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प्रस्तािना:
राज्यामध्ये कोव्हीड-19 विषाणुचा प्रादु र्भाि रोखण्यासाठी कराियाच्या विविध उपाययोजना
करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून वनधी मागणीसाठी विर्भागीय आयुक्ताांकडू न प्राप्त होणारे
प्रस्तािाांची छाननी करण्यासाठी सांदर्भाधीन क्रमाांक 4 येथील शासन वनणणयान्िये आांतर विर्भागीय छाननी
सवमती गठीत करण्यात आली आहे . सदर आांतर विर्भागीय छाननी सवमतीने औरांगाबाद ि नावशक
विर्भागाांकडू न राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून वनधी मागणीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तािाांची छाननी
करून तयाांच्या वशफारशी सांदर्भाधीन क्रमाांक 5 येथील पत्रान्िये शासनास पाठविले आहे. आांतर विर्भागीय
छाननी सवमतीकडू न प्राप्त झालेल्या वशफारशींिर वनणणय घेण्यासाठी राज्य कायण कारी सवमतीची बठठक
वदनाांक 28.10.2020 रोजी आयोवजत करण्यात आली होती. तयानुसार राज्य कायणकारी सवमतीने वदनाांक
28.10.2020 रोजी झालेल्या बठठकीत वदलेल्या मान्यतेनुसार औरां गाबाद विर्भागास कोव्हीड-19
सांदर्भातील विविध उपाययोजना करण्यासाठी वनधी वितवरत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन
होती.
शासन वनणणय:
राज्यामध्ये कोव्हीड-19 विषाणुचा प्रादु र्भाि रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी
आांतर विर्भागीय छाननी सवमतीकडू न प्राप्त झालेल्या वशफारशींिर राज्य कायणकारी सवमतीने वदनाांक
28.10.2020 रोजी झालेल्या बठठकीत वदलेल्या मांजूरीनुसार राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून एकूण
रूपये 94,62,86,000/- (रूपये चौऱ्यान्नि कोटी बासष्ट्ट लाख शहाऐांशी हजार फक्त ) इतका वनधी
विर्भागीय आयुक्त, औरां गाबाद याांना इतका वनधी वितवरत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . या शासन
वनणणयाव्दारे वितरीत करण्यात येत असलेल्या वनधीचा विवनयोग खालील बाबींपठकी आांतरविर्भागीय
छाननी सवमतीने औरां गाबाद महसूल विर्भागातील सांबवां धत अवधकाऱ्याांशी ि उपायुक्त (महसूल)
याांच्यासोबत घेतलेल्या दूरवचत्रिाणीव्दारे घेण्यात आलेल्या बठठकीत मान्य केलेल्या बाबींिर ि आांतर
विर्भागीय छाननी सवमतीने विवहत केलेल्या मयादे त खचण करण्यात यािा.
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1. Measures for quatantine sample collection and screening :
(a) Provision for temporary accomodation, food, clothing, medical care etc. for people
affected and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster
containment operations.
(b) Cost of consumables for sample collection.
(c) Support for checking screening and conact tracing.
2. Procurement of essential equipment’s/labs for reponse to COVID-19:
(a) Cost of setting up addtional testing laboratories within the Government and the cost
of consumable and testing kit.
(b) Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire
authorites.
(c) Cost of Thermal Scanners, Ventilators, Air Purifiers, Oxygen generation and storage
plant in hospitals, strangthening amublance services for tranport of patients, setting up
containment zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centers and consumables in the
Government hospitals.
2.

राज्य कायणकारी सवमतीने घेतलेल्या वनणणयानुसार खालील तक्तयात दशणविल्याप्रमाणे िरील

बाबींिरील खचण र्भागविण्यासाठी विर्भागीय आयुक्त, औरांगाबाद याांना रूपये 94,62,86,000/- (रूपये
चौऱ्यान्नि कोटी बासष्ट्ट लाख शहाऐांशी हजार फक्त ) इतका वनधी उपलब्ध करून दे ण्यास मान्यता दे ण्यात
येत आहे .
अ.क्र

वजल्हा

१

औरां गाबाद

37,01,21,000

2

उस्मानाबाद

6,28,42,000

3

कहगोली

12,56,94,000

4

नाांदेड

30,76,35,000

5

जालना

7,99,94,000

एकूण औरां गाबाद विर्भाग

मांजूर करण्यात येत असलेला वनधी

94,62,86,000

उपरोक्त प्रमाणे मांजूर वनधी बीम्स प्रणालीिर विर्भागीय आयुक्त, औरां गाबाद याांना कायासन
म-11 याांनी वितवरत करािा.
3.

आांतर विर्भागीय छाननी सवमतीने विर्भागवनहाय घेतलेल्या दु रवचत्रिाणी बठठकीत मान्य केलेल्या

बाबींिर तयाांनी विवहत केलेल्या मयादेत खचण करण्यात यािा. कोव्हीड-19 चा प्रादु र्भाि रोखण्यासाठी
कराियाच्या उपाययोजनाांचा खचण राष्ट्रीय आरोग्य अवर्भयानामधून दे खील करण्यात यािा. मात्र िर मांजूर
केलेला वनधी खचण करताना राज्य शासनाच्या इतर विर्भागाच्या योजनाांमधून ककिा राष्ट्रीय आरोग्य
अवर्भयानामधून तयाच बाबींिर खचाची व्व्दरूक्ती होणार नाही याची दक्षता वजल्हावधकारी याांनी घ्यािी.
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4.

सदर वनधी खचण करताना खालील अटी ि शतीचे विशेषतिाने पालन करण्यात यािे :
1) कोव्व्हड -१९ विषाणूचा प्रादु र्भाि रोखण्यासाठी अन्य योजनातून सदर बाबी प्रस्तावित
केलेल्या नाहीत याबाबत सांबवां धत वजल्हावधकारी कायालयाने खात्री करणे बांधनकारक
राहील जेणे करुन विरुव्क्त होणार नाही.
2) आिश्यक तेथे प्रशासकीय, ताांवत्रक मान्यता ि वनविदा प्रवक्रया राबविण्याची दक्षता घ्यािी.
3) आिश्यक तेथे वनविदा मागविणे, स्िीकृती करणे ि खरे दी बाबीचे सिण वनकष शासनाच्या
तया तया िेचेच्या प्रचवलत कायणपध्दती ि धोरणा नुसार राहतील या बाबत दक्षता घेण्यात यािी.
4) RT-PCR वकट्सचा पुरिठा राज्य स्तरािरुन िठ्यककीय वशक्षण ि औषधी द्रव्ये विर्भागा माफणत
करण्यात येणार आहे. अवधक आिश्यकतेसाठी बाजार र्भािानुसार खरे दी करताना RT-PCR
वकट्स ि VTM वकट्स याांचे हॉफवकन बायोफामा वलवमटे ड याांनी वनवित केलेल दर विचारात
घेिून न्युनतम दराने खरे दी करण्यात यािी. तसेच औषधे ि सावहतय सामु्ी स्थावनक
पातचीिर खरे दी करताना वनविदे नु सार प्राप्त झालेल्या दरासोबत हाफवकन कडील दर,
इतर उपलब्ध दर याांची तुलना करुन न्युनतम दराने खरे दी करण्याची दक्षता घेण्यात
यािी.
5) खरे दी करताांना विर्भागातील सिण वजल्हयासाठी दर सिणसाधारण समाांतर असतील याची
दक्षता घ्यािी.
6) Covid Medicine / Lab kits - RT-PCR Kit / rapid antigen / Antibody या बाबींसाठी
नविन पुरिठा धारक/ उतपादक उपलब्ध होत आहेत.

तया मुचे प्रतयेक िेची खरे दी

करताांना याची मावहती घेऊनच खरे दी करािी. निीन पुरिठा धारक उपलब्ध होत असल्यामुचे
बाजारर्भाि कमी होत आहे त. तयामुचे एकाच िेची मोठी खरे दी करण्यात येऊ नये.
7) Tocilizumab हे औषध सिण वजल्हयाांनी मावगतलेले आहे . मात्र याबाबत उतपादकाांनी हे
औषध पवरणामकारक नाही असे नमुद केलेले आहे. तयामुचे याबाबत राज्य त्ञ  सवमतीच्या
मागणदशणक ततिाांच्या अवधन खरे दी करण्यात यािी.
8)

मागणी केलेल्या काही बाबी या आिश्यकते पेक्षा काही प्रमाणात जास्त िाटत असल्याचे
आांतर विर्भागीय छाननी सवमतीने नमूद केले आहे.

अशा िस्तुांबाबत वजल्हा प्रशासनाने प्रतयक्ष

आिश्यकता ि उपयोवगता तसेच मनुष्ट्यबचाची उपलब्धतता या बाबी पुनश्चः खरे दीच्या
िेची पडताचणी करण्याची दक्षता घ्यािी.
9)

Antigen/ Remdesiver / Flavipiravir / N95

याांची खरे दी कमी प्रमाणात ि कमी

कालािधीसाठी करणे आिश्यक आहे. शक्यतो १५ ते २० वदिसाांची खरे दी करण्यात यािी.
दर वनविती झालेली असली तरी प्रतयेक िेची दराबाबत पडताचणी करािी. मोठी ्डण र
वदल्यास कमी होणा-या दराचा फायदा खरे दी विर्भागास वमचािा अशा प्रकारची अट
खरे दी आदे शात अांतर्भूत
ण करणे आिश्यक रावहल.
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10) Temporary Facility वनमाण करताांना रुग्ण सां्या ि Daily Case Load बघणे आिश्यक
आहे . शक्यतो उपलब्ध शासकीय सांस्था ककिा शासकीय इमारत याांच्या उपलब्ध इमारतीत
बदल करुन तयारी करण्यात यािी. वजल्हयातील उपलब्ध शासवकय खाटा, खाजगी
रुग्णालयातील ८० टक्के उपलब्ध खाटा आवण खोल्या याांची सां्या लक्षात घेऊनच निीन
Temporary Centres तयार करािेत.
11) कायणरत केलेले CCC वकमान ७५ टक्के र्भरल्यानांतरच निीन CCC कायाव्न्ित करण्याचा
विचार करािा.
12) प्रक्षेवपत प्रकरणे (Projected Cases) आवण O2 Bed ची उपलब्ध सां्या यािर Liquid O2
tank ची आिश्यकता अिलांबन
ु राहील. खरे दी करताांना याची पडताचणी करुनच खरे दी
करािी. शक्यतो शासवकय / नगरपावलका / महानगरपावलका याांच्यासाठी Liquid O2 tank
ची खरे दी करािी. खाजगी ककिा तातपुरता वनमाण करण्यात येणा-या सुविधाांमध्ये शक्यतो
Dura cylinders / Jumbo cylinders याांचा िापर करािा.
13) मनुष्ट्यबच र्भरताना काचजी घेणे आिश्यक आहे . सिण सांस्थासाठी सरसकट मनुष्ट्यबच
दे ण्यात येऊ नये. रुग्ण नसताांना CCC/ DCHC कायाव्न्ित करुन १०० टक्के लागणारे
मनुष्ट्यबच र्भरण्यात येऊ नये. जुने CCC / DCHC ७५ टक्के र्भरल्यानांतरच पुढील सांस्था सुरु
कराव्यात ि तयानुसार मनुष्ट्यबच र्भरण्यात यािे.
14) Trunat / CBNAT निीन मशीन घेताांना राष्ट्रीय क्षयरोग कायणक्रमा अांतगणत प्राप्त Trunat /
CBNAT

पुणण क्षमतेने िापरण्यात येत आहे त याची खात्री करािी.

15) िठ्यककीय उपकरणे ि सावहतय सामु्ी खरे दी उजा ि कामगार विर्भागाचा शासन वनणणय वद.
०१.१२.२०१६ ि तयामध्ये िेचोिेची केलेल्या सुधारणा मधील अटी ि शतींच्या अवधन राहु न
तसेच शासनाचे पवरपत्रक वद.३०.१.२०१९ तसेच वद. २८.२.२०१९ ि वद.२९.६.२०१९ मवधल
मागणदशणक सुचना नुसार कायणिाही करण्यात यािी.
16) शासन पवरपत्रक वद. २४/०३/२०२० अन्िये कोव्व्हड -१९ कालािधीत वजल्हा स्तरािर
उपलब्ध अनुदानातुन खरे दी करण्याकवरता वजल्हावधका-याच्या अध्यक्षतेखालील सवमतीस
अवधकार प्रदान करण्यात आले असल्याने तयाांच्या मान्यतेने वजल्हा स्तरािरील खरे दीची
कायणिाही करण्यात यािी. ज्या बाबींची राज्य स्तरािरुन खरे दी करण्यात येते तया बाबींची
राज्य स्तरािरुन खरे दी करून होत असलेल्या पुरिठयाचा विचार करुनच खरे दीची
आिश्यकता वनवित करािी. सदर खरे दी करताांना बाजार र्भािाचा विचार करुनच खरे दी
करण्यात यािी. सदर बाबी खरे दी करताना विहीत पांचसुत्री वनयमाांचे काटे कोर पालन
करािे. तसेच खरे दी बाबत या आयुक्तालयाकडु न

ि शासनाकडु न िेचोिेची वनगणवमत

करण्यात आलेल्या सुचना ि मागणदशणक तततिे याांचे पालन करािे.
17) िरील प्रमाणे बाबी खरे दी करताांना तयासाठी असणा-या ताांवत्रक विवनदे शाप्रमाणे ती
असल्याची खात्री करािी. खरे दीची कायणिाही प्राप्त अनुदान मयादे तच करण्यात यािी.
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आिश्यकतेनुसारच

खरे दी करण्यात यािी.

औषधे , पुरिठा ि सावहतय विनािापर पडु न

राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यािी.
5.

िरील वनधी खचण करताना सांदर्भाधीन क्रमाांक 3 येथील विविध शासन वनणणयातील सुचनाांचे पालन

करण्यात यािे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी वनधी मांजूर करण्यात आला आहे तयाच प्रयोजनासाठी सदर
वनधी खचण करण्यात यािा. सदर वनधी अनािश्यकवरतया आहवरत करून बँक खातयामध्ये काढू न ठे िण्यात
येिू नये. या आदे शान्िये मांजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मयादेतच खचण करण्यात यािा.
6.

सदर वनधीतून करण्यात येत असलेल्या खचाचे लेखे वनधी आहवरत करण्यात येणाऱ्या

कायालयाच्या स्तरािर ठे िण्यात यािे ि करण्यात आलेल्या खचाचा कोषागार कायालये ि महालेखापाल
कायालयाशी त्रठमावसक ताचमेच घेण्यात यािा. तसेच राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून उपलब्ध करून
वदलेला उपरोक्त वनधी खची पडल्यानांतर तातडीने वनधीची उपयोवगता प्रमाणपत्रे सांबवां धताांकडू न प्राप्त
करून घेिन
ू एकवत्रतवरतया शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विर्भागीय आयुक्त याांची राहील.
7.

िरील प्रयोजनासाठी होणारा खचण मागणी क्रमाांक सी-6, प्रधान लेखाशीषण 2245 - नठसर्गगक

आपत्तीच्या वनिारणासाठी अथणसहाय, 80, सिणसाधारण , 800, इतर खचण, (91) राज्य आपत्ती प्रवतसाद
वनधीच्या मानकानुसार खचण, (91) (02) कोव्हीड-19 चा प्रादु र्भाि रोखण्यािरील खचण (अवनिायण ), 31
सहाय्यक अनुदाने (िेतनेतर) (2245 4141) या लेखाशीषाखाली पुनर्गिवनयोजनेव्दारे उपलब्ध करून
दे ण्यात आलेल्या तरतुदीमधून र्भागविण्यात यािा.
8.

हा शासन वनणणय वित्त विर्भागाच्या अनौपचावरक सांदर्भण क्रमाांक : 291/व्यय-9/2020, वदनाांक

18.11.2020 अन्िये वमचालेल्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे .
9.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थचािर

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 202012091451316319 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाांने,

UDAY GANPAT
GAWAS

Digitally signed by UDAY GANPAT GAWAS
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=d99ad92d2ef92f97f483127c546b50d831cbc0858b00a86d1
7202dbe2e19d646, postalCode=400032,
street=MANTRALAYA,MUMBAI,
serialNumber=9ce356f38c6a70a8ffde299ad6627f48bd01e875a7aca
38bd139b0cc5367e62d, ou=NA, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, cn=UDAY GANPAT GAWAS
Date: 2020.12.09 14:52:58 +05'30'

( उदय गिस )
कायासन अवधकारी,महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा.मु्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि,मांत्रालय,मुांबई,
2. मा.उपमु्यमांत्री याांचे सवचि,मांत्रालय,मुांबई
3. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसर्भा/विधान पवरषद), विधानमांडच सवचिालय,मुांबई,
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4. महाराष्ट्र विधानमांडचाचे सिण सन्माननीय विधान सर्भा/विधान पवरषद सदस्य,
5. अपर मु्य सवचि ( वित्त ), मांत्रालय,मुांबई,
6. प्रधान सवचि (सािणजवनक आरोग्य विर्भाग ),जी.टी.हॉस्पीटल, मुांबई,
7. आयुक्त, आरोग्य सेिा आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
8. विर्भागीय आयुक्त, औरां गाबाद
9. वजल्हावधकारी,औरां गाबाद,उस्मानाबाद,कहगोली,नाांदेड,जालना,
10. महालेखापाल (लेखा ि अनु्ञ ेयता) 1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर,
11. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराष्ट्र,मुांबई/नागपूर,
12. सांचालक, लेखा ि कोषागारे ,मुांबई
13. वजल्हा कोषागार अवधकारी, औरां गाबाद, उस्मानाबाद, कहगोली, नाांदेड, जालना,
14. मा.मांत्री ( मदत ि पुनिणसन) याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालय,मुांबई
15. मा. राज्यमांत्री (मदत ि पुनिणसन) याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालय,मुांबई
16. विवत्तय सल्लागार ि सहसवचि,मदत ि पुनिणसन प्रर्भाग,मांत्रालय,मुांबई
17. कायासन अवधकारी (म-11), मदत ि पुनिणसन प्रर्भाग,मांत्रालय,मुांबई
18. वित्त विर्भाग (कायासन व्यय-9/अथण-6),मांत्रालय,मुांबई
19. वनिड नस्ती (कायासन/ म-३ )
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