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मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु र्चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
वदनाांक: 19 नोव्हेंबर, 2020
िार्चा:- 1. मावहती ि जनसांपकण महासांर्चालनालय याांर्चे पत्र क्र.िृत्तवर्चत्र-2020-21/वि.प्र.मो./
का-7/288 वद.15 ऑक्टोबर, 2020
प्रस्तािना : कोविड-19 या विषार्ूर्चा प्रादु िाि रोखण्यासाठी शासकीय सांदेश जनतेपयंत व्यापकवरत्या
पोहर्चविण्यासाठी मा.मुख्यमांत्री महोदयाांच्या अध्यक्षेखालील बैठकाांमध्ये प्रामुख्याने कोविड-19 या विषार्ूर्चा
सांसगण रोखण्यासाठी राबविण्यात येर्ाऱ्या उपाययोजनाांर्ची मावहती सिणसामान्य जनतेला होऊन जनजागृती
करण्यासाठी विविध मोहीमा, अवियान, उपक्रम राबविण्यार्चे प्रस्तावित ेहे त. त्या अनुषांगाने विशेष प्रवसध्दी
मोहीमेअांतगणत माझे कुटु ां ब माझी जबाबदारी, कोविड-19 बाबत अवियान ि विशेष जनजागृती मोहीम
राबविण्यासाठी येर्ाऱ्या खर्चास शासनार्ची मान्यता दे ण्यार्ची बाब शासनाच्या विर्चाराधीन होती.
शासन वनर्णय :1.

विशेष प्रवसद्धी मोवहमेअांतगणत कोविड-19 बाबत अवियान ि विशेष जनजागृती मोहीम

राबविण्यासाठी शासकीय योजनाांर्ची विशेष प्रवसद्धी मोवहम (कायणक्रम) (22201175), 26-जावहरात ि
प्रवसद्धी या लेखावशषांतगणत सन 2020-21 या ेर्थिक िषाकवरता रु.170.00 कोटी वनधी अिणसक
ां ल्पपत
करण्यात ेला ेहे. कोविड-19 या सांसगणजन्य विषार्ुमूळे या वित्तीय िषात होर्ाऱ्या अिणव्यिस्िेिरील
पवरर्ामाबाबत वित्त वििागाच्या वदनाांक 4 मे, 2020 रोजीच्या शासन वनर्णयातील तरतुदीनुसार वित्तीय
उपाययोजना राबविण्यात ेपया ेहेत.
2.

या उपाययोजनाांमध्ये विविध कायणक्रमाांतगणत करण्यात याियार्चा खर्चण 33% मयादे त करण्यास

मान्यता दे ण्यात ेलेली ेहे. तिावप, कोविड-19 या विषार्ुर्चा प्रादु िाि रोखण्यासाठी सिणसामान्य
जनतेमध्ये जनजागृती अवधक प्रिािीपर्े ि सातत्याने करर्े ेिश्यक असपयाने एक विशेष बाब म्हर्ून वित्त
वििागाने वद.4 मे, 2020 अन्िये विविध उपाययोजनाांमध्ये घातलेली 33% खर्चार्ची मर्यादा शिशिल करुन
50% करण्र्यास व त्र्यानुसार रु.85 कोटीच्र्या मर्यादे त शनधी उपलब्ध करुन देण्र्यास या शासन वनर्णयान्िये
मान्यता दे ण्यात येत ेहे.
3.

र्याशिवार्य कोशवड-19 अशिर्यान व प्रशसद्धी मोहीमेसाठी रु.35 कोटी खर्चास पूर्ण प्रिासकीर्य मान्र्यता

दे ण्र्यात र्येत असून वित्त वििागाच्या िासन शनर्णर्य वद.4 मे, 2020 अन्िये विविध उपाययोजनाांमध्ये
घातलेपया वनबंधाांमधून सूट दे ण्यात येत ेहे.

शासन वनर्णय क्रमाांकः मािज-2020/प्र.क्र.127/34 वद.19 नोव्हें बर, 2020

4.

िरील प्रयोजनासाठी येर्ारा खर्चण “सामान्य प्रशासन वििाग, मागर्ी क्र.ए-6, 2220-मावहती ि

प्रवसध्दी 60 इतर, 101 जावहरात ि दृक प्रवसध्दी, (00)(03) शासकीय योजनाांर्ची विशेष प्रवसध्दी मोवहम,
26-जावहरात ि प्रवसध्दी (सांगर्क साांकेताांक 2220 1175) (योजनाांतगणत)” या लेखावशषाखाली
सन 2020-21 या ेर्थिक िषातील मांजूर अनुदानातून िागविण्यात यािा. सदर खर्चण करताना शासनार्चे
प्रर्चवलत वनयम/ेदे श, कायणपध्दती इ. र्चा अिलांब करण्यात यािा.
5.

हा शासन वनर्णय, वनयोजन वििागाच्या अनौपर्चावरक सांदिण क्र.74/1443, वद.20/10/2020 अन्िये

ि वित्त वििागाच्या प्राप्त सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत ेहे.
6.

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर उपलब्ध

करण्यात ेला असून त्यार्चा सांकेताक 202011191446478107 असा ेहे. हा ेदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत ेहे.
महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याांच्या ेदे शानुसार ि नािाने.
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कक्ष अशधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान पवरषद/ विधानसिा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवर्चिालय, मुांबई
2. सिण सन्माननीय विधानसिा, विधानपवरषद ि सांसद सदस्य
3. मा.मुख्यमांत्री याांर्चे प्रधान सवर्चि, मांत्रालय, मुांबई
4. सवर्चि, (मावहती), मावहती ि जनसांपकण महासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई
5. महासांर्चालक, मावहती ि जनसांपकण महासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई
6. सिण सांर्चालक, मावहती ि जनसांपकण महासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई
7. मा.राज्यमांत्री याांर्चे खाजगी सवर्चि,मांत्रालय, मुांबई
8. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) (लेखा परीक्षा), मुांबई, नागपूर
9. अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुांबई, नागपूर
10. वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई
11. वनयोजन वििाग/का.1443 ि वित्त वििाग/व्यय-4
12. सिण मांत्रालयीन वििाग
13. उप सांर्चालक (लेखा), मावहती ि जनसांपकण महासांर्चालनालय, मांत्रालय, मुांबई
14. वनिड नस्ती कार्या-34
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