कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोर्ामुळे सन 2020-21
या

वित्तीय

िर्षात

होणाऱ्या

अर्गव्यिस्र्ेिरील

पवरणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन
वित्त विभार्
शासन वनणगय शुध्दीपत्रक क्रमांक : अर्गसं-2020/प्र.क्र. 65/अर्ग-3
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक :- 14 मे, 2020
पहा :- १) वित्त विभार्, शासन पवरपत्रक क्र.संकीणग 2020/प्र.क्र.62/कोर्षा प्रशा -५,
वद.31 मार्ग, 2020.
२) वित्त विभार्,शासन पवरपत्रक क्र. अर्गसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्ग-३,
वद.१६ एवप्रल, २०20.
3) वित्त विभार्, शासन वनणगय क्र. अर्गसं-2020/प्र.क्र. 65/अर्ग-3,
वद. 04 मे , 2020
शासन शुध्दीपत्रक वद. 04 मे, 2020 च्या शासन वनणगयातील पवर. 13 मध्ये पुढील परंतुकार्ा समािेश करण्यात
यािा.
“मात्र पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभार्ासाठी उन्हाळ्यातील टं र्ाई अंतर्गत अत्यािश्यक
स्िरुपाच्या ि मुलभूत र्रजांच्या कामांना ि रो.ह.यो. अंतर्गतच्या कामांना िरील वनबंध लार्ू राहणार
नाहीत.
तसेर् केंद्र सहाय्ययत योजनांसाठी जर केंद्र शासनाकडू न वनधी प्राप्त झालेला असल्यास त्या
वनधीच्या मयादे तर् सिग विभार्ांतर्गतच्या बांधकामांच्या कामांना िरील वनबंध लार्ू राहणार नाहीत.
तसेर् ग्रामविकास विभार् ि नर्र विकास विभार् यांना वद. 31.03.2020 पूिी वितरीत करण्यात
आलेल्या वशल्लक (अपूणग कामांर्ा वित्तीयभार िजा जाता) वनधीमधून काही कामे हाती घ्याियार्ी
असल्यास वशल्लक वनधीच्या मयादे त खर्ग वसवमत ठे िला जाईल ि पुढील आर्थर्क िर्षासाठी (2020-21)
कोणताही वित्तीय भार वनमाण केला जाणार नाही या अटींच्या अधीन बांधकामे ि इतर बाबी हाती घेता
येतील.”
2.

उपरोक्त शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर

उपलब्ध असून, त्यार्ा संर्णक संकेतांक 202005131823182205 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Manoj Saunik
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( मनोज सौवनक )
अपर मुख्य सवर्ि (वित्त), महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपालांर्े प्रधान सवर्ि
2) मा. मुख्यमंत्र्यार्े प्रधान सवर्ि
3) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान पवरर्षद/विधान सभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सवर्िालय, मुंबई.
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4) सिग मंत्री आवण राज्यमंत्री यांर्े खाजर्ी सवर्ि.
5) अपर मुख्य सवर्ि / प्रधान सवर्ि / सवर्ि सिग मंत्रालयीन विभार्, मंत्रालय, मुंबई
6) मा. मुख्य सवर्ि, सिग अपर मुख्य सवर्ि / प्रधान सवर्ि / सवर्ि सिग मंत्रालयीन विभार्, मंत्रालय, मुंबई.
7) सवर्ि, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपवरर्षद विधानमंडळ सवर्िालय, मुंबई
8) सिग सह सवर्ि / उप सवर्ि (अर्गसंकल्प शाखा), सिग मंत्रालयीन विभार्, मंत्रालय, मुंबई.
9) विशेर्ष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्थनकस रोड, निी वदल्ली 110001
10) प्रधान महालेखापाल - 1/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नार्पूर
11) प्रधान महालेखापाल - 1/2 (लेखा ि अनुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र, मुंबई/नार्पूर
12) प्रबंधक, उच्र् न्यायालय (मूळ शाखा/ अपील शाखा), मुंबई
13) प्रबंधक, लोकआयुक्त ि उप लोकआयुक्त यांर्े कायालय, मुंबई
14) प्रबंधक, म.प्र. न्यावधकरण, मुंबई
15) सिग विभार्ीय आयुक्त
16) सिग वजल्हावधकारी
17) संर्ालक, लेखा ि कोर्षार्ारे , मुंबई
18) अवधदान ि लेखा अवधकारी, मुंबई.
19) वनिासी लेखा अवधकारी, मुंबई.
20) सिग वजल्हा कोर्षार्ार अवधकारी.
21) सिग सह सवर्ि/उप सवर्ि/अिर सवर्ि/कक्ष अवधकारी,वित्त विभार्, मंत्रालय, मुंबई.
22) वनिड नस्ती, अर्ग-3, वित्त विभार्, मंत्रालय, मुंबई.
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