कोव्हिड-19

संबंधित

कततहय

बजावतांना

कोव्हिडमुळे मृत्यू िोणाऱ्या कमतचाऱ्यांना रु.50.00
लक्ष सानुग्रि सिाय्य लागू करण्यास मुदतवाढ
दे ण्याबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
धवत्त धवभाग
शासन धनणतय क्र.संकीणत 2020/प्र.क्र.4/हयय-9,
मादाम कामा मागत,िु तात्मा राजगुरु चौक.
मंत्रालय,मुंबई-400 032.
धद. 14 ऑक्टोबर, 2020.
संदभत : धवत्त धवभाग, शासन धनणतय क्र.संकीणत 2020/प्र.क्र.4/हयय-9, धद.29.5.2020
शासन धनणतय :-कोव्हिड-19 संबंधित कततहय बजावतांना कोव्हिडमुळे मृत्यू िोणाऱ्या शासकीय कमतचाऱ्यांना
रु.50.00 लक्ष सानुग्रि सिाय्य लागू करण्याचे आदे श धद.29.5.2020 चा शासन धनणतयान्वये धनगतधमत
करण्यात आले आिेत. या शासन धनणतयानुसार सदर आदे श धद.30.9.2020 पयंत लागू आिेत. तथाधप,
मिाराष्ट्र राज्यात सद्य:व्थथतीत कोहिीड-19 धवषाणूंची साथ चालू असल्यामुळे धद.29.5.2020 च्या
आदे शास धद.1.10.2020 पासून धद.31.12.2020 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात येत आिे. धद.29.5.2020 च्या
शासनधनणतयातील अन्य सवत अटी व शती कायम राितील.
सदर शासन धनणतय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथथळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202010141441140505 असा आिे. िा
शासन धनणतय धडजीटल थवाक्षरीने सांक्षांधकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( धववेक दधिफळे )
सि सधचव
प्रत,
1) मा.राज्यपालांचे प्रिान सधचव
2) मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रिान सधचव
3) मा.धवरोिी पक्षनेता, धविान पधरषद/धविानसभा, मिाराष्ट्र धविानमंडळ सधचवालय, मुंबई.

शासन धनणतय क्रमांकः संकीणत 2020/प्र.क्र.4/हयय-9,

4) सवत मंत्री आधण राज्यमंत्री यांचे खाजगी सधचव,
5) मा.मुख्य सधचव, मंत्रालय मुंबई-32.
6) सवत अपर मुख्य सधचव/प्रिान सधचव/सधचव, सवत मंत्रायीन धवभाग, मंत्रालय मुंबई-32.
7) सधचव, मिाराष्ट्र धविान पधरषद/धविानसभा, मिाराष्ट्र धविानमंडळ सधचवालय, मुंबई.
8) धवशेष आयुक्त, मिाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी धदल्ली 110001,
9) प्रिान मिालेखापाल, 1/2 (लेखापधरक्षा) मिाराष्ट्र मुंबई/नागपूर.
10) प्रिान मिालेखापाल, 1/2 (लेखा व अनुज्ञय
े ता) मिाराष्ट्र मुंबई/नागपूर.
11) संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई
12) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
13) धनवासी लेखा अधिकारी, मुंबई
14) सवत धजल्िा कोषागार अधिकारी
15) सवत सिसधचव/उप सधचव/अवर सधचव/कक्ष अधिकारी, धवत्त धवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
16)धनवड नथती,हयय-9, धवत्त धवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
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