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वेतप केत उपाय नमूद असूनह  रा य सरकारने ते केले नाह त; प रणामी लोकोपयोगी कामांवर न माच खच 
होतो आहे.. 

यंदाच ेवष (२०१९) नवडणुकांच ेअस याने अनेक योजनांचा धडाका लागेल. पण आजवर रा या या तजोर तला 
जनतेचा पसा सरकार ाधा य माने कोण या गो ट ंवर खच कर त आहे? लोकां या गरजा आ ण या पूण 
कर यासाठ  खच होणारा पसा याचा काह  ताळमेळ आहे क  नाह ? या नांची उ रे शोध यासाठ  रा य 
अंदाजप का या खचाचा अ यास केला असता आणखी गंभीर न पुढे आले आहेत. रा य सरकार कर त असले या 
खचाची आकडवेार  ‘बी स’ (Budget Estimation, Allocation & Monitoring System) या संकेत थळावर 
नय मतपणे जाह र कर त असत.े अशी इतक  अ ययावत आ ण इ थभंूत बजेटची मा हती सवासाठ  नय मतपणे 
जाह र करणारे महारा  हे भारतातील एकमेव रा य आहे. या संकेत थळावर दले या मा हतीनुसार, सन २०१८-
१९ या चालू आ थक वषासाठ  संपूण रा याच े एकूण मळून चार लाख आठ हजार नऊशे अ ठय़ाह र कोट  
(४,०८,९७८ कोट  पये) इतके बजेट आहे. यापैक  गे या दहा म ह यांत (ए ल त ेजानेवार ) फ त ५२ ट के 
हणजेच दोन लाख १३ हजार सहाशे स या णव कोट  (२,१३,६९७ कोट  .) इतक  र कम रा य सरकारने 

(मं मंडळा या मंजुर ने) व  वभागाला वत रत केल . तसे पा हले तर, व  नयमनानुसार, ७५ ट के इतका नधी 
वत रत होणे अपे त आहे. हा व  वभागाला मळालेला नधी सव खा यांना पाठव यासाठ  आ ण झालेला 
खचाचा हशेब रा य आ ण येक िज हय़ात ेजर  हा वभाग काम करतो. व  वभागाने यांना मळालेला सव 
(५२ ट के) नधी ेजर ला पाठवला आहे. पण सव वभागांकडून गे या १० म ह यांत रा य सरकारने तरतूद 
केले या एकूण रकमेपैक  फ त ३६ ट के हणजेच १,४७,७३३ कोट  पये इतकाच खच केला आहे. एक तर रा य 
सरकारने फ त ५२ ट के नधी वत रत केला आ ण सव खा यांनी मळून यातील फ त ३६ ट के इतका नधी 
खच क  शकले आहेत, असे प ट करणार  ह  आकडवेार  १६ जानेवार  २०१९ रोजीची आहे. याचा अथ असा होतो 
क , पुढ या दोन-अडीच म ह यांत (माच २०१९ अखेपयत) येक खा याच ेमं ी आ ण शासक य अ धकार  यांना 
६४ ट के इतका नधी खच करायचा आहे. 

येक खा या या आतापयत झाले या खचाचा तपशील पा हला तर आणखीच ध कादायक मा हती पुढे येत.े 
‘बी स’ या संकेत थळावर एकंदर ३२ खाती/ वभागां या खचाची मा हती दल  आहे. ए ल त ेजानेवार पयत 

येक खा याला वत रत कर यात आले या आ ण खा याने य  खच केले या आकडवेार त ए ल २०१८ ते 
१६ जानेवार  २०१९ पयत काय प रि थती होती हे शोध याचा य न केला आहे. झाले या खचाची वभागणी चार 
भागांत केल  असता असे दसून आले क , आतापयत खा याने पुरेसा नधी मळूनसु धा फ त ० ते १० ट के 
इतका नधी खच केला आहे. अशा खात/े वभागांम ये सवात प हला मांक ‘अ न व नागर  पुरवठा’ या खा याचा 
लागतो. यात या खा याला एकूण बजेट या ७३ ट के ( . ५,०९२ कोट ) इतका नधी वत रत कर यात आला; 
पण हे खात े(वा यातील वभाग) फ त ३.५ ट के इतकाच य ात खच क  शकले. यापाठोपाठ ‘सावज नक 



बांधकाम’, ‘अ पसं याक वकास’ आ ण ‘गहृ नमाण’ या खा यांचा खच अनु मे ७.१ ट के, ७.९ ट के आ ण ९.५३ 
ट के इतकाच झालेला आहे. 

या खा यांनी ११ त े४० ट के इतका नधी खच केला याम ये, व  खात े१८.६७ ट के, जमीन आ ण जलसंधारण 
२३.४६ ट के तर पाणीपुरवठा खाते २३.६७ ट के, आ दवासी वकास खाते २९.४९ ट के, उ योग आ ण ऊजा खात े
३०.५८ ट के, सामािजक याय खात े३३.३३ ट के, वन खाते ३७.८० ट के असा म लागतो. आ ण ४० त े६० ट के 
इतका खच क  शकले या खा यांम ये, ामीण वकास ४०.२४ ट के, सहकार खाते ४४.२५ ट के, सावज नक आरो य 
५०.१५ ट के, रोजगार खात े५०.७२ ट के, वै यक य श ण ५१.६० ट के, मराठ  भाषासंवधन खात े५२.१३ ट के, 

तां क श ण ५७.३० ट के, म हला आ ण बाल वकास खात े५८.५१ ट के आ ण संसद य कामकाज खात े५९.२८ 
ट के असा तपशील दसून येतो. 

साठ ट यां या वर खच क  शकलेल  खाती कमी आहेत. याम ये शालेय श ण ६२.९८ ट के, कायदा व 
याय यव था खात े६२.६३ ट के, गहृ खाते ६१.१७ ट के यांचा समावेश आहे. शालेय श ण खात ेसोडले तर 

लोकांशी नेहमीचा संबंध असले या, लोकांना सामािजक सेवा आ ण सुर ा पुरवणा या खा यां या खचाचे माण 
समाधानकारक नाह . 

याव न सरकार कोण या कार या वकासाला ो साहन देत आहे हे ल ात येत.े आ ण ह  प रि थती फ त चालू 
वषाचीच आहे हणाव,े तर तसेह  नाह . गे या तीन आ थक वषात सरकारने केले या खचाची तुलना केल  असता 
सरकार पूण पसा खच क  शकलेले नाह . सन २०१७-१८ या वषात रा य सरकारच ेअंदाजप क होत े२,९३,७०२ 
कोट  पयांच,े यापैक  वषाअखेर माच २०१८ पयत फ त ५१.७८ ट के (१,५२,०९५ कोट  .) तर सन २०१६-१७ या 
वषात एकूण ३,३३,८२४ कोट ं या एकूण अंदाजप कापैक  अवघे ४९.९० ट के (१,६६,६०९ कोट  पये) इतका खच 
होऊ शकला आहे. एक कड ेरा य सरकारच ेअंदाजप क दरवष  वाढत आहे; पण खचाच े माण कमी होत आहे. 
आपण असे गहृ त धरले क , चालू आ थक वषा या अखरे स वधानसभे या नवडणुका जाह र होणार आहेत, ते 
डो यासमोर ठेवून ये या दोन म ह यांत मोठमोठय़ा योजना जाह र कराय या वचाराने सरकार नधी काटकसर ने 
वापरत आहे. पण गे या दोन वषात अशी प रि थती न हती. तर देखील सरकार- शासन यं णा पूण खच करायचे 
सोडून जेमतमे ५० ट के इतका खच केला. यातह  सामािजक सेवा, सुर ा याम ये सरकारने काढता पाय घेत याच े
दसून येत.े 

यातील दसुर  मेख अशी, सन २०१४ म ये महारा ात न याने नवडून आले या सरकारने रा यपालांनी  रा य 
व धमंडळा या अ धवेशनात केले या सूचनेनुसार, महारा  रा या या व ीय ि थती वषयक वेतप का, २०१५ 
( हाइट पेपर) काढ यात आल . या वेतप केम ये गे या १० वषा या आ थक प रि थतीचा आढावा आ ण पुढे 
जाऊन करावया या सुधारणा नमूद आहेत. याम ये सन २०११ त े २०१४ या तीन वषात या काळ या रा य 
सरकारने सव खा यांना/ वभागांना उपल ध क न दलेला वकास नधी आ ण वभागां वारे वषभर न खच होता 
आ थक वषा या शेवट , माच म ह याम ये मोठय़ा माणात होत अस याच ेनमूद केले आहे. यातील आकडवेार  
ब घतल  असता, सन २०११-१२, २०१२-१३ आ ण २०१३-१४ या येक आ थक वषात दनांक २५ त े३१ माच या 
सातच दवसांत रा य सरकारने अनु मे १७,८३७ कोट  पये, १८,२३२ कोट  पये आ ण १८,७६१ कोट  पये इत या 
मोठय़ा माणात हणजेच दवसाला साधारण २,६१० कोट  पये इतका खच केला. या संदभात, माच या आधी 
सरकारला खच करायला काय अडचण होती? झालेला खच हा यो य प धतीने झाला आहे का, याची खा ी कोण 
देणार? असे अनेक न उपि थत होतात. या वेतप केम ये असेह  नमूद आहे क , ‘योजनां या भावी 
अंमलबजावणीसाठ  चांगले व ीय नयोजन आव यक आहे. वेळेवर नधी उपल ध झाला नाह  तर क प/ योजना 



रखडतात, यांची कंमत वाढत ेव यातून लाभ मळत नाह . भरमसाट क पांना मा यता देऊन नधी वेळेवर 
वत रत न करणे कंवा अपुर  तरतूद कर यापे ा नवीन क पांना मा यता देताना यां या सं येवर नबध ठेवला 
पा हजे.’ 

हे इथ ेसांग याच ेकारण हेच क , कोण याह  प ाच ेसरकार स ेत असो- आ थक नयोजनाम ये दरंगाई होतेच 
आहे. वेतप केमधून पुढे आले या सूचनांनुसार स या या सरकारने काय सुधारणा के या? आधी या सरकारने 
केले या चकुा या आता या सरकारने पुढे चालू ठेव या आहेत. या सग याचा प रणाम सामा य जनतेवर काय 
होतो याची क पना कोण याह  प ा या सरकारला असत ेका? नधी वेळेत खच न हो याचे प रणाम सवात जा त 
सवसामा य जनतलेा भोगावे लागतात याची अनेक उदाहरणे देता येतील. जसे क , २०१७-१८ या वषा या महारा  
रा य आ थक सव ण (Economic Survey of Maharashtra) अहवालाम ये नमूद के यानुसार, सरकारने २०१७-१८ 
म ये शेतक यांना एक लाख शेती पंप वाटपाच ेउ द ट ठेवले होत;े पण यापैक  फ त ४७ हजार पंपांच ेवाटप 
करणे सरकारला श य झाले. ‘छ पती शवाजी महाराज शतेकर  स मान योजने’अंतगत साधारण ४७ लाख ४६ 
हजार शेतकर  हे ‘पा  लाभाथ ’ ठरले, पण यां यापैक  फ त २७ लाख १३ हजार शेतक यांपयत लाभ पोहोचवणे 
सरकारला श य झाले. धानमं ी आवास योजनेत २०१७-१८ साठ  १,५०,९३४ इतक  घरे बांधून दे याच ेठरवले 
होत.े पण फे ुवार  २०१८ पयत केवळ ४०४ घरे बांधून पूण के याच ेया सव ण अहवालात हटले आहे. 

याचबरोबर ने नधी वेळेवर न आ याने लोकांना सेवा पुरवणा या शासक य यं णवेर तर वेगळीच नामु क  ओढवताना 
दसत.े िज हा त ेगाव या सव पात यांवर काम करणा या अ धकार  आ ण कमचा यांना सरकारकडून नधी वत रत 
होत नाह  तोपयत उधार वर योजना चालवा या लागतात. यातून होणारा गैर यवहार, टाचार यावर न बोललेलेच 
बरे. 

एकूण काय, तर वेळेवर नधी वत रत न कर याचा आ ण यामुळे नधी पूण खच न हो याचा रोग जुना आहे. 
तो बरा करायला सरकार या राजक य धोरणांम ये आ ण शासक य यं णमे ये बर च सुधारणा होणे अपे त आहे. 

 


