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शासन धनणचय :- 

कोरोना अजाराशी संबधंधत ईपायोजना करण्यासाठी नागरी स्थधनक स्िराज्य संस्थांना धनधीची 
अिश्यकता भासत ऄसल्याच े धनदशचनास अले अहे. या पारॄचभमूीिर नागरी स्थाधनक स्िराज्य संस्थांना 
कारोना अजाराच्या ऄनुषंगोन ईपायोजना करण्यासाठी धनधी ईपलब्धतेच्या ऄनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
ईपाययोजना/ कायचपद्धती धनधरृत करून देण्याचा धनणचय शासनाने घेतला अहे. 

1) नागरी स्थाधनक स्िराज्य संस्थांनी त्यांच्या पधरक्षेत्रातील कोधिड ईपाययोजनांसाठी मदत ि पनुिचसन 
धिभागामाफच त, धजल्हाधधकारी यांच्याद्वारे प्राप्त होणाऱ्या धनधीचा प्राधान्याने धिधनयोग करािा.  

2) िरील 1 प्रमाणे ईपलब्ध होणारा धनधी िापरल्यानंतर कोराना अजाराशी सबंधंधत ईपाययोजनांसाठी 
ज्या नागरी स्थाधनक स्िराज्य संस्थांकडे 14 व्या धित्त अयोगाच्या पिूीच्या धित्त अयोगाच्या 
धनधीिरील व्याजाची रक्कम धशल्लक ऄसल्यास त्यांनी ऄशा रकमेचा िापर या प्रयोजनासाठी 
प्राधान्याने करािा.  

3) िरील 1 ि 2 प्रमाणे ईपलब्ध होणाऱ्या धनधीचा धिधनयोग केल्यानंतर कोरोना अजाराशी संबधंधत 
ईपाययोजनांसाठी 14 व्या धित्त अयोगाच्या कालािधीत नागरी स्थाधनक स्िराज्य संस्थांना प्राप्त 
झालेल्या धित्त अयोगाच्या मुलभतू ि कायात्मक ऄनुदानाच्या रकमेिर जमा झालले्या व्याजाच्या 
रकमेचा िापर करण्यात यािा. 

4) या व्याजाच्या रकमेचा धिधनयोग करताना कोधिड-19 प्रधतबधंात्मक ईपाययोजनांमध्ये कन्टेंमेंट झोन 
घोधषत करणे ि कन्टेंमेंट झोनचे व्यिस्थापन करणे, कोधिड केऄर सेंटरचे व्यिस्थापन करणे 
(औषधोपचाराचा खचच िगळून) कोधिड ईपाययोजनांच्या ऄनुषंगाने ऄशा मृतदेहांिर ऄंत्यसंस्कार 
करण्यासाठी लागणाऱ्या सिच ईपाययोजनािंर होणारा खचच देखील सिचसाधारणपणे समाधिष्ट्ट 
राहतील.  
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5) ऄशा प्रकारे धित्त अयोगाच्या ऄनुदानािरील व्याजाच्या रकमेतून कोधिड ईपाययोजनांसाठी 
धिधनयोग करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याच े ऄधधकार संबधंधत अयुक्त, महानगरपाधलका 
अयुक्त यांना राहतील. यामधून खचच करण्यासाठी मुख्याधधकारी ऄ िगच नगरपधरषद यांना रूपये 30 
लक्ष, मुख्याधधकारी ब िगच नगरपधरषद यांना रूपये 20 लक्ष, मुख्याधधकारी क िगच नगरपधरषद तसेच 
मुख्याधधकारी, नगरपंचायत यांना रूपये 10 लक्ष या मयांदेत प्रशासकीय मान्यता देण्याच ेऄधधकार 
प्रत्यायोधजत करण्यात येत अहेत. त्याचा  संबधंधत मुख्याधधकारी यांनी सयुोग्य प्रकारे िापर करािा. 
त्यापढुील व्याजाच्या रकमेचा कोधिड ईपाययोजनांसाठी धिनधयोग करण्यासाठी नगर पधरषदा ि 
नगरपंचायतीनी धजल्हाधधकारी यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यािी. 

6) या धित्त अयोगाच्या व्याजाच्या रकमेमधून कोधिड ईपाययोजनेसाठी िरीलप्रमाणे खचच केल्यांनतर 
ईिचधरत व्याजाच्या रकमेचा धिधनयोग शासन धनणचय धदनांक 04.08.2015 मध्ये धिधहत प्रयोजनासाठी 
(जसे की घनकचरा व्यिस्थापन/ कें द्र ि राज्य योजनेंतगचत मंजूर पायाभतू सुधिधा प्रकल्पांिरील 
लोकिगचणी, मनपा/ नपा धहस्सा ि ऄसे प्रकल्प पणूच करण्यासाठी लागणारा ऄधतधरक्त खचच आत्यादी), 
धिधहत सक्षम प्राधधकाऱ्यांच्या मान्यतेने करण्यास देधखल ऄनुमती देण्यात येत अहे. 

7) कोधिड-19 च्या ऄनुषंगाने नागरी भागात काम करणाऱ्या नगारी स्थाधनक स्िराज्य संस्था स्तरािरील 
संबधंधत कमचचारी, नगरपधरषदेच े सफाइ कमचचारी, कोधिड-19 च्या ऄनुषंगाने सिके्षणाच े काम 
करणाऱ्या ऄंगणिाडी सधेिका, ऄंगणिाडी मतदनीस, अशा कायचकत्या, ऄसे सिच कमचचारी जोखीम 
पत्करुन काम करत ऄसल्यामुळे त्यांना धनयधमत ितेन मानधना व्यधतधरक्त रुपये 1000/- आतकी 
प्रोत्साहनपर रक्कम 12 व्या, 13 व्या ि 14 व्या धित्त अयोगाच्या व्याजाच्या रकमेतून देण्यात यािी. 

02. संदभाधीन धदनांक 3 ऑगस्ट, 2015 च्या शासन धनणचयातील ऄन्य बाबी कायम राहतील. 

सदर शासन धनणचय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळािर ईपलब्ध 
करण्यात अला ऄसून, त्यांचा संगणक संकेतांक 202009141823567225 ऄसा अहे. हा शासन धनणचय 
धडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाधंकत करुन काढण्यात येत अहे. 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचं्या अदेशानुसार ि नािाने, 
 
 
 
 
 

(पां. जो. जाधि) 
सह सधचि, नगर धिकास धिभाग 

प्रत :- 
1. मा. मुख्यमंत्री  यांच ेप्रधान सधचि 
2. मा. मंत्री (नगर धिकास) यांच ेखाजगी सधचि 
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NG JOTIBA 
JADHAV
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3. मा. राज्यमंत्री (नगर धिकास) यांच ेखाजगी सधचि 
4. मा. मुख्य सधचि, मंत्रालय, मुंबइ. 
5. ऄपर मुख्य सधचि, धित्त धिभाग मंत्रालय, मुंबइ. 
6. अयुक्त तथा संचालक, नगरपधरषद प्रशासन संचालनालय, िरळी, मुंबइ. 
7. कायचकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी धिकास ऄधभयान संचालनालय, मुंबइ 

8. ऄधभयान संचालक, स्िच्छ महाराष्ट्र ऄधभयान (नागरी) , मुंबइ 
9. महालेखापाल कायालय, महाराष्ट्र 1/2 मुंबइ/नागपरू. 
10. ऄधधदान ि लेखा ऄधधकारी, मुंबइ. 
11. सिच धिभागीय अयुक्त 
12. सिच धजल्हाधधकारी 
13. अयुक्त, सिच संबधंधत महानगरपाधलका 
14. मुख्याधधकारी, सिच नगरपधरषदा 
15. मुख्याधधकारी, सिच नगरपंचायती  
16. सिच धजल्हा कोषागार ऄधधकारी  
17. प्रधान सधचि, नगर धिकास धिभाग (1) यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ. 
18. प्रधान सधचि, नगर धिकास धिभाग (2) यांच ेस्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ. 
19. धनिडनस्ती, (नधि-04) 

***** 

 

 

 


