेतांक

उप म वणन

(Project Activity Code)

नवीन पाणी साठवण संरचनांची िन मती

A3.3.1

(Project Activity Description )
शेततळे (इनलेट व आऊटलेट असलेले)
सामुदाियक व वैय तक

A3.3.2

शेततळे (इनलेट व आऊटलेट िशवाय व
अ तरीकरणासह) सामुदाियक व वैय तक

A3.4

जु या जलसा
/दु

ांचे पुन ज जीवन करणे (गाळ काढणे /खोलीकरण

A3.3.3

शेततळे अ तरीकरण

A3.3.4

िविहर

A3.4.1

जु या जलसा

ती )

ांचे पुन ज जीवन करणे

(गाळ काढणे /खोलीकरण /दु

A3.5

भूजल पुनभरण

A3.5.1

A3.6

कृषी े ावरील पाणी संरि तता

A3.6.1

A3.7

सू म सचन प ती

A3.7.1

ठबक सचन

A3.7.2

तुषार सचन

A3.8

संरि त सचन

A3.8.1
A3.8.2

पाणी उपसा साधने (पंपसंच)

ती )

भूजल पुनभरण (िविहर चे / कुपिनिलकांचे
पुनभरण)

B

मुल थानी जलसंधारण (शेत बांध बंिद ती /
ढाळीचे बांध बंिद ती)

पाईप (एचडीपी / पी हीसी )

हवामान अनु कूल काढणीप ात यव थापन व मू य साखळीचे
बळकटीकरण

B1
B1.1

शेतकरी उ पादक कंप यांना ो साहन देणे
अ त वातील FIG/FPO/ FPCs यांना सहा य करणे

B1.1.1

भाडे त वावर कृषी अवजारे सेवा क ाची िन मती करणे

B1.2.1

शेतकरी गट / शेतकरी उ पादक संघ /
शेतकरी उ पादक कंपनी यांचे सश तीकरण
करणे

B1.2

भाडे त वावर कृषी अवजारे सेवा क ाची
िन मती करणे

B2

शेतीमाल वृ दीसाठी हवामान अनुकूल उदयो मुख मू य शृख
ं ला बळकटकरणे
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लेखा उ ी ट

(Object Code)

िव ीय यव थापन पु तका

क पाचे घटक व

घटक व उपघटकाचे नाव

उपघटक संकेतांक
B2.1

उप म संकेतांक

(Project Activity Code)

िव ीय सं था / यावसाियक बँका यांनी मू यांकन केले या यावसाियक

B2.1.1

तावांना सहा य करणे

उप म वणन

(Project Activity Description )
शेतकरी गट/शेतकरी उ पादक

संघ/शेतकरी उ पादक कंपनी यांना कृिष
उ पादकांचे संकलन, ाथिमक ि या,

दज नुसार वग करण, व छता व साठवणूक
इ.पायाभुत सुिवधांचे बळकटीकरण यासाठी

B3
B3.1

िबयाणे पुरवठा शृंखलाची कामिगरी सुधारणे
हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व
करणे

B3.2

मािणत िबया यांचे बीजो पादन

िबयाणे हबसाठी पायाभूत सुिवधांचा िवकास करणे

हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व मािणत
िबया यांचे बीजो पादन करणे

B3.2.1

िबयाणे ि या उपकरणे

B3.2.2
B3.2.3

िबयाणे सुकवणी याड

B3.2.4
B3.2.5

िबयाणे उ पादक शेतक-यांचे िश ण

िबया याची साठवण / गोदाम
शासिकय िबयाणे चाचणी

योगशाळांचे

बळकटीकरण

C

सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व

ान

C1

धोरणा मक संशोधन व िव तार आराखडा तयार करणे (SREPs)

C1.1

संसाधन सं थांचा खच

C2

कृषी हवामान िवषयक स ागार सेवा

C2.1

कृिष हवामान िवषयक स ा सेवा पुरिवणे

C3

आप कालीन कृिष आराखडा तयार करणे

C4

दीघकालीन हवामान बदल तीकुत तयार करणे

C5

जोखीम िव

C6
C7

हवामान अनुकुलनािवषयी िव

C8
C9

कृिष नवक पना ा य के -

C10

महारा

ेषण े मवक /आराखडा
ेषणा मक अ यास

हवामान इनो हेशेन / नवीन उप म क

इतर सं थांबरोबर धोरणा मक भागीदारी
मता िवकास

C10.1

89

िश णा या आवशकतेचे िव

ेषण

लेखा उ ी ट

(Object Code)

िव ीय यव थापन पु तका

क पाचे घटक व

उपघटक संकेतांक

घटक व उपघटकाचे नाव

उप म संकेतांक

उप म वणन

(Project Activity Code)

C10.2

(Project Activity Description )
िश णे

क प)अिधकारी, शेतकरी िम

आिण VCRMCs, शेतकरी, ए सपोजर भेटी
इ(.

C11

मािहती- िश ण -सं ेषण

D

क प यव थापन व सहा य

D1

क प यव थापन व सहा य

D1.1

काय लय थापना

D1.2

स ागार सेवा

D1.3

काय लयीन वाढीव खच
मनु यबळ खच
काय लयीन खच
वास खच
लहान पिरचालन खच

D2

सिनयं ण व मू यमापन

D3

मािहती व दळणवळण साधने
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लेखा उ ी ट

(Object Code)

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 7.1

वा षक अंदाजप क (वा षक कृती आराखडा)
घटक

घटक व उपघटकाचे नाव

संकेतांक

१

२

लेखा उ ी ट

(Object Code)

मंजूर अराखडा

३

A

हवामान अनु कूल कृषी प तीस ो साहन दे णे

A1

सहभागीय प तीने गाव समुहाचे िनयोजन

A2

हवामान अनुकूल कृषी प ती

A3

पा याचा काय म व शा त प तीने वापर कर यास

४

ो साहन देणे

उप एकूण (A)
B

हवामान अनुकूल काढणीप ात यव थापन व मू य
साखळीचे बळकटीकरण

B1

शेतकरी उ पादक कंप यांना ो साहन देणे

B2

हवामान अनुकूल व तूंसाठी उदयो मुख मू य शृख
ं लाबळकट करणे

B3

िबयाणे पुरवठा शृख
ं लाची कामिगरी सुधारणे

उप एकूण (B)
C

सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व

C1

हवामान

ान

अनुकूल शेतीशी संरेिखत मो या या संशोधन

िव तार योजना)SREPs) अ यावत करणे

C2

कृषी हवामान िवषयक स ा सेवा
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चालू वष या

सु वातीपयतचा खच

५

चालू वष चा

क पा या उविरत

अंदाज

कालावधीसाठीची

६

7

िश क

िव ीय यव थापन पु तका

C3

आक मकता पीक योजना तयार करणे

C4

दीघकालीन हवामान बदल तीकुत तयार करणे

C5

जोखीम िव

C6

हवामान अनुकुलनािवषयी िव

C7

महारा

C8

कृिष नवक पना ा यि क -

C9

इतर सं थांबरोबर धोरणा मक भागीदारी

C10
C11

ेषण े मवक /आराखडा
ेषणा मक अ यास

हवामान इनो हेशेन / नवीन उप म क

मता बाधंणी
मािहती- िश ण -सं ेषण

उप एकूण (C)
D

क प यव थापन व सहा य

D1

क प यव थापन व सहा य

D2

सिनयं ण व मू यमापन

D3

मािहती व दळणवळण साधने

उप एकूण (D)

एकूण (A+B+C+D)
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िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 7.२
वा षक कृती आराखडयाचा घोषवारा
घटक

संकेतांक

घटक व उपघटकाचे नाव

१

२

A

हवामान अनुकूल कृषी प तीस

B

हवामान अनुकूल काढणीप ात

लेखा उ ी ट

(Object Code)
३

मंजूर आराखडा

D

सु वातीपयतचा

चालू वष चा अंदाज

खच

४

ो साहन दे णे
यव थापन व मू य साखळीचे
बळकटीकरण

C

चालू वष या

सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व
ान
क प यव थापन व सहा य

एकूण ( A+B+C+D)
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५

क पा या उविरत

कालावधीसाठीची
िश क

६

7 = 4- (5+6)

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट ९.1

धनादे श व धनाकष न दवही
िव ीय वष : ---------------------

अ. .

िदनांक

कोणाकडू न ा त

लेखांकन क ाचे नाव : ----------------------------

धनादे श / धनाकष

94

.

र कम

वा री

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.2
धनादे श / धनाकष िवतरण न दवही
िव ीय वष : ---------------------

अ. .

िदनांक

कोणास धनादे श / धनाकष दान
कर यात आला

लेखांकन क ाचे नाव : ----------------------------

र कम

धनादे श /

धनाकष

95

.

िदनांक

आहरण व संिवतरण
अिधकारी वा री

शेरा

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.3 (अ)

जड सं ह न दवही / थावर मालम ा न दवही
िव ीय वष : --------------------अ. .

खरे दी ािधकारी
/ खरेदी िदनांक

नग /सं या

कमत

काय लय

लेखांकन क ाचे नाव : ---------------------------वापराची

ािधकार /

र कम व

िनलखन

िश क नग

िश क

काय लय

मुख

सं या व

बीजक

कोषागारातून

र कम

/सं या

कमत

मुख

वा री

कशासाठी

ात
झालेला
िदनांक
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वा री

शे रा

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.3 (ब)
साठा न दवही

िव ीय वष : --------------------अ. .

तपशील

युिनट (एकक)

िदनांक

लेखांकन क ाचे नाव : ----------------------------

ा त सं या

िवतरण

सं या

िश क (सं या)

िदनांक
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िवतरण करणा-या

ा त करणा-या

अिधका-याची

अिधका-याची

वा री

/कमचा यांची
वा री

शेरा

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.4

अ ीम न दवही
िव ीय वष : --------------------अ. .

अ ीम घेणा-याचे नाव

अ ीम घे याचा उ ेश

र कम

लेखांकन क ाचे नाव : ---------------------------धनादे श

िदनांक
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.व

वा री व

पदनाम

अ ीम

समायोजनाचा
िदनांक

समायोजनानंतरची
िश क

शे रा

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.5

मंजूर अनुदान व खच न दवही
िव ीय वष : ---------------------

लेखांकन क ाचे नाव : ----------------------------

अनुदान मंजूरी आदे श :---------------

क प घटक व

लेखा उि टे

उपघटक

(Object Code)

ा त अनुदान

िदनांक :--------------------

दे यकाची र कम
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एकूण खच

िश क

शेरा

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.6

लाभाथ िह सा न दवही

अ. .

1. समुह काय लयाचे नाव : ----------

2. गावाचे नाव :----------

3. क प घटक :---------------

4. िव ीय वष :-----------

लाभाथ चे नाव

लाभाथ या िह याची
र कम
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वा री व पदनाम

शेरा

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.7

डीबीटी माफत अनुदान िवतरण न दवही
1. समुह काय लयाचे नाव : ----------

2. गावाचे नाव :----------

3. क प घटक :--------------अ. .

लाभाथ चे नाव

4. िव ीय वष :-----------

िवतरण िदनांक

अनुदानाची र कम ( .)
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वा री व पदनाम

शेरा

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.8

मािसक खच अहवाल
माहे अहवाल : ------------

िव ीय वष :------------

लेखांकन क :-----------क पाचे घटक व उपघटक

(र कम . ल )

घटक व उपघटक यांचे वणन

संकेतांक
A

हवामान अनु कूल कृषी प तीस ो साहन दे णे

A1

सहभागीय प तीने गाव समुहाचे िनयोजन

A1.1

समूह तरावरील योजना तयार करणे

A1.2

शेतकरी समुदयाचे संघटन करणे (कृषीिम / ाम ेरक)

A2

हवामान अनुकूल कृषी प ती

A2.1

हवामान अनुकूल आधुिनक शेती तं

A2.2

जिमनीम ये कब हणाचे माण वाढिवणे (वृ व फळबाग लागवड)

A2.3

ारपड व चोपण जिमनीचे यव थापन

A2.4

संरि त शेती

A2.5

एका मक शेती प ती

A2.6

जिमनीचे आरो य सुधारणे

A3

ांनाची ा यि के (शेती शाळा )

पा याचा काय म व शा त प तीने वापर कर यास ो साहन देणे
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अथसंक पय

उि ट (Object Code)

खच ( .)

िव ीय यव थापन पु तका

क पाचे घटक व उपघटक

घटक व उपघटक यांचे वणन

संकेतांक
A3.1

अथसंक पय

उि ट (Object Code)

े उपचार

A3.2

ओघळीवरचे उपचार

A3.3

नवीन पाणी साठवण संरचनांची िन मती

A3.4

जु या जलसा

A3.5

भूजल पुनभरण

A3.6

कृषी े ावरील पाणी संरि तता

A3.7

सू म सचन प ती

A3.8

संरि त सचन

ांचे पुन ज जीवन करणे (गाळ काढणे /खोलीकरण /दु

ती )

एकूण (A)
B

हवामान अनु कूल काढणीप ात यव थापन व मू य साखळीचे बळकटीकरण

B1

शेतकरी उ पादक कंप यांना ो साहन देणे

B1.1

अ त वातील FIG/FPO/ FPCs यांना सहा य करणे

B1.2

भाडे त वावर कृषी अवजारे सेवा क ाची िन मती करणे

B2
B2.1
B3
B3.1

हवामान अनुकूल व तूंसाठी उदयो मुख मू यशृख
ं ला बळकट करणेिव ीय सं था / यावसाियक बँका यांनी मू यांकन केले या यावसाियक
िबयाणे पुरवठा शृंखलाची कामिगरी सुधारणे
हवामान अनुकूल वाणांचे पायाभूत व मािणत िबया यांचे बीजो पादन करणे
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तावांना सहा य करणे

खच ( .)

िव ीय यव थापन पु तका

क पाचे घटक व उपघटक

घटक व उपघटक यांचे वणन

संकेतांक
B3.2

िबयाने ि या व साठवण सुिवधा िवकास करणे

एकूण (B)
C

सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व

C1

हवामान अनुकूल शेतीशी संरेिखत मो या या संशोधन िव तार योजना(SREPs) अ यावत करणे

C2

कृषी हवामान िवषयक स ा सेवा

C3

आक मकता पीक योजना तयार करणे

C4

दीघकालीन हवामान बदल तीकुत तयार करणे

C5

जोखीम िव

C6

हवामान अनुकुलनािवषयी िव

C7

महारा

C8

कृिष नवक पना ा यि क -

C9

इतर सं थांबरोबर धोरणा मक भागीदारी

C10

ान

ेषण े मवक /आराखडा
ेषणा मक अ यास

हवामान इनो हेशेन / नवीन उप म क

मता बांधणी

C10.1

िश णा या आवशकतेचे िव

C10.2

िश णे ( क प अिधकारी, शेतकरी िम आिण VCRMCs, शेतकरी, ए सपोजर भेटी इ.)

C11

ेषण

मािहती- िश ण -सं ेषण

एकूण (C)
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अथसंक पय

उि ट (Object Code)

खच ( .)

िव ीय यव थापन पु तका

क पाचे घटक व उपघटक

घटक व उपघटक यांचे वणन

संकेतांक
D

क प यव थापन व सहा य

D1

क प यव थापन व सहा य

D2

सिनयं ण व मू यमापन

D3

मािहती व दळणवळण साधने

एकूण (D)
एकूण (A+B+C+D)
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अथसंक पय

उि ट (Object Code)

खच ( .)

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.9

अंतरीम िव ीय अहवाल (IUFRs)

महारा

हवामान अनुकूल कृिष क प

MAHARASHTRA PROJECT ON CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE
अंतरीम िव ीय अहवाल ( ैमािसक)
Interim Financial Report (Quarterly)

नमुना-१
िदनांक __/__/__ रोजी संपले या ेमािसकाचा अहवाल
(Report for the Quarter ended on___________)

र कम
चालू ैमािसकास

िववरण ( Particulars)

वा षक तारखेपयत

क प तारखेपयत

(Year till date)

(Project till date)

रकाना १

रकाना २

उपल ध अंदाजप कीय तरतूद
(Available Budgetary
Allocation)
DDO या बँक खा यांमधील अख चत िश क (Unspent Balances
Lying in Bank Accounts of DDO)
एकूण ारंिभक िश क (Total Opening Balance)
(A)
जमा ( अंदाजप कीय वाटप ) (Receipts)
शासन

इतर जमा / उ प (Other Receipts/ Income)
एकूण जमा (Total Receipts)

एकूण संिचत (Cumulative)

(For the Quarter)

ारं िभक िश क (Opening Balance )

महारा

ल म ये (Amount in Rs. Lakhs)

(B)
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रकाना ३

पुढील ैमािसकासाठीचा अंदाज
(Forcast for the next Quarter)

रकाना ४

िव ीय यव थापन पु तका

एकूण

ोत (Total Sources )

(C = A + B)

घटक िनहाय खच (Expenditures by Component)
A. हवामान अनुकूल कृषी प तीस ो साहन दे णे (Promoting
Climate-Resilient Agricultural Systems)
A.1 सहभागीय प तीने गाव समुहाचे िनयोजन (Participatory
Development of mini Watershed Plans)
A.2 हवामान अनुकूल कृषी प ती ( Climate Smart Agriculture
and Resilient Farming Systems)
A.3 पा याचा काय म व शा त प तीने वापर कर यास ो साहन
दे णे (Promoting efficient and sustainable use of water for
agriculture)
उप-एकूण ( Subtotal)
B. हवामान अनु कूल काढणीप ात यव थापन व मू य साखळीचे
बळकटीकरण
(Climate smart post harvest management and value chain
promotion)
B.1 शेतकरी उ पादक कंप यांना ो साहन दे णे
(Promoting Farmer Producer companies)
B.2 हवामान अनु कूल व तूंसाठी उदयो मुख मू य शृंखला बळकटकरणे (Strengthening Emerging value chains)
B.3 िबयाणे पुरवठा शृंखलाची कामिगरी सुधारणे
(Improving the Performance of Seed Supply Chain)
उप-एकूण ( Subtotal)
C. सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व ान
(Institutional Development, Service Delivery and
Knowledge)
C.1 हवामान अनु कूल शेतीशी संरेिखत मो या या संशोधन िव तार
योजना अ यावत करणे
(Updation of SREPs aligned to Climate Resilient Agriculture)
C.2 कृषी हवामान िवषयक स ा सेवा
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िव ीय यव थापन पु तका

(Agro-met advisory services)
C.3 आक मकता पीक योजना तयार करणे
(Preparation of Contingency Plans)
C.4 दीघकालीन हवामान बदल तीकुत तयार करणे
(Preparation of Long term Climate Change Models)
C.5 जोखीम िव ेषण े मवक/ आराखडा
(Risk Analysis Frame work)
C.6 हवामान अनुकुलनािवषयी िव ेषणा मक अ यास (Analytical
Studies pertaining to Climate Resilience)
C.7 महारा
हवामान इनो हे शेन / नवीन उप म क
(
Maharashtra Climate Innovation Centre)
C.8 कृिष नवक पना - ा यि के
(Agricultural Innovations- Demonstrations)
C.9 इतर सं थांबरोबर धोरणा मक भागीदारी
(Strategic Partnership with other institutions)
C.10 मता बांध णी (Capacity Development)
C.11 मािहती- िश ण -सं ेषण (IEC)
उप-एकूण ( Subtotal)
D.

क प यव थापन व सहा य (Project Management)

D.1 क प यव थापन व सहा य
(Project Management and Support)
D.2 सिनयं ण व मू यमापन ( Monitoring and Evaluation)
D.3 मािहती व दळणवळण साधने
( Information, Communication Tools)
उप-एकूण ( Subtotal)
एकूण खच (Total Expenditures)

(D)

ारं िभक समायोिजत न झालेली अ ीमे
(Opening Unadjusted Advances)
पुरवठादार व इतरांना
क प कालावधीत िदलेली अ ीमे
(Advances to Suppliers/ Others during the period)
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िव ीय यव थापन पु तका

एकूण अ ीमे (Total Advances)

( E)

वजा:अ ीमाची वसुली/ समायोजन
(Less: Recovery/ Adjustment of Advances)
(F)
िन वळ अ ीमे (Net Advances)
(G = E - F)
एकूण वापर (Total Uses)

(H = D + G)

अंितम िश क (Closing Balance) (Denotes available budget
allocation)
उपल ध

अंदाजप कीय

तरतू द

(Available

Budgetary

Allocation)
DDO या बँक खा यांमधील अख चत िश क (Unspent Balances
Lying in Bank Accounts of DDO)
एकूण अंितम िश क Total Closing Balance ( I = C - H)
ारं िभक िश क व अंितम िश क र कमेम ये कोषागाराने िवतरीत केले या परं तु आहरण व संिवतरण अिधका याने दान न केले या अख चत रकमांचा समावेश असेल .

(Note 1: Opening and Closing Balance will include the unspent balance which have been released by Treasury to DDO but are not actually paid.)
रकाना IV मधील पुढील म
ै ािसकासाठीचा अंदाज हा फ त घटक िनहाय आव यक आहे
Note 2: Forecast for the next quarter in Column IV is required component-wise only (and not sub component wise).
वा र (Signed):
दनांक (Date):
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िव ीय यव थापन पु तका

महारा

हवामान अनुकूल कृिष क प

MAHARASHTRA PROJECT ON CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE
अंतरीम िव ीय अहवाल ( ैमािसक)

Interim Financial Reports (Quarterly)
नमुना २ Format 2
िदनांक __/__/__ रोजी संपले या ेमािसकाचा अहवाल (Report for the quarter ended on __________________)

(Amount in Rs Lakhs)
एकूण संिचत (Cumulative)

अंमलबजावणी यं णा िनहाय खच

चालू ैमािसकास

(Implementing agency-wise Expenditure)

For the Quarter

वा षक तारखेपयत

रकाना I (Column I)

रकाना II (Column II)

(Year till date)

क प तारखेपयत
(Project till date)

रकाना III (Column III)

क प यव थापन क ,मुंबई (PMU - Mumbai)
िज हा अिध क कृषी अिधकारी (DSAOs)
क प संचालक आ मा (ATMAs)
उप िवभाग तर (Sub-Divisional Level)
ाम कृषी संजीवनी सिमती (VCRMC)

एकूण खच (Total Expenditures )
Note: "Total Expenditure" in Column I, II and III above should match with "Total Uses" of Column I, II and III in Line H of Format 1.
वा री (Signed):
िदनांक (Dated):
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िव ीय यव थापन पु तका

महारा

हवामान अनुकूल कृिष क प

MAHARASHTRA PROJECT ON CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE
अंतरीम िव ीय अहवाल ( ैमािसक)

Interim Financial Reports (Quarterly)
नमुना 3
िदनांक __/__/__ रोजी संपले या ेमािसकाचा अहवाल (Report for the quarter ended on
र कम ल

पयात

(Amount in Rs Lakhs)

बँकेकडू न ा त झालेला िनधी

(Bank Funds received till date)

A

चालू ैमािसकात वापरलेला एकूण िनधी

(Total Project Uses - during the quarter)

B

जागितक बॅकेचा चालू ैमािसकातील िह सा ७०%
वरील B या

(World Bank share for the quarter @70% of B
above)

C

Notes: "Total Project Uses - during the quarter" in B above will be the same as "Total Uses" of Column I in Line H of Format 1.

वा री (Signed):
िदनांक (Dated):
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िव ीय यव थापन पु तका

महारा

हवामान अनुकूल कृिष क प

MAHARASHTRA PROJECT ON CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE
अंतरीम िव ीय अहवाल ( ैमािसक)

Interim Financial Reports (Quarterly)
नमुना 4

पूव पुनिवलोकना या अिधन राहू न कं ाटदारांना कर यात आलेली दाने

Payments made against Contracts Subject to Prior Review

र कम ल

कं ाटाचे िशषक
(Contract Title)

पये

जागितक

जागितक बँ केचे

पुरवठादार /

कराराचा

जागितक बँकेने

य

करारा या

आजपयत

बँकेचा WBR

WBR िद याचे

सेवापुरवठादार /

िदनांक

मंजूर केलेली

कराराची

र कमे या

दान केलेली

(Date of Bank's

(Name of

(Contract

Letter
assigning WBR
No.)

Supplier/ Service
Provider/
Consultant)

Signing
Date)

मांक
(WBR
Number
assigned by
the Bank)

प

मांक

स ागाराचे नाव

कराराची

दान केलेली

र कम

फरकाचे कारण

(Contract

(Contract

(Reason for

(Cumulative

(Amount paid

amount as
cleared by the
Bank)

Amount
(actual))

difference in
contract
amount, if any)

payment
made till last
period)

during current
period)

र कम

वा री
िदनांक
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एकि त

(Amount in Rs Lakhs)
चालू कालावधीत

र कम

(Signed):
(Dated):

र कम

कं ाट पूण
झा याचा िदनांक
(जर कं ाट पूण

झाले असेल तर)
(Contract
completion date
(if completed))

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.10

वा षक खच अहवाल

महारा

हवामान अनुकूल कृिष क प

MAHARASHTRA PROJECT ON CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE

अंतरीम िव ीय अहवाल ( वा षक )
Interim Financial Report (Annual)
नमुना-१

िदनांक __/__/__ रोजी संपले या वष साठी अहवाल
(Report for the Year ended on___________)

र कम
चालू वष साठी

िववरण ( Particulars)

(For the Year)

वा षक तारखेपयत

क प तारखेपयत

(Year till date)

(Project till date)

रकाना १

रकाना २

ारं िभक िश क (Opening Balance )
उपल ध अंदाजप कीय तरतूद
(Available Budgetary
Allocation)
DDO या बँक खा यांमधील अख चत िश क (Unspent Balances
Lying in Bank Accounts of DDO)
एकूण ारंिभक िश क (Total Opening Balance)
(A)
जमा ( अंदाजप कीय वाटप ) (Receipts)
महारा

शासन

इतर जमा / उ प (Other Receipts/ Income)
एकूण जमा (Total Receipts)
एकूण

ोत (Total Sources )

ल म ये (Amount in Rs. Lakhs)
एकूण संिचत (Cumulative)

(B)
(C = A + B)
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रकाना ३

पुढील वष साठीचा अंदाज
(Forcast for the next Year)

रकाना ४

िव ीय यव थापन पु तका

घटक िनहाय खच (Expenditures by Component)
A. हवामान अनुकूल कृषी प तीस ो साहन दे णे (Promoting
Climate-Resilient Agricultural Systems)
A.1 सहभागीय प तीने गाव समुहाचे िनयोजन (Participatory
Development of mini Watershed Plans)
A.2 हवामान अनु कूल कृषी प ती ( Climate Smart Agriculture
and Resilient Farming Systems)
A.3 पा याचा काय म व शा त प तीने वापर कर यास ो साहन
दे णे (Promoting efficient and sustainable use of water for
agriculture)
उप-एकूण ( Subtotal)
B. हवामान अनु कूल काढणीप ात यव थापन व मू य साखळीचे
बळकटीकरण
(Climate smart post harvest management and value chain
promotion)
B.1 शेतकरी उ पादक कंप यांना ो साहन दे णे
(Promoting Farmer Producer Companies)
B.2 हवामान अनु कूल व तूंसाठी उदयो मुख मू य-शृंखला बळकट
करणे (Strengthening Emerging value chains)
B.3 िबयाणे पुरवठा शृंखलाची कामिगरी सुधारणे
(Improving the Performance of Seed Supply Chain)
उप-एकूण ( Subtotal)
C. सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व ान
(Institutional Development, Service Delivery and
Knowledge)
C.1 हवामान अनु कूल शेतीशी संरेिखत मो या या संशोधन िव तार
योजना अ यावत करणे
(Updation of SREPs aligned to Climate Resilient Agriculture)
C.2 कृषी हवामान िवषयक स ा सेवा
(Agro-met advisory services)
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िव ीय यव थापन पु तका

C.3 आक मकता पीक योजना तयार करणे
(Preparation of Contingency Plans)
C.4 दीघकालीन हवामान बदल तीकुत तयार करणे
(Preparation of Long term Climate Change Models)
C.5 जोखीम िव ेषण े मवक/ आराखडा
(Risk Analysis Frame work)
C.6 हवामान अनुकूलनािवषयी िव ेषणा मक अ यास (Analytical
Studies pertaining to Climate Resilience)
C.7 महारा
हवामान इनो हे शेन / नवीन क ( Maharashtra
Climate Innovation Centre)
C.8 कृिष नवक पना - ा यि के
(Agricultural Innovations- Demonstrations)
C.9 इतर सं थांबरोबर धोरणा मक भागीदारी
(Strategic Partnership with other institutions)
C.10 मता बांध णी (Capacity Development)
C.11 मािहती- िश ण -सं ेषण (IEC)
उप-एकूण ( Subtotal)
D.

क प यव थापन व सहा य (Project Management)

D.1 क प यव थापन व सहा य
(Project Management and Support)
D.2 सिनयं ण व मू यमापन ( Monitoring and Evaluation)
D.3 मािहती व दळणवळण साधने
( Information, Communication Tools)
उप-एकूण ( Subtotal)
एकूण खच (Total Expenditures)

(D)

ारं िभक समायोिजत न झालेली अ ीमे
(Opening Unadjusted Advances)
पुरवठादार व इतरांना
क प कालावधीत िदलेली अ ीमे
(Advances to Suppliers/ Others during the period)
एकूण अ ीमे (Total Advances)
( E)
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िव ीय यव थापन पु तका

वजा:अ ीमाची वसुली/ समायोजन
(Less: Recovery/ Adjustment of Advances)
(F)
िन वळ अ ीमे (Net Advances)
(G = E - F)
एकूण वापर (Total Uses)

(H = D + G)

अंितम िश क (Closing Balance) (Denotes available budget
allocation)
उपल ध

अंदाजप कीय

तरतूद

(Available

Budgetary

Allocation)
DDO या बँक खा यांमधील अख चत िश क (Unspent Balances
Lying in Bank Accounts of DDO)
एकूण अंितम िश क Total Closing Balance ( I = C - H)
ारं िभक िश क व अंितम िश क र कमेम ये कोषागाराने िवतरीत केले या परंतु आहरण व संिवतरण अिधका याने दान न केले या अख चत रकमांचा समावेश असेल .

(Note 1: Opening and Closing Balance will include the unspent balance which have been released by Treasury to DDO but are not actually paid.)
रकाना IV मधील पुढील वष साठीचा अंदाज हा फ त घटक िनहाय आव यक आहे
Note 2: Forecast for the next year in Column IV is required component-wise only (and not sub component wise).
वा र (Signed):
दनांक (Date):
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िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.11
उपयोिगता माणप
अ. .

प

. / आदे श

./ िदनांक

र कम ( .)

मािणत कर यात येते की, कृिष िवभाग महारा

शासन /

क प संचालक, नानाजी दे शमुख कृिष

संिजवनी क प यांनी आदे श

. ---------------

िदनांक-------------- अ वये िवतरीत केले या .
-------- इत या िनधीचा उपयोग या कारणासाठी

िनधी िवतरीत केला होता, या कारणासाठी िविनयोग
एकूण

कर यात आलेला आहे. आ थक वष या शेवटी
िश क असलेला

.------ इतका िनधी आदे श

.

------------ िदनांक ---------- अ वये शासनास
सम पत केला आहे.

मी मािणत करतो की, या अटी शत वर िनधी मंजूर कर यात आला होता या सव अट ची
पुतता कर यात आलेली असून याबाबतीतची खा ी खालील बाब ची तपासणी क न कर यात
आलेली आहे.
1.--------------------------2.--------------------------3.--------------------------4.---------------------------

िदनांक : ------------

वा री :---------------

पदनाम :------------

117

िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 9.12

गावसमूहातील गाव िनहाय खच चा अहवाल

िज हाचे नाव :

उपिवभागाचे नाव :

समुहाचे नाव :
क प घटक

क प घटक व

सांकेतांक

उपघटक

गाव 1

गाव 2

गाव 3

1

मंजूर िनधी

2

िवतरीत िनधी

3

घटकिनहाय झालेला खच

A

हवामान अनुकूल कृषी प तीस ो साहन दे णे

A.1

सहभागीय

प तीने

गाव

समुहाचे

गाव 4

गाव 5

िनयोजन
A.2

हवामान

अनुकूल

कृषी प ती
A.3

पा याचा काय म व

शा त प तीने वापर
कर यास

ो साहन

दे णे
उप एकूण
B

हवामान अनुकूल काढणीप ात यव थापन व मू य साखळीचे बळकटीकरण
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गाव 6

गाव 7

गाव 8

गाव 9

गाव 10

एकूण

िव ीय यव थापन पु तका

B.1

शेतकरी

उ पादक

कंप यांना

ो साहन

दे णे
B.2

शेतीमाल वृ दीसाठी
हवामान

अनुकूल

उदयो मुख

मू य-

शृंखला

बळकट

िबयाणे

पुरवठा

करणे
B.3

शृंखलाची कामिगरी
सुधारणे

उप एकूण
C

सं था मक िवकास, सेवा िवतरण व

C1

धोरणा मक संशोधन

ान

व िव तार आराखडा
तयार

करणे

(SREPs)
C2

कृषी

हवामान

िवषयक स ा सेवा
C3

आप कालीन
आराखडा

कृिष

तयार

करणे
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िव ीय यव थापन पु तका

C4

दीघकालीन हवामान
बदल

तीकुत

तयार करणे
C5

जोखीम

िव

ेषण

े मवक /आराखडा

C6

हवामान

अनुकुलनािवषयी
िव

ेषणा मक

अ यास
C7

महारा

हवामान

इनो हे शेन / नवीन
उप म क
C8

कृिष

नवक पना

ा य के C9

इतर

सं थांबरोबर

धोरणा मक
भागीदारी
C10
C11

मता बांधणी
मािहती- िश ण सं ेषण

उप एकूण
एकूण (A+B+C)
लाभा य चा िह सा
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िव ीय यव थापन पु तका

पिरिश ट 12.1

लेखा पिर छे द पूतता न दवहीचा नमूना
काय लयाचे नाव :-------------

लेखापिर णाचे वष :----------------

भाग (अ)
अ. .

लेखापिर ण अहवाल िदनांक

लेखापिर ण अहवाल व
लेखा पिर छे द

लेखा पिर छे दाचा

लेखा पिर छे दाची पूतता

लेखा पिर छे दाची पूतता

तपशील

सादर के याचा िदनांक

झा याचा िदनांक

मांक

शे रा

भाग (ब)
अ. .

लेखापिर ण अहवाल िदनांक व

एकूण लेखा पिर छे दांची सं या

एकूण सादर केलेले लेखा पिर छे द व

वष

पुतता झालेले पिर छे द
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लंिबत लेखा पिर छे द

शे रा

