सन 2021-22 या वित्तीय िर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य
खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई यांना सहाय्यक अनदान
वितरीत करण्याबाबत (माहे जून, 2021 िेतन).
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग,
शासन वनर्णय क्रमांक :- केव्हीबी-2021/प्र.क्र.60/उद्योग-6.
मंत्रालय, मंबई-400 032.
वदनांक :- 22 जलै, 2021
िाचा : 1) वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र. अर्णसं-2021/प्र. क्र. 48/अर्ण-3, वद. 06/04/2021.
2) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग, शासन वनर्णय क्रमांक :- अर्णसं-2021/प्र. क्र.20/प्रशा-1,
वद. 15 एवप्रल,2021
3) अर्ण सल्लागार ि मख्य लेखा अविकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ यांचे क्र.
कायासन-९, रावनवि/300-301, वद.11/05/ 2021 चे पत्र.
4) शासन वनर्णय समक्रमांक वद. 10 जून, 2021.
प्रस्तािना:संदभण क्रमांक एक च्या शासन पवरपत्रकान्िये महाराष्ट्र विवनयोजन अविवनयम, 2021 यांच्या
अनसूचीतील स्तंभ 4 मध्ये वनर्ददष्ट्ठ करण्यात आलेल्यास (रकमांसह)वििान मंडळाने मंजूरी वदली असून,
महाराष्ट्राच्या माननीय राज्यपालांनी सध्दा त्यास अविसंमती वदलेली आहे. हा अविवनयम महाराष्ट्र अविवनयम
क्र. 15 म्हर्ून महाराष्ट्र असािारर् राजपत्र भाग-4 मध्ये वद. 15 माचण, 2021 रोजी प्रवसध्द करण्यात आलेला
आहे. उक्त पवरपत्रकान्िये माहे एवप्रल,2021 अखेर पयंत एकूर् िार्दर्षक तरतदीच्या 5 ते 10 टक्क्याच्या
मयादे त अर्णसंकल्पीय अंदाज अर्ण संकल्पीय वितरर् प्रर्ालीिर (बीम्स) करण्यात आलेला आहे.
2.

विभागाच्या अर्णसंकल्पीय शाखेने 36 सहायक अनदान (िेतन) या प्रयोजनासाठी 25 % इतके अनदान

अर्णसंकल्प वितरर् प्रर्ालीिर उपलब्ध् करून वदल्याने मंडळाचा माहे मे ,2021 या मवहन्याचा िेतन,
सेिावनिृत्तीिेतन इ.िरील खचण भागविण्यासाठी विभागाच्या वद. 10 जून , 2021 च्या शासनवनर्णयान्िये रुपये
622.03 लक्ष (रुपये सहा कोटी बािीस लाख तीन हजार मात्र ) इतके अनदान वितवरत करण्यास मंजूरी
दे ण्यात आलेली आहे.
3.

आता अर्णसंकल्पीय शाखेने 36 सहायक अनदान (िेतन) या प्रयोजनासाठी अवतवरक्् 5 % तरतूद

उपलब्ध् करुन वदली असल्याने मंडळाचा माहे जून,2021 या मवहन्याचा िेतन , सेिावनिृत्तीिेतन इ.िरील
खचण भागविण्यासाठी अनदान उपलब्धि करून दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराविन होती.
शासन वनर्णय :खादी ि ग्रामोद्योग मंडळाचा माहे जून,2021 या मवहन्याचा िेतन, सेिावनिृत्ती िेतन ,अंशदानािरील
खचण भागविण्यासाठी 36 सहाय्यक अनदान (िेतन) या उविष्ट्टांसाठी रुपये 622.03 लक्ष (रुपये सहा कोटी
बािीस लाख तीन हजार फक्त ) इतके अनदान वितरीत करण्यास या शासन वनर्णयान्िये मान्यता दे ण्यात येत

आहे .
2.

यािरील खचण मागर्ी क्रमांक के-7, 2851, ग्रामोद्योग ि लघउद्योग, 105 खादी ि ग्रामोद्योग (00)

(00) (01) खादी ि ग्रामोद्योग मंडळाला सहाय्यक अनदान (दत्तमत) (2851 0585) 36, सहाय्यक अनदान
(िेतन) ) या उविष्ट्टांखालील सन 2021-22 या अर्णसंकल्पीय िर्षासाठी मंजूर अनदानातून भागविण्यात यािा
ि तो त्याच लेखावशर्षाखाली खची टाकण्यात यािा.

शासन वनर्णय क्रमांकः केव्हीबी-2021/प्र.क्र.60/उद्योग-6.

3.

सदर रक्कमेच्या आहरर् ि संवितरर्ाचे अविकार विकास आयक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय,

मंबई यांच्या कायालयातील लेखा अविकारी यांना दे ण्यात आलेले आहेत. सदर अनदान खचण झाल्याबाबतचे
विवनयोग प्रमार्पत्र मंडळाने शासनास ि आहरर् ि संवितरर् अविकाऱयांना विवहत कालाििीत सादर करािे.
तसेच लेख्यांच्या खचणमेळाबाबत महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मंबई यांच्याकडू न विचारर्ा करण्यात येईल,
तेव्हा लेख्यासंबंिीची आिश्यक ती कागदपत्रे मंडळाने महालेखापाल कायालयास सादर करािीत.
4.

सदर शासन वनर्णय, वित्त विभाग शासन वनर्णय क्र. विअप्र-2013/ प्र.क्र.30 / 2013/ विवनयम, वद.17

एवप्रल, 2015 मिील वित्तीय अविकार वनयम पस्स्तका, 1978- भाग-1, उपविभाग-1,अनक्रमांक 27 वनयम
क्रमांक 149 अन्िये प्रशासवनक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अविकारानसार वनगणवमत करण्यात येत
आहे .
5.

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर उपलब्धि

करण्यात आला असन त्याचा संगर्क संकेतांक क्रमांक 202107221400431910 असा आहे . हा

आदे श

वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार ि नािाने,

Deepali Sayaji
Patil
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( वदपाली पाटील )
कक्ष अविकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत :मावहतीसाठी ि आिश्यक त्या उवचत कायणिाहीसाठी अग्रेवर्षत

1 विकास आयक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंबई.
2 मख्य कायणकारी अविकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई.
3 अर्ण सल्लागार ि मख्य लेखाविकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी ि ग्रामोद्योग मंडळ, मंबई.
4 महालेखापाल (लेखा ि अनज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मंबई.
5 महालेखापाल (लेखा ि अनज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, नागपूर.
6 अविदान ि लेखा अविकारी, मंबई.
7 वनिासी लेखा परीक्षा अविकारी, मंबई.
8 िवरष्ट्ठ उप महालेखापाल (पडताळर्ी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मंबई.
9 लेखा अविकारी, उद्योग संचालनालय, निीन प्रशासन भिन, मंबई. (5 प्रती)
10 कायासन अविकारी, वित्त विभाग (व्यय-16/अर्णसंकल्प-14/अर्ोपाय), मंत्रालय, मं-32
11 कायासन अविकारी (प्रशासन-1), उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मंबई.
12 वनिड नस्ती (उद्योग-6).
*********
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