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Introduction of Union Budget/कें द्रीय अर्थसंकल्पाचा परिचय 

घटनात्मक तरतुदी 

भारतीय राज्यघटनेमधे्य वार्षिक र्वत्तीय र्ववरण नावाच्या दस्तऐवजासाठी एक तरतूद (अनुचे्छद 112) आहे जे सहसा 

अर्िसंकल्पीय अर्िसंकल्पाचा संदभि देते. 

अर्थसकंल्पाचा परिचय 

अर्िसंकल्प म्हणजे आर्र्िक वषाितील सरकारची जमा आर्ण खचािचे र्ववरण जे 1 एर्िलपासून सुरू होते आर्ण 31 माचि रोजी 

संपते. 

सिकािच्या या जमा आणि खचथ तीन भागामंध्ये आहेत: 

1. भारताचा एकर्ित र्नधी 

2. भारतीय आकस्मिकता र्नधी 

3. भारताचे साविजर्नक खाते. 

अर्थसकंल्पात प्रत्येक सबंधंित क्षते्र ककंवा अर्थव्यवस्र्ेच्या उप-क्षते्रासाठी तीन सचं डटेा आहेत. 

1. मागील वषािचा वास्तर्वक डेटा 

2. चालू वषािचा तातु्परता डेटा 

3. पुढील वषािसाठी अंदाजपिक अंदाज 

अर्िसंकल्पात महसूल आर्ण भांडवली पावत्या, महसूल वाढवण्याचे मागि आर्ण साधन, खचािचा अंदाज, येत्या वषािचे आर्र्िक 

आर्ण आर्र्िक धोरण, म्हणजे कर िस्ताव, खचि कायिक्रम आर्ण नवीन योजना/िकल्पांचा पररचय समार्वष्ट आहे. 

भारत सरकारच्या विविध प्रकारचे वनधी 

सधंचत ननिी 
• संर्चत र्नधीमधे्य सरकारकडून र्मळणारे सवि महसूल, त्यात उभारलेले कजि, त्याद्वारे र्दलेल्या कजािच्या 

वसुलीतून पावती, कर आर्ण इतर महसूल यांचा समावेश होतो. 

• हा र्नधी भारतीय संर्वधानाच्या अनुचे्छद 266 (1) अंतगित स्र्ार्पत करण्यात आला आहे. 

• या र्नधीतून पैसे काढण्यासाठी संसदेची परवानगी आवश्यक आहे. 

आकस्स्मकता ननिी 
• आकस्मिकता र्नधी हा सरकारसाठी आणीबाणीच्या खचािची पूतिता करण्यासाठी ठेवलेला र्नधी आहे जो 

अर्धकृततेची वाट पाहू शकत नाही. 

• हा र्नधी भारतीय संर्वधानाच्या अनुचे्छद 267 अंतगित स्र्ार्पत करण्यात आला आहे. 

• हा र्नधी राष्टर पतीकंडे ठेवला जातो. 
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भािताची सावथजननक खाती 
• साविजर्नक खात्यांमधे्य लहान बचत योजना र्कंवा भर्वष्य र्नधी, ठेवी आर्ण अॅडव्हान्स सारख्या समर्पित 

र्नधीसारख्या र्वर्वध योजनांमधून सरकारला र्मळणारा पैसा असतो. 

• हा र्नधी भारतीय संर्वधानाच्या अनुचे्छद 266 (2) अंतगित स्र्ार्पत करण्यात आला आहे. 

संसदेतील अर्थसंकल्प 

• िर्म, अर्िसंकल्प लोकसभेत अर्िसंकल्प सादर करतो आर्ण ते 'अर्िसंकल्प भाषण' देतात. 

• मग सविसाधारण चचाि घरात घडते. 

• त्यानंतर ते राज्यसभेवर चचेसाठी पाठवते. 

• चचाि संपल्यानंतर सभागृह 3 ते 4 आठवड्ांसाठी तहकूब केले जाते. 

• या अंतर दरम्यान, 24 र्वभागीय स्र्ायी सर्मत्या संबंर्धत मंत्र्ांच्या अनुदानाच्या मागण्यांची सर्वस्तर तपासणी आर्ण 

चचाि करतात आर्ण त्यांच्यावर अहवाल तयार करतात. 

• या अहवालांचा र्वचार करून अनुदानाच्या मागणीचे मतदान होईल. 

• मागण्या मंिालयर्नहाय सादर केल्या जातात. 

• मतदान झाल्यावर मागणी मंजूर केली जाईल. 

• संर्वधानाच्या अनुचे्छद 113 मधे्य अनुदानाच्या मागणीच्या तरतुदी आहेत. 

• अनुदानाच्या मागण्यांसाठी मतदान करणे हा लोकसभेचा र्वशेषार्धकार आहे, म्हणजेच राज्यसभा, जे फक्त त्यावर 

चचाि करू शकते आर्ण त्याला मत देण्याची शक्ती नाही. 

• मागण्यांच्या मतदानासाठी एकूण 26 र्दवस र्दले जातात. शेवटच्या र्दवशी, स्पीकर मतदान करण्यासाठी उविररत सवि 

मागण्या ठेवतात आर्ण त्यांच्यावर चचाि झाली आहे र्कंवा नाही. याला 'र्गलोर्टन' म्हणतात. 

• तर, मंिी जी मागणी करतात ती रक्कम लोकसभेच्या मतदानार्शवाय र्मळू शकत नाही. 

संसदेतील प्रस्ताि  

अनुदानाच्या मागणीवर मतदानाच्या वेळी, संसद सदस्य कोणत्याही अनुदानाची मागणी कमी करण्यासाठी हालचाली करू 

शकतात. 

1. पॉलिसी कट प्रस्ताव - हे मागणी अंतभूित असलेल्या पॉर्लसीच्या अस्वीकृतीचे िर्तर्नर्धत्व करते आर्ण मागणीची रक्कम 1 

रूपये कमी केली जाते. 

2. इकॉनॉमी कट प्रस्ताव - मागणीच्या या रकमेमधे्य एका र्वर्शष्ट रकमेने कमी केली जाते. 

3. टोकन कट प्रस्ताव - या हालचालीमधे्य मागणीची रक्कम 100 रुपयांपयंत कमी करून र्वर्शष्ट तक्रार हवेशीर केली जाते, जी 

भारत सरकारच्या जबाबदारीच्या के्षिात आहे. 

िोट ऑन अकाउंट  

• नवीन आर्र्िक वषि सुरू होण्यापूवी, देशाचा कारभार चालवण्यासाठी सरकारला पुरेसे र्वत्तपुरवठा करणे आवश्यक 

आहे. 

• राज्यघटनेच्या अनुचे्छद 116 मधे्य मतदानातील तरतुदीचंा समावेश आहे. 
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• यामुळे सरकारला कमी कालावधीसाठी र्कंवा पूणि अर्िसंकल्प मंजूर होईपयंत आपल्या खचािसाठी र्नधी देण्याची 

परवानगी र्मळाली. 

• साधारणपणे, खात्यावर मतदान फक्त दोन मर्हन्ांसाठी घेतले जाते. 

विवनयोग विधेयक 

• भारताच्या एकर्ित र्नधीतून आर्ण बाहेर खचि करण्यासाठी सरकारला अर्धकार देण्याची अनुदानाची मागणी मंजूर 

केल्यानंतर ते लोकसभेत सादर केले जाते. 

• कायद्याने केलेल्या र्वर्नयोगार्शवाय भारताच्या एकर्ित र्नधीतून कोणतेही पैसे काढले जाणार नाहीत (अनुचे्छद- 266). 

वित्त विधेयक 

• सामान् अर्िसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच लोकसभेत सादर केलेल्या सरकारच्या कर आकारणी िस्तावांना 

िभावी करण्यासाठी र्वर्नयोग र्वधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत सादर केले जाते. 

वित्त विधेयकाचे प्रकार 

िन वविेयक- 

• ही आर्र्िक र्बले आहेत ज्यात अनुचे्छद -110 (1) (अ) मधे्य सूचीबद्ध बाबीशंी संबंर्धत तरतुदी आहेत. 

• त्यासाठी लोकसभेत सादर करण्यापूवी राष्टर पतीचंी पूवि र्शफारस आवश्यक होती. 

• केवळ मंिीच लोकसभेत ते सादर करू शकतात. 

• लोकसभेला फक्त मनी र्बलच्या बाबतीत मतदान करण्याचा अर्धकार आहे. राज्यसभा फक्त लोकसभेला सल्ला देऊ शकते. 

• मनी र्बलांच्या बाबतीत संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही. 

ववत्त वविेयक शे्रिी- I 

• त्यासाठी लोकसभेत सादर करण्यापूवी राष्टर पतीचंी पूवि र्शफारस आवश्यक होती. 

• परंतु या िकरणात, राज्यसभेला हे र्वधेयक नाकारण्याचा अर्धकार आहे. 

• या िकारच्या र्बलांमधे्य संयुक्त बसण्याची तरतूद आहे. 

ववत्त वविेयक शे्रिी- I 

• ही आर्र्िक र्बले आहेत ज्यात अनुचे्छद -110 मधे्य सूचीबद्ध बाबीशंी संबंर्धत तरतुदी नाहीत. 

अर्थसंकल्पचे प्रकार 

भारतात पाच िकारचे अर्िसंकल्प वापरले जाते - 

1. सामान् अर्िसंकल्प 

2. र्नष्पादन अर्िसंकल्प 

3. र्जरो अर्िसंकल्प 

4. आउटकम अर्िसंकल्प 

5. र्लंग अर्िसंकल्प 

सामान्य अर्थसकंल्प 

सरकारी खचािवर र्नयंिण ठेवणे आर्ण र्वकासकामांना गती देणे हा या अर्िसंकल्पाचा मुख्य उदे्दश आहे. 
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ननष्पादन अर्थसकंल्प 

या अर्िसंकल्पाचा मुख्य उदे्दश सरकारला पूणि करायच्या असलेल्या कामांवर आधाररत आहे. या अर्िसंकल्पाला उपलब्धी 3. अर्िसंकल्प 

र्कंवा पूतिता अर्िसंकल्प असेही म्हणतात. हे कामाच्या पररणामांच्या आधारावर तयार केले जाते. 

णििो अर्थसकंल्प 

कमी उत्पन्न आर्ण जास्त खचि झाल्यास हा अर्िसंकल्प जारी केला जातो, जेणेकरून खचि कमी करून तूट आटोक्यात आणता येईल. 

आउटकम अर्थसकंल्प 

हा अर्िसंकल्प कोणत्याही मंिालय र्कंवा र्वभागासाठी वापरला जातो, ज्यामधे्य अर्िसंकल्पात वाटप केलेली रक्कम भौर्तक उर्द्दषे्ट र्नस्मश्चत 

करण्यासाठी आर्ण मूल्यमापन करण्यासाठी वापरली जाते. 

जेंडि अर्थसकंल्प 

र्लंग, मर्हला सबलीकरण आर्ण मर्हला सबलीकरणाच्या आधारावर कामे आर्ण योजनांचे वाटप करणाऱ्या भारत सरकारने तयार केलेल्या 

अशा अर्िसंकल्पाला या अर्िसंकल्पाद्वारे िोत्साहन देण्यात आले आहे. 

अर्थसंकल्प घोवित करण्याची िेळ 

• वषि 2000 पयंत, कें द्रीय अर्िसंकल्प फेबु्रवारी मर्हन्ाच्या शेवटच्या कामकाजाच्या र्दवशी संध्याकाळी 5 वाजता जाहीर करण्यात 

आला. ही िर्ा औपर्नवेर्शक काळापासून वारसा र्मळाली होती जेव्हा र्ब्रर्टश संसद दुपारी अर्िसंकल्प पास करायची आर्ण त्यानंतर 

भारताने संध्याकाळी ते करण्यास सुरुवात केली. 

• अटलर्बहारी बाजपेयी यांच्या एनडीए सरकारचे (भाजपच्या नेतृत्वाखालील) तत्कालीन अर्िमंिी श्री यशवंत र्सन्हा होते, ज्यांनी परंपरा 

मोडून 2001 च्या कें द्रीय अर्िसंकल्पाची वेळ सकाळी 11 वाजता जाहीर केली. 

सरकारी अर्थसंकल्पाचे घटक 

महसिू अर्थसकंल्प-  

यात महसूल खचि आर्ण महसूल जमा असतात. 

महसूल जमा: अशा जमा  आहेत ज्यांचा सरकारच्या मालमत्ता आर्ण दार्यत्वांवर रे्ट पररणाम होत नाही. यात सरकारकडून कर (जसे एक्साइज 

डू्टी, आयकर) आर्ण कर नसलेले स्त्रोत (जसे लाभांश उत्पन्न, नफा, व्याज पावती) द्वारे र्मळवलेले पैसे असतात. 

महसूल खचथ: हा सरकारचा खचि आहे जो त्याच्या मालमते्तवर र्कंवा दार्यत्वांवर पररणाम करत नाही. उदाहरणार्ि, यात वेतन, व्याज देयके, 

पेन्शन आर्ण िशासकीय खचि यांचा समावेश आहे. 

भाडंविी अर्थसकंल्प  

यात भांडवली जमा  आर्ण भांडवली खचि समार्वष्ट आहे. 

भांडिली जमा :  

• ज्यामुळे मालमत्ता वाढते होते र्कंवा सरकारच्या दार्यत्वांमधे्य कमी येते.  

• त्यात हे समार्वष्ट आहे:  

(i) साविजर्नक उपक्रमांचे शेअसि सारखे मालमत्ता (र्कंवा र्नगंुतवणूक) र्वकून कमावलेले पैसे आर्ण 

(ii)  (राज्यांच्या कजािची परतफेड र्कंवा कजािची परतफेड म्हणून िाप्त झालेला पैसा. 
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भांडिली खचथ:  

• मालमत्ता तयार करण्यासाठी र्कंवा दार्यते्व कमी करण्यासाठी वापरला जातो.  

• त्यात हे समार्वष्ट आहे: 

(i) रसे्त आर्ण रुग्णालये यासारखी मालमत्ता र्नमािण करण्यासाठी सरकारने र्दलेली दीघिकालीन गंुतवणूक आर्ण  

(ii) सरकारकडून राज्यांना कजािच्या स्वरूपात र्दलेले पैसे र्कंवा त्याच्या कजािची परतफेड. 
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