सन 2019-2020 मध्ये राज्यस्तरीय महालक्ष्मी
सरस विक्री प्रदर्शन आयोवित करण्यासाठी वनधीचे
वितरण करण्याबाबत.
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िाचा :
र्ासन वनणशय क्रमाांकः पणन-2008/प्र.क्र.738/योिना-1,वदनाांक 27 फेब्रिारी, 2009
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:
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-

2008/प्र.क्र.738/योिना-1, वदनाांक 27 फेब्रिारी, 2009 अन्िये स्ियांसहाय्यता बचत गटाच्या उत्पावदत
मालाची विक्री ि प्रदर्शनासाठी राज्यस्तरािर भरविण्यात येणाऱ्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनासाठी दरिर्षी
रु.50.00 लक्ष इतके अथशसहाय्य दे ण्याचा वनणशय घेण्यात आलेला आहे . त्यानसार सदर प्रदर्शनासाठी सन
2019-2020 या आर्थथक िर्षाकवरता वनधी वितवरत करण्याची बाब विचाराधीन होती.
र्ासन वनणशय :
1.

सन 2019-2020 या आर्थथक िर्षात राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस विक्री प्रदर्शन आयोवित

करण्यासाठी मख्य कायशकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती अवभयान याांना एकूण रू.
50,00,000/- (अक्षरी रूपये पन्नास लक्ष मात्र) इतका वनधी आहवरत करण्यासाठी अथशसांकल्पपय वितरण
प्रणाली (BDS) व्दारे वितरीत करण्यात येत आहे . सदरचा वनधी वदनाांक 31.03.2020 पयंत खचश करणे
बांधनकारक राहील.
2.

सदरचा खचश “मागणी क्रमाांक एल-3, "2501 ग्रामविकासासाठी विर्ेर्ष कायशक्रम, 06,

स्ियांरोिगार कायशक्रम, 101, सिणश ियांती ग्राम स्िरोिगार योिना, (01) सिणश ियांती ग्राम स्िरोिगार
योिना, (01) (04) प्रदर्शने ि कायमस्िरूपी विक्री बाांधणे (कायशक्रम) (2501 1993) 31 सहाय्यक अनदाने
(िेतनेतर)" या लेखावर्र्षाखाली खची टाकािा ि सन 2019-2020 च्या मांिूर अथशसांकपपीय तरतूदीतून
भागविण्यात यािा.
3.

हे अनदान ज्या प्रयोिनाकरीता मांिूर करण्यात आलेले आहे , त्याच प्रयोिनाकरीता खचश

करण्यात यािे अन्यथा ही वित्तीय अवनयवमतता समिण्यात येईल.
4.

या र्ासन वनणशयान्िये मांिूर केलेपया अनदानाबाबत मख्य कायशकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य

ग्रामीण िीिनोन्नती अवभयान, निी मांबई याांनी उपयोवगता प्रमाणपत्र योिना-1 कायासनास तात्काळ
सादर करािे. तसेच पढील मावहती त्िरीत लेखावधकारी, कायासन योिना-2, ग्राम विकास विभाग

शासन ननर्णय क्रमाांकः प्रदर्शन-2019/प्र.क्र.53/योिना-1

याांचेकडे पाठिािी. (1) मांिूर केलेली रक्कम, (2) कोर्षागारातून काढलेली रक्कम, (3) रक्कम काढपयाचा
प्रमाणक क्रमाांक ि वदनाांक. तसेच वित्त विभागाचे र्ासन पवरपत्रक क्रमाांक अथशसां- 2019/प्र.क्र.92/अथश3, वदनाांक 08 िलै, 2019 मधील अटी ि र्तींची पूतशता

करण्याची िबाबदारी मख्य कायशकारी

अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती अवभयान याांची राहील. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाकवरता
प्रत्येक आर्थथक िर्षाकवरता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती अवभयान याांना प्राप्त होणारा एकूण वनधी ि
प्रदर्शनािर होणारा तपर्ीलिार खचश याबाबतची सविस्तर मावहती र्ासनास पाठिािी. 4
5.

सदर र्ासन वनणशय वित्त विभाग र्ासन वनणशय क्रमाांक विअप्र- 2013/प्र.क्र.30/2013/विवनयम,

भाग-2 वदनाांक 17 एवप्रल, 2015 अन्िये तसेच वित्तीय अवधकार वनयम पल्स्तका - 1978 भाग-एक, उप
विभाग - तीन अनक्रमाांक चार पवरच्छे द क्रमाांक 27(2) अन्िये प्रदान करण्यात आलेपया वित्तीय
प्रावधकारान्िये वनगशवमत करण्यात येत आहे.
6.

सदर र्ासन वनणशय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202003181457086620

असा आहे . हा आदे र्

वडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे र्ानसार ि नािाने.
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उप सवचि, महाराष्ट्र र्ासन

प्रत,
1. महालेखापाल (ले. ि अ.)/ (ले.प.), महाराष्ट्र -1 ,मांबई / महाराष्ट्र -2 , नागपूर.
2. सांचालक, लेखा ि कोर्षागारे, मांबई.
3. अवधदान ि लेखा अवधकारी मांबई.
4.

आहरण ि सांवितरण अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती अवभयान, निी मांबई.

5. विभागीय आयक्त, कोंकण विभाग, निी मांबई.
6. मख्य कायशकारी अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण िीिनोन्नती अवभयान, निी मांबई.
7. कक्ष अवधकारी, कायासन- योिना-7/वित्त-1.
8. लेखावधकारी, कायासन - योिना-2
9. वनिड नस्ती, योिना-1 कायासन.
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