अमदार स्थाननक निकास काययक्रम सन
२०२०-२१ या अर्थथक िर्षांकरीता "कोिीड-१९
(COVID-19)" संदभात िैद्यकीय यंत्रसामुग्री ि
सानित्यखरेदीबाबत.
मिाराष्ट्र शासन
ननयोजन निभाग
शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांक : स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,
िु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय, मुंबइ-४०००३२.
नदनांक : १६ एनप्रल, २०२०.
संदभय :- १) ननयोजन निभाग, शासन ननणयय क्रमांक : स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,
नद.१२/७/२०१६,
२) ननयोजन निभाग, शासन ननणयय क्रमांक : स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,
नद.३१/८/२०१७,
३) ननयोजन निभाग, शासन पनरपत्रक क्रमांक :स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,
नद.२७/३/२०२०,
शासन शुध्दीपत्रक :ननयोजन निभागाच्या क्रमांक :स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, नद.२७/३/२०२० च्या
शासन पनरपत्रकातील पनरच्छे द-२ मध्ये नमुद केलेल्या तक्तत्यातील ऄनुक्रमांक-५ समोरील तरतुद
पुढीलप्रमाणे सुधानरत करण्यात येत अिे.
मुळ तरतूद

सुधानरत तरतूद

"िैद्यकीय कमयचाऱयांकरीता फेस १.

िैद्यकीय ऄनधकारी/कमयचारी यांचेसि पोलीस, तुरुंग,

मास्क, ग्लोव्िज ि सॅननटायझर िोमगाडय स, नागरी संरक्षण दल, ऄग्ग्नशमन दल, अपत्ती
(Face Masks, Gloves and व्यिस्थापन पथक तसेच शिरी भागातील स्थाननक स्िराज्य संस्था
Sanitizers
Personnel)”

for

Medical (मिानगरपनलका/नगरपानलका/नगरपंचायती)

अनण

ग्रानमण

भागातील स्थाननक स्िराज्य संस्था (नजल्िा पनरर्षद/पंचायत
सनमती/ग्रामपंचायत) यांच्या अस्थापनेिर निनिध ऄत्यािश्यक
सेित
े काययरत ऄसलेले ऄनधकारी/कमयचारी यांना “फेस मास्क,
ग्लोव्िज

ि

सॅननटायझर

(Face

Masks,

Gloves

and

Sanitizers)” ईपलब्ध करुन दे णे.
२.

शासन ि स्ियंसेिी संस्थांमाफयत चालनिण्यात येणाऱया

मनिला संस्था/ ऄनाथाश्रम / नदव्यांगालय / बालकागृि /िृध्दाश्रम/
ननिासी शाळा/िसतीगृि/अश्रमशाळा आत्यादी निकाणी िास्तव्यास
ऄसणाऱया तसेच बेघर ि ननराधार व्यक्तती ि गरजू नागनरकांना
मनिला बचत गटाद्वारे तयार करण्यात अलेले “पुनिापरायोग्य
घरगुती पध्दतीने तयार िोणारे फेस मास्क (Home Made
Reusable Face Masks)” ईपलब्ध करुन दे णे.

शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांकः स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,

२.

अमदार स्थाननक निकास काययक्रमांतगयत सन २०२०-२१ या अर्थथक िर्षाकरीता ईपरोक्तत

बाबीिर रु.१०.०० लक्ष एिढया कमाल मयादे त ननधी ऄनुज्ञय
े रािील.
३.

मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर िे शासन शुध्दीपत्रक

ईपलब्ध करण्यात अले ऄसून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 202004171508147716 ऄसा
अिे. िे शासन शुध्दीपत्रक नडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांनकत करुन ननगयनमत करण्यात येत अिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार ि नािाने ,
Debashish
Chakrabart
y
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(दे बानशर्ष चक्रबती)
ऄपर मुख्य सनचि
प्रत :

मा. राज्यपालांचे सनचि



मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सनचि



मा. ईप मुख्यमंत्री यांचे सनचि



सिय मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचि



निरोधी पक्षनेते (निधानसभा/पनरर्षद)



कायाध्यक्ष, राज्य ननयोजन मंडळ



मा. मुख्य सनचि



सिय ऄपर मुख्य सनचि/प्रधान सनचि/सनचि



सदस्य सनचि, ईियनरत मिाराष्ट्र निकास मंडळ, मुंबइ



सदस्य सनचि, मराििाडा निकास मंडळ, औरंगाबाद



सदस्य सनचि, निदभय निकास मंडळ, नागपूर



सिय मंत्रालयीन प्रशासनकय निभाग, मंत्रालय, मुंबइ



सिय निभागीय अयुक्तत



सिय नजल्िानधकारी



सिय मुख्य काययकारी ऄनधकारी, नजल्िा पनरर्षद



सिय अयुक्तत, मिानगरपानलका



सिय मुख्यानधकारी, नगरपंचायत/पनरर्षद



ननयोजन निभागातील सिय सि सनचि/ईप सनचि/ऄिर सनचि/निशेर्ष कायय ऄनधकारी



संचालक, अरोग्य सेिा संचालनालय, मुंबइ



संचालक, िैद्यकीय नशक्षण ि और्षधी द्रव्य निभाग, मुंबइ



संचालक, ऄथय ि सांग्ख्यकी संचालनालय, मुंबइ



सिय नजल्िा शल्य नचनकत्सक
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शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांकः स्थानिका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२,



सिय नजल्िा अरोग्य ऄनधकारी



सिय ईपायुक्तत (ननयोजन), निभागीय अयुक्तत कायालय



सिय नजल्िा ननयोजन ऄनधकारी, नजल्िानधकारी कायालय



ननिड नस्ती (का.१४८२), ननयोजन निभाग.
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