
कोविड-१९च्या प्रादुर्भािामुळे   ाऄथथव्यिस्थेिर 
 होणाऱ्या पवरणामािरील ाईपाययोजना- 
तज्ञ सवमती गठीत करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
वित्त विर्भाग, 

शासन वनणथय क्रमाांक :-  सांकीणथ २०२० /प्र.क्र.19 (२)/साधनसांपती 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबाइ -400 032. 
वदनाांक :-  13 एवप्रल, २०२०. 

  

प्रस्तािना - 
 माचथ 2020 पासून महाराष्ट्रात कोविड-१९या सांसगथजन्य रोगाचा प्रादुर्भाि झाला ाऄसून या 

रोगाने बावधत रुगणाांच्या सांख्येत सातत्याने मोठ्या प्रमाणात िाढ होत ाअहे.  यामुळे प्रवतबांधात्मक  
ाईपाययोजना म्हणनू सांपणूथ देशात  वद.2४ माचथ 2020 पासून लॉकडााउन लागू करण्यात ाअला ाअहे. 
लॉकडााउनव्दारे ाऄनेक वनबथध घालण्यात ाअले ाअहेत. सदर वनबथधाांमुळे  राज्यातील  सिथ ाईद्योग, व्यापार, 
सेिाक्षेत्र बांद पडलेले ाअहेत. पवरणामी  राज्याची ाऄथथव्यिस्था ठप प झाली  ाअहे. साहवजकच त्याचा 
विपरीत पवरणाम राज्याच्या कर ि करेतर महसूल सांकलनािर झाला ि होत ाअहे.  सदर सांसगाचा   
प्रादुर्भाि ाऄदयापही िाढत ाऄसल्याने ि त्यामुळे लागु केलेल्या लॉकडााउनच्या ाऄनुषांगाने राज्याची ाअर्थथक 
स्स्थती पढुील काही  मवहन्यातही  ाऄशीच राहण्याची शक्यता ाअहे.  या स्स्थतीतून बाहेर पडून राज्याच्या 
ाऄथथव्यिस्थेला ाईर्भारी ाअणण्याच े राज्यासमोर मोठे ाअव्हान ाअहे. यानुषांगाने ाऄथथव्यिस्थेचे पनुरुज्जीिन 
करण्यासांदर्भात प्रर्भािी ाईपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन वनणथय-  

कोरोना प्रादुर्भािाच्या ाऄनुषांगाने केलेल्या लॉकडााउनमळेु राज्याच्या ाऄथथव्यिस्थेिर झालेल्या 
पवरणामाांचा सखोल ाऄभ्यास करुन ाईपाययोजना सचुविण्यासाठी वदनाांक 0९ एवप्रल २०२० रोजी झालेल्या 
मांवत्रमांडळ बठैकीत  तज्ञ सवमती गठीत करण्याबाबत वनणथय घेण्यात ाअला ाअहे.  त्यानुसार खालीलप्रमाणे 
सवमती गठीत करण्यात येत ाअहे. 

1.  श्री. ज.े एस. सहानी, सेिावनिृत्त र्भाप्रस,े 
2. श्री. सुबोध कुमार, सेिावनिृत्त र्भाप्रस,े 
3. श्री.रमानाथ झा, सेिावनिृत्त र्भाप्रस,े 
4. श्री.ाईमेशचांद्र सरांगी, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
5. श्री.जयांत कािळे, सेिावनिृत्त र्भाप्रस,े 
6.  श्री.सुधीर श्रीिास्ति, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
7.   ाऄपर मुख्य सवचि (वनयोजन) वनयोजन विर्भाग, मांत्रालय, 
8. ाऄपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विर्भाग - समन्ियक, 
9.  प्रधान सवचि (ाईद्योग), ाईद्योग, ाईजा ि कामगार विर्भाग, मांत्रालय, 
10. प्रधान सवचि (वित्तीय सधुारणा), वित्त विर्भाग, मांत्रालय, 
11. सवचि (कृवष), कृवष ि पदुम ि दुगधव्यिसाय विर्भाग, मांत्रालय 
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2.      सदर सवमती ही राज्यात कोरोना प्रादुर्भािाच्या ाऄनुषांगाने केलेल्या लॉकडााउनमुळे राज्याच्या 
ाऄथथव्यिस्थेिर झालेल्या पवरणामाांचा सखोल ाऄभ्यास करुन राज्याची ाऄथथव्यिस्था पिूथपदािर 
ाअणण्यासाठी ाईपायययोजना सुचविल. 
3.        सवमती वदनाांक 30 एवप्रल, 2020 पयंत त्याांचा  ाऄहिाल शासनास सादर करेल. 
4.       सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर ाईपलब्ध 
करण्यात ाअला ाऄसून त्याचा सांकेताक 202004171226383905 ाऄसा ाअहे. हा ाअदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत ाअहे.  

       महाराष्ट्राचे  राज्यपाल याांच्या ाअदेशानुसार ि नािाने, 
 

 

        ( ज.बा. कुलकणी ) 
                    ाईप सवचि, महाराष्ट्र शासन 
   

प्रवत, 

1. मा. राज्यपालाांच ेसवचि, 
2. मा. सर्भापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबाइ,  
3. मा. ाऄध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसर्भा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबाइ, 
4. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/ विधानसर्भा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबाइ, 
5. सिथ सन्माननीय सांसद, विधानसर्भा ि विधानपवरषद  सदस्य,  
6. मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि, 
7. मा. ाईपमुख्यमांत्रयाांचे  सवचि, 
8. सिथ मा. मांत्री/मा. राज्यमांत्री याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबाइ 400 032, 
9. मा. मुख्य सवचि याांच ेिवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबाइ 400 032, 
10. महालेखापाल, (लेखा ि ाऄनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1/2,  मुांबाइ/नागपूर, 
11. महालखेापाल (लेखा परीक्षा),  महाराष्ट्र-1/2, मुांबाइ/नागपूर, 
12. सिथ ाऄपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/ सवचि, मांत्रालय, मुांबाइ 400 032, 
13. श्री. जे. एस. सहानी, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
14. श्री. सुबोध कुमार, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
15. श्री.रमानाथ झा, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
16. श्री.ाईमेशचांद्र सरांगी, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
17. श्री.जयांत कािळे, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
18. श्री.सुधीर श्रीिास्ति, सेिावनिृत्त र्भाप्रसे, 
19. मांत्रालयीन सिथ विर्भागाांच्या ाऄवधनस्त ाऄसलेल्या सिथ विर्भागाांच ेि कायालयाांच ेप्रमुख, 
20. प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय (विधानसर्भा/ विधानपवरषद), मुांबाइ, 
21. सांचालक, लेखा ि कोषागारे, मुांबाइ, 
22. र्भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक्स क्र.1, योगक्षेमसमोर, िसांतराि र्भागित चौक, 

नवरमन  पॉाइन्ट, मुांबाइ-20, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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23. ाआांवडयन नॅशनल कााँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (ाअय) सवमती, वटळक र्भिन, काकासाहेब गाडगीळ मागथ, 
दादर, मुांबाइ- 25, 

24. नॅशनॅवलस्ट कााँगे्रस पाटी, ठाकरसी हााउस, जे.एन. हेराडीया मागथ, बलाडथ ाआस्टेट, मुांबाइ 400 001, 
25. वशिसेना, वशिसेना र्भिन, गडकरी चौक, दादर, मुांबाइ-400 028, 
26. बहुजन समाज पाटी, प्रदेश सवचि, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.र्भिन, प लॉट नां. ८३-ाऄे, कलेक्टर कॉलनी, 

चेंबूर, मुांबाइ-14, 
27. र्भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राज र्भिुन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुांबाइ-400 004,  
28. र्भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, (माक्सथिादी) महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, गलोब वमल पॅसेज, लोाऄर परळ, 

मुांबाइ-400013, 
29. महाराष्ट्र निवनमाण सेना, राजगड, मातोश्री टॉिर, वशिाजी पाकथ , दादर, मुांबाइ 400 028,  
30. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, विधानर्भिन ,मुांबाइ, 
31. वित्त विर्भागातील सिथ कायासने/वनिड नस्ती, वित्त विर्भाग (साधनसांपती). 
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