कोविड-१९च्या प्रादु भािामुळे ऄथथव्यिस्थेिर
होणाऱ्या पवरणामािरील ईपाययोजनामंविमंडळ ईपसवमती गठीत करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
वित्त विभाग,
शासन वनणथय क्रमांक :- संकीणथ २०२०/प्र.क्र.19(1)/साधनसंपती
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंिालय, मुंबइ-400 032.
वदनांक :- 13 एवप्रल, २०२०.
प्रस्तािना माचथ 2020 पासून महाराष्ट्रात कोविड-१९ या संसगथजन्य रोगाचा प्रादु भाि झाला ऄसून या रोगाने बावधत
रुगणांच्या संख्येत सातत्याने मोठ्या प्रमाणात िाढ होत अहे . यामुळे प्रवतबंधात्मक ईपाययोजना म्हणून संपण
ू थ
दे शात वद.2४ माचथ 2020 पासून लॉकडाउन लागू करण्यात अला अहे . लॉकडाउनव्दारे ऄनेक वनबथध
घालण्यात अले अहे त. सदर वनबथधांमुळे राज्यातील सिथ ईद्योग, व्यापार, सेिा क्षेि बंद पडलेले अहे त.
त्यामुळे राज्याची ऄथथव्यिस्था ठप्प झाली अहे . साहवजकच त्याचा विपरीत पवरणाम राज्याच्या कर ि करे तर
महसूल संकलनािर झाला ि होत अहे . सदर संसगाचा प्रादु भाि ऄदयापही िाढत ऄसल्याने ि त्यामुळे लागु
केलेल्या लॉकडाउनच्या ऄनुषंगाने राज्याची अर्थथक स्स्थती पुढील काही मवहन्यातही ऄशीच राहण्याची
शक्यता अहे. या स्स्थतीतून बाहे र पडू न राज्याच्या ऄथथव्यिस्थेला ईभारी अणण्याचे राज्यासमोर मोठे अव्हान
अहे . यानुषंगाने ऄथथव्यिस्थेचे पुनरुज्जीिन करण्यासंदभात प्रभािी ईपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.
शासन वनणथयकोविड-१९ या संसगथजन्य रोगाच्या प्रादु भािाच्या ऄनुषंगाने विविध ईपाययोजना करण्यासाठी
वदनांक ९ एवप्रल, २०२० रोजी झालेल्या मंविमंडळ बैठकीत मा.ईपमुख्यमंिी यांच्या ऄध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची
मंविमंडळ ईपसवमती गठीत करण्याचा वनणथय घेण्यात अला. यानुसार मा.ईपमुख्यमंिी यांच्या ऄध्यक्षतेखाली
खालील सदस्यांची मंविमंडळ ईपसवमती गठीत करण्यात येत अहे .
मा.श्री. ऄशोक चव्हाण

मंिी, सािथजवनक बांधकाम ( सािथजवनक ईपक्रम िगळू न)

मा.श्री. छगन भुजबळ

मंिी, ऄन्न ि नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण

मा.श्री. जयंत पाटील

मंिी, जलसंपदा ि लाभक्षेि विकास

मा.श्री. बाळासाहेब थोरात

मंिी, महसूल

मा.श्री. एकनाथ शशदे

मंिी, नगर विकास ि सािथजवनक बांधकाम(सािथजवनक ईपक्रमासह)

मा.श्री. ऄवनल परब

मंिी, पवरिहन ि संसदीय कायथ

ऄपर मुख्य सवचि (वनयोजन) हे सवमतीचे सदस्य सवचि म्हणून काम पाहतील.
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2.

सदर सवमती कोव्हीड-19 च्या प्रादु भािाच्या ऄनुषंगाने वनमाण झालेल्या पवरस्स्थतीच्या ऄनुषंगाने

विविध ईपाययोजना सुचविण्याचे काम करेल. तसेच शासन वनणथयऺ, वित्त विभाग, क्रमांक संकीणथ2020/प्र.क्र.19(२)/साधनसंपती, वदनांक 13.04.2020 ऄन्िये गठीत करण्यात अलेल्या तज्ञ
सवमतीने केलेल्या वशफारशीं विचारात घेउन त्यािर वनणथय घेइल.
3.

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202004171615536505 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने,
Jayant Balkrishna Kulkarni

Digitally signed by Jayant Balkrishna Kulkarni
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=21c6e2b773a3859ca97c27d5f4e1521c3f812fcd1a7cbeac6f9da1018849c0a7,
serialNumber=9def0b6a8723e2ed0b4674c8e4a796ef130132f3686de1ae9848aad4de2445e0, cn=Jayant Balkrishna
Kulkarni
Date: 2020.04.17 17:23:54 +05'30'

( ज.बा.कुलकणी )
ईप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा. राज्यपालांचे सवचि,
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबइ,
3. मा. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबइ,
4. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबइ,
5. सिथ सन्माननीय संसद, विधानसभा ि विधानपवरषद सदस्य,
6. मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सवचि,
7. मा. ईपमुख्यमंत्रयांचे सवचि,
8. सिथ मा. मंिी/मा. राज्यमंिी यांचे खाजगी सवचि, मंिालय, मुंबइ 400 032,
9. मा. मुख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंिालय, मुंबइ 400 032,
10. महालेखापाल, (लेखा ि ऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2 मुंबइ/नागपूर,
11. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1/2 , मुंबइ/नागपूर,
12. सिथ ऄपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/ सवचि, मंिालय, मुंबइ 400 032,
13. मंिालयीन सिथ विभागांच्या ऄवधनस्त ऄसलेल्या सिथ विभागांचे ि कायालयांचे प्रमुख ,
14. प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय (विधानसभा/ विधानपवरषद), मुंबइ,
15. संचालक, लेखा ि कोषागारे , मुंबइ,
16. भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरेक्स क्र.1, योगक्षेमसमोर, िसंतराि भागित चौक, नवरमन
पॉइन्ट, मुंबइ-20,
17. आंवडयन नॅशनल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (अय) सवमती, वटळक भिन, काकासाहे ब गाडगीळ मागथ,
दादर, मुंबइ- 25,
18. नॅशनॅवलस्ट कााँग्रेस पाटी, ठाकरसी हाउस, जे.एन. हे राडीया मागथ, बलाडथ आस्टे ट, मुंबइ 400 001,
19. वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर, मुंबइ-400 028,
20. बहु जन समाज पाटी, प्रदे श सवचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भिन, प्लॉट नं. ८३-ऄे, कलेक्टर कॉलनी,
चेंबूर, मुंबइ-14,
21. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राज भुिन, एस.व्ही.पटे ल रोड, मुंबइ-400 004,
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22. भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, (माक्सथिादी) महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, गलोब वमल पॅसेज, लोऄर परळ,
मुंबइ-400013,
23. महाराष्ट्र निवनमाण सेना, राजगड, मातोश्री टॉिर, वशिाजी पाकथ, दादर, मुंबइ 400 028,
24. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, विधानभिन ,मुंबइ,

25. वित्त विभागातील सिथ कायासने/वनिड नस्ती, वित्त विभाग (साधनसंपती).
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