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कें द्र सरकारच्या निधीचे प्रकार - भारतीय राज्यव्यवस्था  

कें द्र सरकारच्या निधीच ेतीि प्रकार आहेत - भारतीय राज्यघटिेमध्ये भारतीय एकत्रित निधी (अिुच्छेद 266), भारताचा 
आकस्ममक निधी (अिुच्छेद 267) आणि भारतीय सार्वजनिक खाते (अिुच्छेद 266) याांचा उल्लेख आहे. 'भारतातील निधीचे 
प्रकार' हा वर्षय MPSC परीक्षेच्या GS-II – भारतीय राज्यव्यर्मथा अभ्यासक्रमाांतर्वत येतो. हा लेख तुम्हाला या तीि 
प्रकारच्या निधीबद्दल महत्त्र्ाची माहहती देईल. 

भारत सरकारचा निधी 

भारत सरकारचा निधी तीि भार्ाांमध्ये ठेर्ला जातो, ज ेखाली सूचीबद्ध आहेत: 

1. भारताचा एकत्रित निधी 

2. भारताचा आकस्ममक निधी 

3. भारताच ेसार्वजनिक खात े

नतनहीांचे खाली थोडक्यात र्िवि केले आहे. 

भारताचा एकत्रित निधी 

• सरकारच्या सर्व खातयाांपकैी हे सर्ावत महत्त्र्ाचे आहे. 

• हा निधी खाली हदल्या प्रमािे भरला जातो: 

o प्रतयक्ष आणि अप्रतयक्ष कर भारत सरकारिे घेतलेली कज े

o घेतलेल्या कोितयाही व्यक्तीिे/एजनसीद्र्ारे सरकारला कजव/कजावचे व्याज परत करिे 

• सरकार या निधीतूि सर्व खचव भार्र्ते. 

• या निधीतूि पैसे काढण्यासाठी सरकारला सांसदीय मानयता आर्श्यक आहे. 

• या निधीची तरतूद भारतीय राज्यघटिेच्या अिुच्छेद २६६(१) मध्ये हदली आहे. 

• प्रतयेक राज्याकडे समाि तरतुदीांसह राज्याचा मर्तःचा एकत्रित निधी असू शकतो. 
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• भारताचे नियांिक आणि महालेखा परीक्षक या निधीचे लेखापरीक्षि करतात आणि तयाांच्या व्यर्मथापिार्र सांबांधधत 
कायदेमांडळाांिा अहर्ाल देतात. 

भारताचा आकस्स्िक निधी 

• या निधीची तरतूद भारतीय राज्यघटिेच्या अिुच्छेद 267(1) मध्ये करण्यात आली आहे. 

• तयाचे कॉपवस रु. 500 कोटी. हे इांप्रेमटच्या मर्रुपात आहे (पैसा वर्शशष्ट हेतूसाठी ठेर्ला जातो). 

• भारताच्या राष्रपतीांच्या र्तीिे वर्त्त मांिालयाचे सधचर् हा निधी धारि करतात. 

• हा निधी अिपेक्षक्षत ककां र्ा अिपेक्षक्षत खचव पूिव करण्यासाठी र्ापरला जातो. 

• प्रतयेक राज्याचा मर्तःचा आकस्ममक निधी अिुच्छेद 267(2) अांतर्वत मथापि केला जाऊ शकतो. 

भारताचे साववजनिक खाते 

• हे घटिेच्या अिुच्छेद 266(2) अांतर्वत मथापि केले आहे. 

• भारत सरकारकडूि ककां र्ा तयाांच्या र्तीिे प्राप्त झालेले इतर सर्व सार्वजनिक पैसे (भारताच्या एकत्रित निधी अांतर्वत 
समावर्ष्ट असलेल्या व्यनतररक्त) या खातयात/निधीमध्ये जमा केले जातात. 

• खालील र्ोष्टीांचा यामध्ये समार्ेश आहे: 

o वर्वर्ध मांिालये/वर्भार्ाांचे बँक बचत खाते 

o राष्रीय लघु बचत निधी, सांरक्षि निधी 

o राष्रीय रु्ांतर्िूक निधी (निरु्ुंतर्िुकीतूि शमळालेला पैसा) 

o राष्रीय आपत्ती आणि आकस्ममक निधी (NCCF) (आपत्ती व्यर्मथापिासाठी) 

o भवर्ष्य निर्ावह निधी, पोमटल वर्मा इ. 

o समाि निधी 

• या खातयातूि पूर्व निधी घेण्यासाठी सरकारच्या परर्ािर्ीची र्रज िाही. 

• प्रतयेक राज्याची मर्तःची समाि खाती असू शकतात. 
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• भारताच्या सार्वजनिक खातयातील सर्व खचावचे लखेापरीक्षि CAG द्र्ारे केले जात े

खालील तक्त्यािध्ये तीि निधीींचा साराींश दिला आहे: 

निधी भारताचा एकत्रित 
निधी 

भारताचा आकस्ममक 
निधी 

भारताचे सार्वजनिक खात े

उ्पन्ि कर आणि र्ैर-कर 
महसूल 

निस्श्चत कॉपवस रु. 
500 कोटी 

एकत्रित निधीच्या अांतर्वत असलेल्या 
लोकाांव्यनतररक्त सार्वजनिक पैसा 

खचव सर्व खचव अिपेक्षक्षत खचव एकत्रित निधीच्या अांतर्वत असलेल्या 
लोकाांव्यनतररक्त सार्वजनिक पैसा 

सींसिीय 
अधधकृतता 

खचव करण्यापरू्ी 
आर्श्यक 

खचव केल्यािांतर 
आर्श्यक 

आर्श्यक िाही 

राज्यघटिेच े
कलि 

266(1) 267(1) 266(2) 

लेखा नियींिक (CGA) 

CGA हे भारत सरकारचे प्रमुख लेखा सल्लार्ार आहेत. याांचे कायावलय वर्त्त वर्भार्, वर्त्त मांिालय, GOI मध्ये आहे. 

• CGA ताांत्रिकदृष््या सक्षम मॅिेजमेंट अकाउां हटांर् शसमटीम मथापि आणि देखरेख करण्यासाठी जबाबदार आहे. 

• ते कें द्र सरकारचे हहशेब तयार करूि सादर करतात. 

• हे नतजोरी नियांिि आणि अांतर्वत लेखापरीक्षिाांचेही प्रभारी आहे. 
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खचावचे प्रकार 

आकारलेले खचव: 

• • िॉि-व्होटेबल शुल्कला आकरलेला खचव म्हितात. 

• भारताच्या एकत्रित निधीतूि खचव केलेल्या या रकमेसाठी कोितेही मतदाि होत िाही. सांसदेच्या मांजुरीची र्रज िाही. 

• बजेट पास झाले ककां र्ा िसले तरीही हे पैसे हदले जातात. 

• राष्रपती आणि तयाांचे कायावलय याांचे मािधि, भते्त आणि खचव, सभापती, राज्यसभेचे उपसभापती, सभापती, सर्ोच्च 
नयायालयाचे नयायाधीश, CAG आणि लोकसभेच ेउपसभापती याांचे र्ेति आणि भते्त या खचावअांतर्वत येतात. 

• आकारलले्या खचावच ेदसुरे उदाहरि म्हिजे सरकारच ेकजव शुल्क. 

• तयाांिा मतदाि केले जात िाही कारि ही देयके राज्यािे हमी हदली आहेत. 

• मतदाि होत िसले तरी तयार्र दोनही सभार्हृात चचाव होऊ शकते. 

भारताच्या एकत्रित निधीर्र आकारले जािारे खचव खालील तक्तयामध्ये हदले आहेत. इच्छुकाांिी हे जािूि घेतले पाहहजे 
कारि एमपीएससी वप्रशलम्समध्ये यातील प्रश्ि वर्चारल ेजाऊ शकतात. 

भारताच्या एकत्रित निधीवर आकारले जाणारे खचव 

भारताच्या एकत्रित निधीर्र खालील खचव आकारले जातात: 

• राष्रपतीांच ेमािधि आणि भते्त आणि तयाांच्या कायावलयाशी सांबांधधत इतर खचव 

• राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपसभापती आणि लोकसभेच ेसभापती आणि उपसभापती - र्तेि आणि भते्त 

• सर्ोच्च नयायालयाच्या नयायाधीशाांचे र्ेति, भते्त आणि पेनशि 

• उच्च नयायालयाच्या नयायाधीशाांचे निर्तृ्ती र्तेि 

• भारताच ेनियांिक आणि महालेखापरीक्षक पर्ार, भते्त आणि निर्तृ्तीर्ेति 
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• सांघ लोकसेर्ा आयोर्ाच ेअध्यक्ष आणि सदमय याांच ेर्तेि, भते्त आणि निर्तृ्ती र्ेति 

• सर्ोच्च नयायालय, भारताचे नियांिक आणि महालखेा परीक्षक याांचे कायावलय आणि या कायावलयाांमध्ये सेर्ा 
देिाऱ्या व्यक्तीांचे र्तेि, भते्त आणि निर्तृ्ती र्ेतिासह कें द्रीय लोकसेर्ा आयोर्ाचे प्रशासकीय खचव 

• कजावचे शुल्क ज्यासाठी भारत सरकार जबाबदार आहे, तयात व्याज, शसांककां र् फां ड चाजेस आणि ररडेम्पशि 
चाजेस आणि कजव उभारिी आणि सेर्ा आणि कजावची पूतवता यासांबांधी इतर खचव समावर्ष्ट आहेत. 

• कोितयाही नयायालयाच्या ककां र्ा लर्ादाच्या नयायाधधकरिाचा कोिताही नििवय, डडक्री ककां र्ा निर्ाडा पूिव 
करण्यासाठी आर्श्यक असलेली कोितीही रक्कम 

• सांसदेिे घोवषत केलेला इतर कोिताही खचव असा आकारला जाईल 

ितिाि/ितिाि करण्यायोग्य खचव 

• हा खरा अथवसांकल्प आहे. 

• अथवसांकल्पातील खचव प्रतयक्षात अिुदािाच्या मार्िीच्या मर्रूपात असतो. 

• अिुदािाच्या मार्ण्या र्ावषवक आधथवक वर्र्रिपिासह लोकसभेत माांडल्या जातात. साधारिपिे, प्रतयेक मांिालय ककां र्ा 
वर्भार्ासाठी अिुदािाची एक मार्िी माांडली जाते. 

पूरक अिुिाि 

• चालू आधथवक र्षावसाठी एखाद्या वर्शशष्ट सेरे्साठी सांसदेिे वर्नियोर् कायद्याद्र्ारे मांजूर केलेली रक्कम अपुरी असल्याच े
आढळल्यास पूरक अिुदाि हदले जाते. 

अनतररक्तत अिुिाि 

• र्तवमाि आधथवक र्षावच्या कालार्धीसाठी काही िर्ीि सेरे्साठी अनतररक्त खचावची र्रज निमावि झाल्यार्र, तया र्षावच्या 
अथवसांकल्पात वर्चारात ि घेतल्यास हे मांजूर केले जाते. 

जािा अिुिाि 

• आधथवक र्षावतील कोितयाही तरतुदीर्र खचव केलेली रोख रक्कम अथवसांकल्पातील तया सेरे्साठी मांजूर केलेल्या रकमेपेक्षा 
जामत असेल तेव्हा जामतीचे अिुदाि हदले जाते. 
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