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अदंाज समिती 
(२०२०-२०२१) 

(चौदावी िहाराष्ट्र ववधानसभा) 
 

 
(अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचे ववतरण सॉफ्ट कॉपीद्वारे (पेनड्राईव्ह) तसेच 

ऑनलाईन/संकेतस्र्ळावर ववधानिंडळ सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत ववत्त ववभागाच्या प्रस्तावासंदभाथतील अहवाल) 

 

दसुरा अहवाल 
(सदर अहवाल ववधानसभेस/ववधानपररषदेस ददनांक    िाचथ, २०२१ रोजी 

सादर  करण्यात आला.) 
 
 

िहाराष्ट्र ववधानिंडळ सचचवालय 
ववधान भवन, िंुबई. 

िाचथ, २०२१ 

 



                  2  

D:\New 2021\D-3\Estimate Comm itteee \Ahwal\F inance\Ahwal F inance 2021-2022 2nd Report.doc 2 

अदंाज समिती 
(२०२०-२०२१) 

(चौदावी िहाराष्ट्र ववधानसभा) 
  

 

(अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचे ववतरण सॉफ्ट कॉपीद्वारे (पेनड्राईव्ह) तसेच 
ऑनलाईन/संकेतस्र्ळावर ववधानिंडळ सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध करुन 

देण्याबाबत ववत्त ववभागाच्या प्रस्तावासंदभाथतील अहवाल) 
 
 

दसुरा अहवाल  
(सदर अहवाल ववधानसभेस/ववधानपररषदेस ददनांक    िाचथ, २०२१ रोजी 

सादर करण्यात आला.) 
 
 
 

िहाराष्ट्र ववधानिंडळ सचचवालय 
ववधान भवन, िंुबई. 

िाचथ, २०२१ 
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(तीन) 
अंदाज समिती  
(२०२०-२०२१) 

 समिती प्रिुख 
१) श्री.रणजजत कांबळे, वव.स.स. 
 सदस्य 
२) श्री. चिमणराव पाटील, वव.स.स. 
३) श्री. सदा सरवणकर, वव.स.स. 
४) श्री. संजय गायकवाड, वव.स.स. 
५) श्री. भरतशेठ गोगावले, वव.स.स. 
६) श्री. संजय शशरसाट, वव.स.स. 
७) श्री. प्रकाश सोळंके, वव.स.स. 
८) श्री. मकरंद जाधव-पाटील, वव.स.स. 
९) श्री. ददलीप मोदिते-पाटील, वव.स.स. 
१०) श्री. माणणकराव कोकाटे, वव.स.स. 
११) श्री. कुणाल पाटील, वव.स.स. 
१२) श्री. अशमत झनक, वव.स.स. 
१३) श्री. धीरज देशमुख, वव.स.स. 
१४) श्री. ककसन कथोरे, वव.स.स. 
१५) श्री. संभाजी पाटील-ननलंगेकर, वव.स.स. 
१६) श्री. योगेश सागर, वव.स.स. 
१७) श्री. ववकास कंुभारे, वव.स.स. 
१८) श्री. राम कदम, वव.स.स. 
१९) श्रीमती मननषा िौधरी, वव.स.स. 
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२०) श्री. रवी राणा, वव.स.स. 
२१) श्री. कृष्णा खोपडे, वव.स.स. 
२२) श्री. प्रकाश आवाडे, वव.स.स. 
२३) श्री. रईस शेख, वव.स.स. 
२४) श्री. ववलास पोतनीस, वव.प.स. 
२५) श्री. दषु्यंत ितुवेदी, वव.प.स. 
२६) श्री. सनतश िव्िाण, वव.प.स 
२७) डॉ. वजाित शमझाा, वव.प.स. 
२८) श्री. सुजजतशसिं ठाकूर, वव.प.स. 
२९) श्री. ननलय नाईक, वव.प.स. 
 ननिंत्रित सदस्य 

३०) श्री.बळवंत वानखडे, वव.स.स.  
३१) श्री. कवपल पाटील, वव.प.स. 
३२) श्री.ववनायकराव मेटे, वव.प.स. 
        िहाराष्ट्र ववधानिंडळ सचचवालय 

                       (१) श्री.राजेन्द्र भागवत, सचिव, 

                       (२) श्री.ववलास आठवले, उप सचिव, 

                       (३) श्री.ववजय कोमटवार, अवर सचिव, 

                       (४) श्री.दामोदर गायकर, कक्ष अचधकारी 
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अ न ुक्र ि णण का 

अ.क्र. 
(१) 

ववषय 
(२) 

पषृ्ट्ठ क्र. 
(३) 

   
१) प्रस्तावना 

  
 

२) अिवाल  
 

 

३) सशमतीिे अशभप्राय व शशफारशी  
 

 

४) पररशशष्ट - एक  
(अथासंकल्पीय प्रकाशनांिे ववतरण सॉफ्ट कॉपीद्वारे (पेनड्राईव्ि) तसेि 
ऑनलाईन/संकेतस्थळावर ववधानमंडळ सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत अथासंकल्पीय अदंाज सशमतीिी मान्द्यता 
शमळण्याबाबत ववत्त ववभागािी मादिती.)  
 

 

 पररशशष्ट - दोन  
(सशमतीच्या बैठकीिे संक्षक्षप्त कायावतृ्त) 
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प्रस्तावना 

मी अदंाज सशमतीिा सशमती प्रमुख, सशमतीच्या वतीने अिवाल सादर करण्यािा 

अचधकार ददल्यावरुन सन २०२१-२०२२ पासून अथासंकजल्पय प्रकाशनांिी छपाई अत्यंत 

मयााददत स्वरुपात फक्त अशभलेखापरुती करणे व सदर अथासंकल्पीय प्रकाशनांिे ववतरण 

सॉफ्ट कॉपीद्वारे (पेनड्राईव्ि) तसेि ऑनलाईन/संकेतस्थळावर ववधानमंडळ सदस्यांना व 

इतरांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत ववत्त ववभागाच्या (व्यय) प्रस्तावासंदभाातील अिवाल 

सभागिृास सादर करीत आिे. 

मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०८ (१) अन्द्वये अथासंकल्प ज्या नमुन्द्यात 

ववधानमंडळास सादर करावयािा असतो तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना 

करण्यात येईल अशी ननयमात तरतूद आिे. तसेि मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०९ (क) 

अनुसार सशमतीकडे वविाराथा आलेल्या ववत्तीय प्रश्नावर सरकारला सल्ला देणे िी एक 

मित्त्वपूणा जबाबदारी अदंाज सशमतीकडे सोपववण्यात आलेली आिे. यापूवीिी शासनाने अशा 

प्रकारच्या ववत्तीय बाबी सशमतीकडे वविाराथा पाठववल्या िोत्या. यावरील अिवाल सशमतीने 

त्या त्या वेळी सभागिृास सादर केलेले आिेत.  

सन २०२१-२०२२ पासून अथासंकजल्पय प्रकाशनांिी छपाई अत्यंत मयााददत स्वरुपात 

फक्त अशभलेखापुरती करणे व सदर अथासंकल्पीय प्रकाशनांिे ववतरण सॉफ्ट कॉपीद्वारे 

(पेनड्राईव्ि) तसेि ऑनलाईन/ संकेतस्थळावर ववधानमंडळ सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध 

करुन देण्याबाबत अदंाज सशमतीिी मान्द्यता आवश्यक असल्याने ववत्त ववभागाने सशमतीकडे 

सदर प्रस्ताव मान्द्यतेसाठी पाठववला आिे.  

 



                  7  

D:\New 2021\D-3\Estimate Comm itteee \Ahwal\F inance\Ahwal F inance 2021-2022 2nd Report.doc 7 

अथासंकजल्पय प्रकाशनांिी छपाई अत्यंत मयााददत स्वरुपात फक्त अशभलेखापुरती 

करणे व सदर अथासंकल्पीय प्रकाशनांिे ववतरण सॉफ्ट कॉपीद्वारे (पेनड्राईव्ि) तसेि 

ऑनलाईन/संकेतस्थळावर ववधानमंडळ सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

प्रधान सचिव (व्यय), ववत्त ववभाग यांिी साक्ष घेतली.  

सशमतीसमोर प्रत्यक्ष उपजस्थत रािून साक्ष ददल्याबद्दल श्री.राजीव कुमार शमतल, 

प्रधान सचिव (व्यय), ववत्त ववभाग व श्री.व.कृ.पाटील, सि सचिव, ववत्त ववभाग यांिी सशमती 

अत्यंत आभारी आिे.   

सशमतीच्या बैठकीच्या वेळी आपला अमुल्य वेळ देऊन सशमती सदस्यांनी ज्या 

आस्थेने व तत्परतेने िे काम पूणा करण्यास सिकाया ददले त्याबद्दल मी त्यांिे मन:पुवाक 

आभार मानतो.  

सशमतीने ददनांक    मािा, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रारुप अिवालावर ििाा केली 

व अिवाल संमत केला. 

ववधान भवन रणजीत कांबळे 
मुंबई, सशमती प्रमुख 
ददनांक     मािा, २०२१ अदंाज सशमती 
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अहवाल 
 

 अदंाज सशमती िी मिाराष्र ववधानमंडळािी एक अत्यंत मित्त्वािी ववत्तीय सशमती 

आिे. अथासंकल्पीय अंदाज आणण पूरक अनुदानासाठीच्या मागण्यांिी छाननी करण्यासाठी 

आणण असे अदंाज व मागण्या ज्या धोरणावर आधाररत असतील त्या धोरणाशी सुसंगत असे 

काटकसरीिे उपाय सुिववण्यासाठी आणण अथासंकल्प ज्या नमुन्द्यात ववधानमंडळास सादर 

करावयािा तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना करण्यात आलेली आिे.  

मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०८ (१) अन्द्वये अथासंकल्प ज्या नमुन्द्यात 

ववधानमंडळास सादर करावयािा असतो तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना 

करण्यात येईल अशी ननयमात तरतूद आिे. Estimate Committee is authorized 

committee to suggest format of the budget. तसेि मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०९ 

(१) (क) अन्द्वये अदंाज सशमतीकड े वविाराथा पाठववण्यात येतील अशा ववत्तीय प्रश्नांवर 

सरकारला सल्ला देणे अशीिी तरतूद केलेली आिे.  कौल आणण शकधर यांच्या PRACTICE 

AND PROCEDURE OF PARLIAMENT या पुजस्तकेच्या सिाव्या आवतृ्तीमधील पषृ्ठ 

क्र.८७० वरील अदंाज सशमतीच्या कायापध्दतीमध्ये Whenever Government want to 

make any change in the format or the information to be given in the 

Budget papers on Demands for Grants, the matter is referred to the 

Committee for their recommendations असे नमूद करण्यात आले आिे.  

उपरोक्त ननयमाच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने ववत्त ववभागाने त्यांच्या ददनांक २ फेब्रुवारी, 

२०२१ रोजीच्या पत्रान्द्वये कळववल्यानुसार राज्यािा सन २०२१-२०२२ या आचथाक वषाािा 

अथासंकल्प सादर करण्यात येणार आिे. राज्यािा अथासंकल्प ववधानमंडळास सादर करतेवेळी 

ववत्त ववषयक वववरणपत्रासि एकूण ९२ अथासंकल्पीय प्रकाशनांिे वाटप बॅगेमधून ववधानमंडळ 

सदस्यांना करण्यात येते.  
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ववद्यमान समग्र आचथाक जस्थतीिे ववश्लेषण तसेि आगामी अथासंकल्पीय 

अचधवेशनािी तयारी या संदभाात मा.मुख्यमंत्री व मंत्री गटास ददनांक १४ जानेवारी,२०२१ 

रोजी सादरीकरण करण्यात आले आिे. या सादरीकरणामध्ये आगामी अथासंकल्पीय 

प्रकाशनांिी छपाई व त्यािे बॅगेमधून वाटप याबाबत सववस्तर ििाा करण्यात आली व या 

ििेमध्ये कोववड-१९ या मिामारीच्या पाश्वाभुमीवर तसेि कें र शासनान े घेतलेल्या 

ननणायानुसार अथासंकल्पीय प्रकाशनांिी छपाई अत्यंत मयाादीत स्वरुपात फक्त 

अशभलेखापुरती करणे व सदर अथासंकल्पीय प्रकाशनांिे ववतरण सॉफ्ट कॉपीद्वारे (पेनड्राईव्ि) 

तसेि ऑनलाईन/संकेतस्थळावर ववधानमंडळ सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध करुन देण्यािा 

ननणाय घेण्यात आला. त्यानुषंगाने अंदाज सशमतीिी मान्द्यता शमळण्याबाबत खालीलप्रमाणे 

प्रस्ताव सादर केला :- 

१) कोववड-१९ या मिामारीच्या पाश्वाभुमीवर कें र शासनाने घेतलेल्या  ननणायाच्या 

अनुषंगाने राज्यािा अथासंकल्प व अथासंकल्पीय प्रकाशन े ववधानमंडळात अथासंकल्प सादर 

झाल्यानंतर ववधानमंडळ सदस्य व इतरांना लगेिि शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करुन देण्यािा ननणाय मा.मुख्यमंत्री व मा. उप मुख्यमंत्री (ववत्त) यांच्या स्तरावर घेण्यात 

आाला आिे. 

२) शासनान े घेतलेल्या उपरोक्त ननणायानुसार सन २०२१-२२ िी अथासंकल्पीय प्रकाशने 

शासनाच्या संकेतस्थळावर तसेि,त्यािी शलकं ववधानमंडळाच्या व इतर संबंचधत 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

https://beams.mahakosh.gov.in/Beams5/BudgetMVC/MISRPT/MistBudgetBooks
.jsp?year=2021-2022. 
३) या व्यनतररक्त सन २०२१-२२ िी अथासंकल्पीय प्रकाशन े पेनड्राईव्िद्वारे (सॉफ्ट कॉपी) 

ववधानमंडळ सदस्यांना बॅगेसि उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 
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४) अथासंकल्पीय प्रकाशनांिी छपाई अत्यंत मयााददत स्वरुपात फक्त अशभलेखापुरती करण्यात 

येईल. 

५) अथासंकल्पीय अदंाज आणण पुरक अनुदानासाठीच्या मागण्यािी छाननी करण्यासाठी आणण 

असे अदंाज व मागण्या ज्या धोरणावर आधारल्या असतील त्या धोरणाशी सुंसगत असे 

काटकसरीि े उपाय सुिववण्यासाठी आणण अथासंकल्प ज्या नमून्द्यात ववधानमंडळास सादर 

करावयािा तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना करण्यात आली आिे. 

तथावप, सशमतीने ठरवून ददलेल्या ववद्यमान नमून्द्यांमध्ये कोणतािी फेरबदल नािी. 

६) राज्यािा अथासंकल्प व अथासंकल्पीय प्रकाशने शासनाच्या संकेतस्थळावर कशाप्रकारे 

दशाववली जातील वा उपलब्ध िोतील याबाबतिे छायाचित्र सोबत जोडले आिे. 

उपरोक्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अंदाज सशमतीतफे मंगळवार ददनांक १६ फेब्रुवारी, 

२०२१ व मंगळवार ददनांक २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी ववत्त ववभागाच्या ववभागीय सचिवांिी 

साक्ष घेण्यात आली.  

उपरोक्त साक्षीच्या बैठकीमध्ये सशमतीने असे मत व्यक्त केले की, अथासंकल्प सादर 

झाल्यानंतर सन्द्माननीय सदस्यांना बॅग ददली जाते आणण त्यामध्ये अथासंकल्पासंबंचधत 

प्रकाशने ददली जात िोती. यावेळी संसदेमध्ये पेन ड्राईव्िमध्ये अथासंकल्पासंबंचधत प्रकाशने 

ददली गेली, त्याि पद्धतीिा अवलंब करण्यािा ननणाय राज्य शासनाने मंत्रत्रमंडळाच्या 

बैठकीत घेतला आिे.  अथासंकल्प सादर झाल्यानंतर  अथासंकल्पासंबंचधत प्रकाशन े

संकेतस्थळावर अपलोड केली जाणार आिेत. त्यानंतर आपण ती डाऊनलोड करु शकतो. पेन 

ड्राईव्िमध्ये प्रकाशने शमळणार असल्यामुळे आपण त्यािा घरी जाऊन देखील अभ्यास करु 

शकतो. यासाठी अंदाज सशमतीिी त्यांस मान्द्यता िवी आिे. 

सशमतीने पुढे असेिी मत व्यक्त केले की, कें र शासनाच्या ननणायाच्या धतीवर राज्य 

शासनाने त्वररत ननणाय घेतला असून, त्यासाठी राज्य शासनािे अशभनंदन केले पादिजे. 

कें राने ननणाय घेतल्यानंतर आपल्या राज्याने असा ननणाय घेतलेला असून, अशा प्रकारिा 
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ननणाय घेतलेला देशातील पदिले आपले राज्य आिे. याकररता सशमती अचधकाऱयांिे देखील 

अशभनंदन करणार आिे. पेन ड्राईव्ि ककंवा संकेत स्थळावर मादिती उपलब्ध करुन 

ददल्यानंतर त्यावर सभागिृात ििाा केली जाते. सदस्यांना आपल्या मतदारसंघात 

अथासंकल्पात ककती तरतूद केली आिे, ती पिावी लागते. अद्ययावत तंत्रज्ञान (टेक्नोलॉजी) 

असलेला अद्ययावत (अपगे्रडडे) लॅपटॉप ककंवा त्यामध्ये सवा मादिती आपण शे्रणीसुधाररत 

(अपगे्रड) करु शकतो.  

मा. ववत्त मंत्री यांनी अथासंकल्प सभागिृात सादर केल्यानंतर त्यावर ििाा सुरु िोते. 

आता आपण  अथासंकल्पासंबंचधत प्रकाशने अपलोड करणार आिोत. याकररता सवात्र टॅब्लेटिी 

सुववधा ददली पादिजे. याकररता पुरेशी बॅन्द्डववथ असली पादिजे. ववधानसभेिे २८८ सदस्य 

आणण ववधान पररषदेिे ७८ सदस्य असे एकूण ३६६ सदस्य व इतर अचधकारी िे अथासंकल्प 

डाऊनलोड करणार आिेत. याकररता पदिल्या प्रथम पायाभूत सोयीसुववधा अद्ययावत 

(अपगे्रड) करण्यािी आवश्यकता आिे. आता आपण सभागिृात पेन ड्राईव्ि देणार आिोत. 

Therefore, each Hon. Member will need a laptop. बिुतेक आमदार िे आमदार 

ननवासात वास्तव्य करीत असतात. नागपूर आणण मुंबईला अशा प्रकारिी व्यवस्था आमदार 

ननवासामध्ये  करावी लागणार आिे. लॅपटॉपमध्ये िी कागदपत्र े डाऊनलोड केली जाणार 

आिेत. त्यािा रात्रभर अभ्यास केला जाणार आिे. जसे आपण कागदपत्रांवरील मित्वाच्या 

मजकूराला िाईलाईट करतो ककंवा एखाद्या पानाला टॅग लावतो. मग आपण िे लॅपटॉपमध्ये 

कसे करणार? You  can’t put markers in the laptop. सन्द्माननीय सदस्यांना या 

गोष्टींिी सवय करावी लागणार आिे.  याकररता सवा सदस्यांना प्रशशक्षण द्यावे लागणार 

आिे. त्या दठकाणी भाषण ककंवा ििाा करताना अडिण येणार आिे. ९० टक्के पुस्तके 

संबंचधत आमदारि वाितात. १०० टक्के आपण ते ऑनलाईन करु शकतो.  जजल्िा ननयोजन 
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सशमतीिी (डीपीसीिी) पुस्तके आिेत. ग्रीन बुक आणण वपकं बुक िे मित्वािे आिे. जोपयात 

ते वािणार नािी, तोपयतं त्यातील मुद्दे मांडणे सदस्यांना कठीण िोऊन बसणार आिे. 

सशमतीने वविारणा केली की,  ववभागाने सॉफ्टवेअर तयार करताना आणण अथासंकल्प 

टॅबवर ककंवा लॅपटॉपवर लोड करताना यामध्ये आणखी तीन गोष्टी करण्यािी आवश्यकता 

आिे. आपण झोनवाईज रेव्िेन्द्यू ॲपवर उपल्बध करुन ददले  पादिजे. सदस्यांना कोकण 

रेव्िेन्द्यू झोन बघावयािा असेल आणण त्यानंतर जजल्िाननिाय काय तरतुदी आिेत िे बघायिे 

असेल तर पदिला रेव्िेन्द्यू झोनवाईज, जजल्िाननिाय आणण मतदारसंघननिाय, ववभागननिाय 

रेव्िेन्द्यूमध्ये काय तरतुद केलेली आिे, असे सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध करुन ददल्यास आणखी 

सोईस्कर िोईल.  

त्यावर ववभागीय सचिवांनी सशमतीस सांचगतले की, अथासंकल्पािी प्रकाशने बनघतलेली 

आिेत. यामध्ये १४ प्रकारिी प्रकाशने आिेत. िी राज्यननिाय प्रकाशने आिेत. राज्यामध्ये 

कोणत्या ववभागाला ककती ननधी ददलेला आिे, ववभागािी बरीिशी योजना अशी आिे की, 

त्यामध्ये केवळ ठोक आऊटलेट असतो. ठोक रक्कमेतून प्रत्येक जजल््यासाठी ककती ननधी 

ददला जाणार आिे ककंवा कोणती कामे मंजूर िोणार आिेत तो नंतरिा भाग आिे. सावाजननक 

बांधकाम, जलसंपदा, आददवासी ववकास ववभाग आणण समाज कल्याण यासंदभाातील यादी 

क्रमांक ३ पादिले तर कामांमध्ये रस्त्यांिी यादी असते. इमारतींिी यादी असते. जलसंपदािी 

यादी असते. आददवासी ववकास ववभागािी यादी असते. समाजकल्याणिी यादी असते. िे ५ 

ववभाग असून, त्यािी कामननिाय मादिती असते. िी मादिती पुस्तकात असते. िी सवा 

पुस्तके पीडीएफ फॉमेटमध्ये असणार आिेत. जजल््यािे नाव टाकले तर लगेि त्या 

जजल््यातील कामे दाखववणार आिे. जजल्िाननिाय दाखववणे शक्य आिे. मतदारसंघननिाय 

सध्या तशी कािी सोय नािी. जर सशमतीन ेतशी सूिना केली तर आम्िी त्यािा वविार करु 

शकतो. 
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यावर सशमतीने मत मांडले की, मतदारसंघ एका तालुक्यात अधाा असतो तर दसुऱया 

तालुक्यात अधाा असतो. त्यामुळे मतदार संघ ननिाय करणे कठीण असून जजल्िाननिाय करु 

शकतो. आपण अिवाल ऑनलाईन सबशमट केला आणण ज्याला कोणाला तो वािावयािा आिे 

आणण कायमस्वरुपी तो साईटवर राितो. यासाठी प्रत्येक सन्द्माननीय सदस्यांना आयपॅड 

उपल्बध करुन देण्यािी आवश्यकता आिे.  प्रत्येक सन्द्माननीय सदस्यांना स्वत:च्या 

कायाालयासाठी एक रक्कम द्या आणण सन्द्माननीय सदस्य मग त्या रक्कमेतून आयपॅडिी 

खरेदी करु शकतात असे सशमतीने मत व्यक्त केले. 

त्यावर ववभागीय सचिवांकडून, वाढीव तरतुद देऊ शकतो. याबाबतिी सवा कायावािी 

ववचधमंडळ सचिवालयाकडून करावी लागेल. आम्िाला कोणतीिी अडिण नािी, असे सशमतीला 

सांगण्यात आले. 

सशमतीने पुढे असे ननदशानास आणून ददले की, प्रत्येक सन्द्माननीय सदस्यांना त्यांच्या 

कायाालयासाठी  आमदार ननधीमध्ये एक ठरलेली रक्कम आिे. ववभाग मागादशान करु 

शकतात की सन्द्माननीय सदस्यांनी अमुक स्पेशसकफकेशनिे लॅपटॉप ककंवा आयपॅड खरेदी 

करावेत. जोपयतं सन्द्माननीय सदस्य टॅबलेट ककंवा आयपॅड वापरण्यामध्ये पारंगत िोत नािी 

तोपयतं ववभागाला वप्रटंर आणण पेपरिी तरतुद आमदार ननवासामध्ये करावी लागणार आिे. 

अनेक सन्द्माननीय सदस्यांना वप्रटंआऊट काढून वािण्यािी सवय आिे.                               

 आमदार ननवासमध्ये एखाद्या सन्द्मा.सदस्यांना वप्रटं काढावयािी असल्यास त्यासाठी 

कािीिी व्यवस्था नािी.  तसेि अथासंकल्पात ग्रीन बुक व वपकं बुक मित्वािे असते. िी 

पुस्तके छापून जर सन्द्माननीय सदस्यांना पेन ड्राईव्ि सोबत  ददली तर  बरे िोईल. यामध्ये 

अथासंकल्पाशी ननगडीत मित्वािे अनेक ववषय असतात. आपण टप्प्या टप्प्याने करु शकतो. 

मात्र जर ववभागाने या बाबत ननणाय घेतलाि असेल तर आम्िाला कािी बोलायिे नािी. परंतु 

सशमतीला आपले म्िणणे मांडण्यािा अचधकार आिे. 

 



                  14  

D:\New 2021\D-3\Estimate Comm itteee \Ahwal\F inance\Ahwal F inance 2021-2022 2nd Report.doc 14 

त्यावर ववभागीय सचिवांनी सशमतीस ववददत केले की, पेपरिा वापर कमी व्िावा िा 

उद्देश डोळयासमोर ठेवून िी सवा कायावािी केली जात आिे. या ननणायािे िे पदिले वषा 

आिे. िे केल्यानंतर आपल्याला अनुभव येईल की, कोणत्या अडिणी येत आिेत.  पुढील वषी 

यामध्ये आपल्याला सुधारणा करता येतील. 

सशमतीने ववभागाला अशी सूिना केली की, ग्रीन बुक व वपकं बुक सदस्यांना देण्यात 

यावेत. पुस्तकापासून टॅब पयतं जाण्यास थोडा वेळ लागेल. केवळ २-३ पुस्तकांिा ववषय 

आिे.  िी नवीन पद्धत सवांच्या पररियािी िोण्यास थोडा वेळ लागेल. अथासंकल्पावर 

िांगली ििाा झाली पादिजे िा सशमतीिा मूळ उद्देश आिे. 

ववभागीय सचिवांनी सशमतीच्या म्िणण्यावर असे नमूद केले की, सशमतीिी सूिना 

योग्य आिे. ववभागीय अचधकारी म्िणून वपकं बुक वापरतोि. वपकं बुक लागतेि यामध्ये 

दमुत नािी. याबाबत माननीय मंत्री मिोदयांशी ििाा करुन सशमतीस अवगत करण्यात येईल. 

सशमतीने ववत्त ववभागाच्या सचिवांना अथासंकल्पीय प्रकाशने पेनड्राईव्ि व 

संकेतस्थळावर देण्याबरोबरि कािी अत्यंत मित्वािी पुस्तके उदा. ग्रीन बुक, वपकं बुक इ. 

मा.सदस्यांना देण्याबाबत सांचगतले असता मा.मंत्री मिोदयांिी मान्द्यता घेवून त्यासंदभाात 

सशमतीस अवगत करण्यात येईल असे सशमतीस ववददत केले असता सशमतीने ववत्त 

ववभागच्या ववभागीय सचिवांिी ददनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी अपूणा रादिलेली साक्ष 

ददनांक २३ फेब्रुवारी,२०२१ रोजी पुन्द्िा आयोजजत करण्यात आली. उपरोक्त साक्षीच्या वेळी 

ववभागीय सचिवांनी, यावषीिे अथासंकल्पीय प्रकाशने ऑनलाईन व पेनड्राईव्िद्वारे उपलब्ध 

करुन द्यावीत असा ननणाय घेण्यात आलेला आिे. तसेि, सशमतीच्या सूिनेनुसार ग्रीन व 

वपकं बुक देण्यात येणार आिेत अशी मादिती सशमतीला ददली. 

        सशमतीने िी िांगली प्रथा आिे. या प्रथेिे स्वागति केले आिे. ववभाग इको 

सेन्द्सेबल शसस्टीम लागू करीत आिे, िे खरे आिे. मंत्रत्रमंडळाने अथासंकल्पीय प्रकाशने सॉफ्ट 
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कॉपीद्वारे उपलब्ध करुन देण्याबाबत ननणाय घेतलेला आिे. सशमतीने या ननणायािे स्वागत 

केलेले आिे. परंतु, ववभागाने प्रायोचगक तत्वावर असे नमूद करावे. कें र शासनािा ननणाय 

काय िोता आणण िा कायमस्वरुपी ननणाय आिे काय? अशी सशमतीने वविारणा केली. 

        यावर ववभागीय सचिवांनी कें र शासनाने सवा पुस्तके ऑनलाईन उपलब्ध करुन 

ददलेली आिेत. त्यांनी कोणतेिी पेपर सक्युालेशन ठेवलेले नािी. यावषी तरी त्यांनी िे केलेले 

आिे. परंतु, ते पुढील वषी जुनी पद्धत लागू करतील ककंवा नािी याबाबत कल्पना नािी असे 

सशमतीस सांचगतले. 

        सशमतीने, कें र शासनाने ननणाय घेतल्यामुळे राज्य मंत्रत्रमडळाने िा ननणाय घेतलेला 

आिे. मागील बैठकीत सचिव मिोदयांनी दोन-तीन गोष्टींिा उल्लेख केला िोता. ववभागाकडून 

मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांिी छपाई केली जाते. सभागिृाच्या लॉबीमध्ये पीजन िोल आिे. 

त्यामध्ये लक्षवेधी सूिनांिी ननवेदने, तारांककत प्रश्नांिी यादी इत्यादी कागदपत्र े असतात. 

मिामंडळािे अिवाल सभागिृाला सादर केले जातात. त्यामुळे स्टेशनरी वाया जाते. जर 

ऑनलाईन केले तर ज्यांना वािन करावयािे आिे ते डाऊनलोड करुन वािन करतील. 

सभागिृात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूिना इत्यादी कामकाज िोते. सभागिृाला अिवाल सादर केले 

जातात. सदस्यांना िे ऑनलाईन उपलब्ध करुन घेता येईल. सदस्यांना शलकं शमळेल. सदस्य 

ते डाऊनलोड करुन घेऊ शकतात. यामुळे पेपर वाया जाणार नािीत. तसेि अथासंकल्पीय 

प्रकाशनाचं्या पुस्तकांिी मोठी बॅग असते. सन्द्माननीय सदस्य त्यामध्ये आपापल्या 

जजल््यातील मादिती बघतात. सवा सन्द्माननीय सदस्यांना ते पुस्तक द्यावे लागते. परंतु, त े

ऑनलाईन असेल तर सदस्य पादिजे तो भाग घरी बसून डाऊनलोड करु शकतील. 

सन्द्मा.सदस्य नोटपॅडवर डाऊनलोड करुन अभ्यास करु शकतात, असे सशमतीने मत व्यक्त 

केले. 
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         सशमतीने पुढे असेिी मत व्यक्त केले की, सावाजननक बांधकाम ववभागािी नागपूर 

जजल््यात ककती कामे झाली िे बघावयािे असेल तर नागपूर टाईप करुन सिा केल्यानंतर ती 

कामे ददसली पादिजेत. मागील बैठकीत सूिना करण्यात आली िोती की, मिसूली ववभाग 

(रेव्िेन्द्यू झोन) व जजल्िा ननिाय वगावारी केली पादिजे. जेणे करुन पीडीएफ फाईलमध्ये 

टायटल टाईप केल्यानंतर त्या जजल््यातील मादिती उपलब्ध िोईल. िी मादिती शासनाच्या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध िोणार आिे. “शासनाने घेतलेल्या उपरोक्त ननणायानुसार सन २०२१-

२२ िी अथासंकल्पीय प्रकाशने शासनाच्या संकेतस्थळावर तसेि त्यािी शलकं ववधानमंडळाच्या 

व इतर संबंचधत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल,” असे दटप्पणीमध्ये नमूद 

केलेले आिे. आता पयतं ववधानसभेतील २८८ व ववधान पररषदेतील ७८ सदस्यांना उत्तर 

द्यावयािे िोते. परंत,ु आता राज्यातील १२.५ कोटी जनतेपैकी टेक्नोसेवी लोक िी मादिती 

बघणार आिेत आणण िे अनतशय िांगले आिे.  

सभागिृाला सादर िोणारे ववत्तमंत्रयांिे अथासंकल्पीय भाषण ऑनलाईन दाखववले जाते. 

आता ववभाग  अथासंकल्पीय प्रकाशने संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देणार आिेत. ती सोप्या 

भाषेत असतील तर लोकांना कळेल. सदस्यांच्या ववभागात ककंवा जजल््यात कोणती ववकास 

कामे िोणार आिे िे ववशशष्टररत्या बघावयािे असेल तर त्यासाठी तज्ज्ञांिी सशमती ननयुक्त 

करावी. संकेतस्थळावर जी मादिती उपलब्ध िोणार आिे ती जवळपास १० िजारापेक्षा जास्त 

पाने आिेत. एखादी मादिती शोधावयािी असेल तर सायंकाळ िोईल. सशमती लोकाशभमूख 

ननणाय घेत आिे. िे िांगले काम असून सशमती ववभागािे कौतुक करीत आिे. ववभागाने या 

संदभाात तज्ज्ञांिी सशमती ननयुक्त करुन सामान्द्य माणसाला म्िणजे कॉलेजमधील एखाद्या 

ववद्यार्थयााला त्याच्या  जजल््यात कोणती ववकास कामे िोणार आिे िे सिज बघता आले 

पादिजे. ववभागाने तसा संदभा उपलब्ध करुन ददला पादिजे. िे केवळ सन्द्माननीय सदस्यांपुरते 

मयााददत नािी. कोणालािी लॉगीन करुन फाईल डाऊनलोड करता येईल. त्यासाठी एकि 
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सव्िार असतो. त्यावेळी बािेरच्या लोकांनी लॉगीन केले तर लोड वाढल्यामुळे सव्िार कॅ्रश 

िोईल. आपण ऑनलाईन परीक्षांमध्ये असे प्रकार बनघतलेले आिेत. ववद्यार्थयांनी एकाि वेळी 

ऑनलाईन केल्यामुळे वेबसाईट कॅ्रश िोते. सकाळी बजेट डाऊनलोड करावयािे म्िटले तर 

त्यामध्ये अडिणी येऊ नयेत. 

        सशमतीने अशी वविारणा केली की, यामुळे ककती खिा कमी िोणार आिे, ती 

आकडवेारी अदंाजे ककती िोईल ? 

        यावर ववभागीय सचिवांनी सांचगतले की, ववभागान ेतशी आकडवेारी काढलेली नािी. 

ववभागाकडून एकूण ९३ पुस्तके उपलब्ध करुन देण्यात येतात. त्यािी सुमारे ददड ते दोन 

कोटी पाने िोतात. त्यासाठी जो खिा येतो त्यािी बित िोणार आिे. 

       सशमतीने असेिी सूिववले की, सभागिृात ऊजाा ववभागािी ििाा सुरु असेल आणण 

आपल्याला जी मादिती पादिजे असेल तर आपण त्या शलकंवर जक्लक केल्यानंतर ती मादिती 

उपलब्ध िोईल. ती शलकं स्क्रीनवर येईल. ववचधमंडळाकडून शलकं उपलब्ध करुन ददली जाते. 

माननीय अध्यक्ष मिोदयांच्या अखत्याररतील कामकाजािी जी पद्धत आिे त्या प्रमाणे ते 

कायावािी करतील. परंतु, सशमती समोर जो ववषय आिे तो केवळ अथासंकल्पापुरता मयााददत 

आिे. तसेि अथासंकल्पािी प्रकाशने पेपरववरिीत व्िावीत यासाठी सशमतीिी संमती आिे.  

   सन्द्माननीय सदस्य वेगवेगळ्या कंपनीच्या लॅपटॉपिी मागणी करतात. कािींना सोनी 

कंपनीिा लॅपटॉप पादिजे, कोणाला आयपॅड पादिजे, कोणाला सॅमसंग कंपनीिा पादिजे. आता 

आमदार ननधीतून एका वेळेस साडतेीन लाख रुपये कायाालय फंडासाठी खिा करण्यािी तरतूद 

आिे. ती रक्कम सात लाख रुपये करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आिे. 

यावर ववभागीय सचिवांनी सांचगतले की, साडतेीन लाख रुपयांिी मयाादा वाढववण्याबाबत 

ननयोजन ववभागाला तात्काळ अवगत करण्यात येईल. 
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सवा खासदारांकड े लॅपटॉप/टॅब आिे. ते स्वत: आणतात. त्यांच्याकडे वायफाय असते, 

सभागिृातील बँडववथ ्वाढवावी लागेल. िाजा करण्यासाठी सवा टेबलला पॉट ट ददलेले आिेत. 

बँडववथ ्वाढववले तर स्पीड शमळेल. बँडववथिा स्पीड वाढववणे अत्यंत गरजेिे आिे. कारण 

एकाि वेळी २८८ सदस्य वापर करणार आिेत. त्यानुसार बँडववथ ्ठेवण्यास सांगण्यात येईल. 

िी बाब दोन्द्िी सभागिृासाठी करण्यात येणार आिे.  

       सशमतीने संपूणा अथासंकल्प डडजजटल करण्यात येणार आिे आणण ते टॅब/ आयपॅडवर 

उपलब्ध असतील. अथासंकल्प कायमस्वरुपी रािणार आिे. सदस्यांना जेव्िा ििाा करायिी 

आिे त्यावेळी बटन दाबल्यानंतर व टॅबमध्ये खाली गेले तर ३६ ववभागवाईज मादिती शमळेल. 

त्यानुसार ते पुस्तक ओपन िोईल. ज्या ददवशी बजेटवर ििाा आिे त्यामध्ये ददवसभरािे 

कामकाज रािील. यानुसार िार ववभागांवर ििाा िोईल. ते िार ववभाग ॲटोमॅदटकली 

स्क्रीनवर रािायला पादिजे. पूणा आतमध्ये शोधण्यापेक्षा त्या ददवशी ते िार ववषय समोर 

यायला पादिजेत.  तसेि  ज्या ददवशी ज्या ववषयांिी ििाा असेल त्यासंदभाातील सवासाधारण 

ििाा व पुरवणी मागण्यांिा तेवढा भाग त्या ददवसाच्या कामकाजाच्या वेळी स्क्रीनवर आला 

पादिजे. िे ववभाग करु शकणार आिे काय. 

     तसेि सशमतीने अथासंकल्पाच्या पुस्तकांशशवाय जवळपास २०० अिवाल ककंवा पुस्तके 

छापण्यात येतात. त्याबाबत वविार करणे गरजेिे आिे. यामध्ये कायाक्रम अदंाजपत्रक, जमा 

खिाािा अिवाल, आचथाक पािणी अिवाल आिे. वैधाननक ववकास मिामंडळािे अिवाल 

आिेत, प्रत्येक पान आपण छापतो  त्यांिे पैसे देण्यात येतात. ववत्त ववभागाच्या  अखत्याररत 

सवाि ववषय येतात. ववभाग अथासंकल्प त्याि धतीवर करीत आिे. २०० पुस्तके ककंवा 

अिवाल आिेत. त्यामुळे टपाल खण भरुन जातो. दररोज टपाल खण भरतो इतके अिवाल 

येतात. व्िीप शशवाय एखादी दोन मित्वािी कागदपत्र ेसोडून सवा ऑनलाईन का करण्यात 
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येत नािी. समजा वैधाननक ववकास मिामंडळािा अिवाल असेल.  ववभागाकड ेिार वैधाननक 

ववकास मिामंडळे आिेत. सदस्याला ववदभााच्या वैधाननक ववकास मिामंडळाबाबत इंटरेस्ट 

आिे. कािी सदस्य मराठवाड्यािा अिवाल पाितील. कािी सदस्य उवाररत मिाराष्रािा 

अिवाल पाितील. ज्या सदस्यांना ज्या ववभागाबाबत मादिती िवी आिे तेवढीि ते डाऊनलोड 

करतील. 

     ववभागीय सचिवांनी स्पष्ट केले की, सशमतीच्या सूिनेप्रमाणे ववववध ववभागांिे अिवाल 

व कायाक्रम अंदाजपत्रक शक्यतो ऑनलाईन देण्यािे प्रयत्न करावेत अशा सूिना देण्यात 

येतील. 

        सशमतीने वविारणा केली की, अथासंकल्पाच्या छपाईमध्ये कोणती पुस्तके 

ऑनलाईन देण्यात येणार आिेत, व कोणती पुस्तके छपाई करुन देण्यात येणार आिेत. 

त्यावर ववभागीय सचिवांनी स्पष्ट केले की, ववभागाकडून ग्रीन बुक व पींक बुक अशी 

दोनि पुस्तके देणार आिोत. तसेि ववभागांना अथासंकल्पीय अदंाजपत्रकािी मादिती सोडून 

ववभागांिे जे ववववध अिवाल आिेत ते ऑनलाईन देण्यािा प्रयत्न कसोसीने करावा असे सवा 

संबंचधतांना अवगत केले जाईल. कायाक्रम अंदाजपत्रकाच्या सूिना ववत्त ववभागाकडून जातात. 

त्यामध्ये स्पष्ट सांगण्यात येणार आिे की, कायाक्रम अंदाजपत्रकिी ऑनलाईन उपलब्ध करुन 

देण्यात यावे. 

सशमतीने अथासंकल्पािा जो भाग नािी ती पुस्तके आतापयतं छापून देण्यात येत 

िोती. अथासंकल्पिी छापून ददला जात िोता. आता तो ऑनलाईन देण्यात येणार आिे. 

अथासंकल्पाशशवाय जो अथासंकल्पािा पाटा ॲन्द्ड पासाल  नािी त्यामध्ये कािी अिवाल 

असतील. ते सवा छापून पुढील काळात ददले पादिजेत. आता त्या प्रती छपाई करुन द्यायला 

पादिजेत. त्यावर ववभागीय सचिवांनी अिवालाच्या प्रती देण्यािे मान्द्य केले.  
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   ववत्त ववभागाच्या सन २०२१-२०२२ च्या अथासंकल्पीय प्रकाशनांिे ववतरण सॉफ्ट 

कॉपीद्वारे (पेनड्राईव्ि) ऑनलाईन संकेतस्थळावर ववधीमंडळ सदस्यांना, ववधानमंडळाला व 

इतरांना उपलब् ध करुन देण्याबाबत तसेि प्रकाशनातील ग्रीन बुक व वपकं बुक िी पुस्तके 

देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला अंदाज सशमतीने मान्द्यता ददली आिे. 
 
 

************* 
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अमभप्राय व मशफारशी 
 

(१)  सन २०२१-२०२२ या आचथाक वषाािी अथासंकल्पीय प्रकाशने पेनड्राईव्ि व ऑनलाईन 
पध्दतीने संकेतस्थळावर सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या 
शासनाच्या प्रस्तावास अदंाज सशमतीिी मान्द्यता घेण्यासाठी ववत्त ववभागाकडून प्राप्त 
झालेल्या लेखी स्वरुपातील मादितीच्या व ववभागीय सचिवांच्या साक्षीच्यावेळी प्राप्त 
झालेल्या मादितीच्या अनुषंगाने सशमतीने प्रस्तुत प्रस्तावावर वविारववमशा करुन 
ववभागाच्या ववनंतीनुसार अथासंकल्पीय प्रकाशने पेनड्राईव्िद्वारे तसेि ऑनलाईन 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यासाठी मान्द्यता दशाववतांना ववधानमंडळाच्या 
सदस्यांना अिानकपणे अथासंकल्पीय प्रकाशने न देता सॉफ्टकॉपीद्वारे संगणकावर 
उपलब्ध करुन ददल्यास अडिणीिे िोणार आिे. सवा सन्द्माननीय सदस्यांना 
संगणकावर प्रकाशने तपासण्यािी सवय िोईपयतं ककमान अथासंकल्पािे अत्यंत 
मित्वािे प्रकाशन असलेले चग्रन बुक व वपकं बुक िी प्रकाशने पुस्तक रुपात 
उपलब्ध करुन द्यावीत व टप्प्या टप्प्याने मा.सदस्यांना अथासंकल्पीय प्रकाशने 
संगणकावर पािण्यािी सवय झाल्यानंतर संपुणा अथासंकल्पीय प्रकाशने पेनड्राईव्ि व 
ऑनलाईन संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात यावीत असे सशमतीने सूिववले 
असता ववत्त ववभागाच्या सचिवांनी मा.उप मुख्यमंत्री तथा ववत्त मंत्री यांिी मान्द्यता 
घेवून सशमतीिी सूिना मान्द्य केली तद्नंतर ववत्त ववभागाच्या सन २०२१-२०२२ िी 
अथासंकल्पीय प्रकाशने पेनड्राईव्िद्वारे तसेि ऑनलाईन संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात यावीत व ग्रीन बुक व वपकं बुक दि प्रकाशने सॉफ्टकॉपीसि पुस्तक 
स्वरुपात सुध्दा उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास सशमतीने मान्द्यता दशावली व 
त्यानुसार आवश्यक कायावािी करण्याबाबत संमती दशाववली. तसेि अथासंकल्पीय 
प्रकाशने सॉफ्टकॉपीद्वारे देण्यात आल्यामुळे सदस्यांना येणाऱया अडिणी वविारात 
घेऊन त्या सोडववण्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक कायावािी 
ववत्त ववभागाने करावी व केलेली कायावािी सशमतीस यथाशशघ्र अवगत करावी अशी 
सशमतीिी शशफारस आिे.  
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(२) सन २०२१-२०२२ िी अथासंकल्पीय प्रकाशने सॉफ्टकॉपीद्वारे सवा सन्द्माननीय 

सदस्यांना व इतरांना उपलब्ध करुन देत असतांना अथासंकल्पातील मादिती 

जजल्िाननिाय कामननिाय शोधता आल्यास सवा सदस्यांना सोईिे िोईल त्या दृष्टीने 

योग्य ती कायावािी करावी अशी सशमतीने ववभागीय सचिवांना सूिना केली असता 

अथासंकल्पीय प्रकाशनामधील मादिती जजल्िाननिाय शोधण्यासाठी आवश्यक ती 

कायावािी करण्यात येईल असे ववत्त ववभागाच्या सचिवांकडून आश्वस्त करण्यात 

आले. सशमतीला ददलेल्या आश्वासनानुसार ववत्त ववभागाने अथासंकल्पीय 

प्रकाशनातील मादिती जजल्िाननिाय शोधण्यासाठी आवश्यक ती कायावािी करावी व 

केलेली कायावािी सशमतीस तातडीने अवगत करावी अशी सशमतीिी शशफारस आिे. 

 
 

(३)  सन २०२१-२०२२ या आचथाक वषााच्या अथासंकल्पापासून ववत्त ववभागाकडून 

अथासंकल्पीय प्रकाशने सॉफ्टकॉपीद्वारे देण्यात येणार आिेत. अथासंकल्पािी मुख्यत: 

९३ पुस्तके आिेत. सदर प्रकाशने सॉफ्टकॉपीद्वारे मा.सदस्यांना देण्यात येणार 

आिेत, तथावप, त्या समवेति अथासंकल्प सादर झाल्यानंतर सवा ववभागाकडून 

कायाक्रम अदंाजपत्रके मंडळननिाय खिा, नतनिी सिामिी आढाव्यािे वववरणपत्र, 

इ.पुस्तके संबंचधत ववभागाकडून सदस्यांना ववतररत करण्यात येतात. सदर प्रकाशने 

सॉफ्टकॉपीद्वारे देण्याबाबत ववभागाने  केलेली कायावािी सशमतीने वविारली असता 

सदर प्रकाशने िी अथासंकल्पासंदभाातीलि असल्याने उक्त प्रकाशने सॉफ्टकॉपीद्वारे 

सवा संबंचधत ववभागांनी सन्द्माननीय सदस्यांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत सवा 

ववभागांना कळववण्यात येईल असे ववत्त ववभागाकडून आश्वाशसत करण्यात आले, 

त्यानुसार अथासंकल्पाच्या अनुषंगाने सवा प्रकाशने, अिवाल इ. सॉफ्ट कॉपीद्वारे 

सदस्यांना उपलब्ध करुन देण्याबाबत ववत्त ववभागाने तातडीने सवा संबंचधत 

ववभागांना कळववण्याबाबत कायावािी करावी व केलेली कायावािी सशमतीस अवगत 

करावी अशीिी सशमतीिी शशफारस आिे 
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(४)  कायाालयीन कामकाज पेपर ववरदित झाल्यास पयाावरणािी व पैशािी बित िोईल व 

कामकाज जलद गतीने िोईल या िेतुने ववधानमंडळािे संगणकीकरण झालेले आिे. 

आता ववववध संसदीय आयुधे ऑनलाईन देण्यािी सुववधा मा.सदस्यांना प्राप्त 

झालेली आिे. ववधानमंडळाकडून मा.सदस्यांना सभागिृात संगणक सुववधा उपलब्ध 

करुन देण्यात आलेली आिे. तथावप, सभागिृातील लॅपटॉप सभागिृाबािेर जवळ 

बाळगणे मा.सदस्यांना सोयीि े िोणार नािी. सभागिृात सन्द्मा.सदस्यांना प्राप्त 

िोणारी मादिती, अिवाल ववत्तीय प्रकाशनांिा मा.सदस्यांना आमदार ननवासात, 

वािनात अथवा अन्द्य दठकाणी अभ्यास करावयािा झाल्यास लॅपटॉप ककंवा टॅब  

शशवाय ते शक्य िोणार नािी. लॅपटॉप अथवा टॅब शासनामाफा त मा.सदस्यांना 

उपलब्ध करुन ददल्यास प्रत्येक सदस्यांिी मागणी वेगवेगळी येऊ शकत.े िी बाब 

लक्षात घेता सन्द्मा.सदस्यांना आमदार फंडािी कायाालयीन खिाासाठी ३.५० लक्ष 

देण्यािी जी तरतूद आिे त्या तरतूदीमध्ये वाढ करुन ७.०० लक्ष करण्यात यावी, 

जेणेकरुन मा.सदस्यांना आवश्यकतेप्रमाणे िांगल्या प्रतीिा लॅपटॉप अथवा टॅब घेणे 

शक्य िोईल. अशी सशमतीन े ववभागीय सचिवांना सूिना केली असता ववभागीय 

सचिवांनी सदर बाब ननयोजन ववभागास कळवून सशमतीच्या ववनंतीनुसार कायावािी 

करण्याि े मान्द्य केले आिे. त्यानुसार याप्रकरणी आवश्यक ती कायावािी करुन  

केलेली कायावािी सशमतीस तात्काळ अवगत करण्यात यावी अशी सशमतीिी 

शशफारस आिे. 
 

(५)  अथासंकल्पीय प्रकाशने मा.सदस्यांना संकेतस्थळावर तसेि पेनड्राईव्िद्वारे या वषााच्या 

अथासंकल्पापासून उपलब्ध िोणार आिेत. दोन्द्िी सभागिृात आता लॅपटॉप 

मा.सदस्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आिेत. सद्य:जस्थतीत ववधानमंडळािी 

बँडवीथ ् १५०० एमबीपीएसिी आिे. तथावप, इंटरनेट कनेक्टीवीटीबाबत अनेक 

सदस्यांच्या तक्रारी आिेत. कारण अपेक्षक्षत इंटरनेटसाठी वेग (स्पीड) शमळत 
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नसल्यान े संगणक, लॅपटॉपवरील फाईल्स/पुस्तके/अिवाल डाऊनलोड िोत नािीत. 

सदर इंटरनेटिा वेग (स्पीड) वाढववण्यासाठी सध्या असलेला १५०० एमबीपीएस 

(स्पीड) वाढवून २५०० एमबीपीएस केल्यास सवा सदस्यांना व इतर अचधकाऱयांना 

आवश्यक इंटरनेट वेग (स्पीड) शमळाल्यानंतर प्रकाशने, अिवाल, प्रश्नोत्तरे, कामकाज 

पत्रत्रका इ.तात्काळ डाऊनलोड करुन सभागिृाच्या कामकाजात भाग घेणे शक्य 

िोईल. तसेि अथासंकल्पीय प्रकाशने यापुढे सॉफ्टकॉपीद्वारे प्राप्त िोणार असल्याने 

सन्द्मा.सदस्यांना सभागिृात भाषण करताना संदभा देण्यासाठी, आकडवेारी 

पािण्यासाठी छपाई केलेला कागद स्वत:जवळ असणे गरजेिे आिे. आता सवा 

प्रकाशने संगणकाद्वारे ददसणार असल्याने भाषण करताना तातडीने ती शोधणे, 

वािणे शक्य िोणार नािी. िी वस्तुजस्थती वविारत घेता ज्या सदस्यांना 

संगणकातील कािी संदभाासाठी उपयुक्त मादिती िवी असल्यास सदस्यांच्या 

ववनंतीनुसार ववधानभवन पररसरात तसेि आमदार ननवासात वप्रटं काढण्यािी सुववधा 

उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आिे. या दोन्द्िी बाबी मा.पीठासीन अचधकाऱयाच्या 

कायाकक्षतेील असल्याने उपरोक्त प्रमाणे कायावािी करण्यासाठी आवश्यक असलेला 

ननधी ववत्त ववभागामाफा त उपलब्ध करुन देण्याबाबत ववत्त ववभागान े आवश्यक 

कायावािी करावी व केलेली कायावािी अदंाज सशमतीस अवगत करावी अशी सशमतीिी 

शशफारस आिे. 

************ 
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पररमशष्ट्ट - एक  

(ववत्त ववभागाकडून प्राप्त झालेली िादहती) 
 

 

 

 

 

 

  



                  26  

D:\New 2021\D-3\Estimate Comm itteee \Ahwal\F inance\Ahwal F inance 2021-2022 2nd Report.doc 26 

पदहली बैठक 
मंगळवार, ददनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ 

स्थळ :- ववधान भवन, मुंबई. 
 
उपजस्र्ती : 
 

 समिती प्रिुख 
(१) श्री. रणजीत कांबळे, वव.स.स. तथा सशमती प्रमुख 
 सदस्य 
(२) श्री. सदा सरवणकर, वव.स.स. 
(३) श्री. प्रकाश (दादा) सोळंके, वव.स.स. 
(४) श्री. अशमत झनक, वव.स.स. 
(५) श्री. ककसन कथोरे, वव.स.स. 
(६) श्री. योगेश सागर, वव.स.स. 
(७) श्रीमती मननषा िौधरी, वव.स.स. 
(८) श्री. ववलास पोतनीस, वव.प.स. 
(९) श्री. दषु्यंत ितुवेदी, वव.प.स. 
(१०) डॉ. वजाित शमझाा, वव.प.स. 

 
ननमंत्रत्रत सदस्य 
(१) श्री. बळवंत वानखडे, वव.स.स. 

 
                          मिाराष्र ववधानमंडळ सचिवालय 
                          (१) श्री.ववजय कोमटवार, अवर सचिव 
उपजस्थत अचधकारी        
       श्री.राजीव कुमार शमतल, प्रधान सचिव (व्यय), ववत्त ववभाग 
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दसुरी बैठक 
मंगळवार, ददनांक २३ फेब्रुवारी, २०२१ 

स्थळ :- ववधान भवन, मुंबई. 
 
  अदंाज सशमती (Estimates)िी बैठक मंगळवार, ददनांक २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी 
१२:००:०० वाजता कक्ष क्र.२००१ ववसावा मजला),ववधान भवन, मुंबई येथे आयोजजत 
करण्यात आली िोती.सदरिू बैठकीस खालील सन्द्माननीय सदस्य व अचधकारी 
उपजस्थत िोते :- 
 
उपजस्र्ती : 
(१) श्री. रणजीत कांबळे, वव.स.स. तथा सशमती प्रमुख 
(२) अडॅ. माणणकराव कोकाटे, वव.स.स. 
(३) श्री. अशमत झनक, वव.स.स. 
(४) श्री. चधरज देशमुख, वव.स.स. 
(५) श्री. योगेश सागर, वव.स.स. 
(६) श्री. ववकास कंुभारे, वव.स.स. 
(७) श्रीमती मननषा िौधरी, वव.स.स. 
(८) श्री. कृष्णा खोपडे, वव.स.स. 
(९) श्री. रईस शेख, वव.स.स. 
(१०) श्री. ववलास पोतनीस, वव.प.स. 
ननिंत्रित सदस्य  
(१) श्री. कवपल पाटील, वव.प.स. 
(२) श्री. बळवंत वानखडे, वव.स.स. 
 
उपजस्र्त अचधकारी 
(१) श्री. व.कृ.पाटील, सि सचिव ववत्त्त ववभाग 
 
 
 

 
 

 


