कोव्हीड-19 विषाणुचा प्रादुर्भाि रोखण्यासाठी
कराियाच्या

विविध

उपाययोजनाांसाठी

महाव्यिस्थापक, बेस्ट (BEST) याांना वनधी
वितवरत करण्याबाबत.....
महाराष्ट्र शासन
महसुल ि िन विर्भाग
शासन वनणणय क्रमाांक: सीएलएस-2021/प्र.क्र.121/म-3
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
वदनाांक : 18 नोव्हें बर, 202१
सांदर्भण : 1) केंद्र शासन,गृह मांत्रालय,याांचे पत्र क्र. 33-4/2020-NDM-I, वद. 14 माचण, 2020
2) केंद्र शासन,गृह मांत्रालय,याांची पत्रे क्र. 33-4/2020-NDM-I, वद.28 माचण, 2020,
वद.१५ एवप्रल, २०२१
3) शासन वनणणय, समक्रमाांक, वद. 16.3.2020 , वद. 28.3.2020,
वद.03.4.2020,वद. 21.4.2020, वद. 29.5.2020 ि वद. 25.6.2020
4) शासन वनणणय,क्रमाांक :सीएलएस-2020/प्र.क्र.198/म-3,वद.27.7.2020 ि
वद.29.7.2020
5) शासन वनणणय, क्रमाांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.253/म-३, वद.30.09.2020
6) शासन वनणणय, क्रमाांक :- सीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१९८/म-३, वद.16.04.2021
7) महाव्यिस्थापक, बेस्ट याांचे वद.30.06.2021 रोजीचे पत्र
8) शासन वनणणय, महसूल ि िन विर्भाग,क्र.सीएलएस-2021/प्र.क्र.१२१/म-३,
वद.02.11.2021
प्रस्तािना:
राज्यामध्ये कोव्हीड-19 विषाणुचा प्रादु र्भाि रोखण्यासाठी कराियाच्या विविध उपाययोजना
करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून वनधी मागणीसाठी वजल्हावधकारी याांच्याकडू न प्राप्त झालेल्या
प्रस्तािाांची विर्भागीय आयुकताांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी करण्यासाठी सांदर्भाधीन क्रमाांक 6 येथील शासन
वनणणयान्िये विर्भागीय छाननी सवमती गठीत करण्यात आली आहे . महाव्यिस्थापक, बेस्ट याांनी राज्य आपत्ती
प्रवतसाद वनधीमधून वनधी मागणीबाबतचा प्रस्ताि सांदर्भाधीन क्रमाांक 7 येथील पत्रान्िये शासनास पाठविला आहे.
सदर प्रस्तािािर वनणणय घेण्यासाठी राज्य कायणकारी सवमतीची बैठक वदनाांक 23.08.2021 रोजी आयोवजत
करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य कायणकारी सवमतीने वदनाांक 23.08.2021 रोजी झालेल्या बैठकीत
वदलेल्या मान्यतेनुसार कोव्हीड-19 सांदर्भातील विविध उपाययोजना करण्यासाठी वनधी वितवरत करण्याची बाब
शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणणय:
कोव्हीड-19 विषाणुचा प्रादु र्भाि रोखण्यासाठी मागील िषातील ि चालू आर्थथक िषामध्ये राज्य आपत्ती
प्रवतसाद वनधींची मानके ि बाबींनुसार कराियाचा खचण र्भागविण्याकवरता महाव्यिस्थापक, बेस्ट याांच्याकडू न
प्राप्त झालेल्या वशफारशी ि राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या बाबी विचारात घेऊन राज्य कायणकारी सवमतीने
वद.23.08.2021 रोजीच्या बैठकीमध्ये वदलेल्या मान्यतेनुसार राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून विर्भागीय,
कोकण याांच्यामाफणत वजल्हावधकारी, मुांबई शहर याांना (बेस्ट उपक्रमाकवरता) रू.29000.00 लक्ष (रूपये दोनशे
नव्िद कोटी फकत) इतका वनधी खालील तकत्यात नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध करून दे ण्यात येत आहे .
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अ.क्र.

बाब

लेखाशीषण

वनधी (रू.लाखात)

अ

लॉकडाऊन दरम्यान बेस्ट उपक्रमाने पुरविलेल्या

2245 4141

7966.00

2245 2407

19612.75

2245 2407

1421.25

सुविधाबाबत
ब

Mission Begin Again अांतगणत महाराष्ट्र राज्य
रस्ते पवरिहन मांडळ याांच्या बसेस र्भाडयोन घेऊन
सेिा पुरविल्याबाबत

क

इतर
एकूण

29000.00

या शासन वनणणयाव्दारे वितरीत करण्यात येत असलेल्या वनधीचा विवनयोग खालील बाबींपैकी विर्भागीय
छाननी सवमतीच्या बैठकीत मान्य केलेल्या बाबींिर तसेच सांदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन वनणणयान्िये राज्य
आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून अनुज्ञेय असलेल्या बाबींिर खचण करण्यात यािा.
1. Measures for quatantine sample collection and screening :
(a) Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care etc. for people affected
and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster containment
operations.
(b) Cost of consumables for sample collection.
(c) Support for checking screening and contact tracing.
2. Procurement of essential equipment’s/labs for response to COVID-19:
(a) Cost of setting up additional testing laboratories within the Government and the cost of
consumable and testing kit.
(b) Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire
authorities
(c) Cost of Thermal Scanners, Ventilators, Air Purifiers, Oxygen generation and storage plant in
hospitals, strengthening ambulance services for transport of patients, setting up containment
zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centers and consumables in the Government hospitals.
2.

राज्य कायणकारी सवमतीने घेतलेल्या वनणणयानुसार िरील बाबींिरील खचण र्भागविण्यासाठी विर्भागीय

आयुकत, कोकण , याांना वजल्हावधकारी, मुांबई शहर याांच्यामाफणत (बेस्ट उपक्रमाकवरता) एकूण रू.29000.00
लक्ष (रूपये दोनशे नव्िद कोटी फकत) इतका वनधी उपलब्ध करून दे ण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
उपरोकत प्रमाणे मांजूर वनधी बीम्स प्रणालीिर सांबवां धत विर्भागीय आयुकत, कोकण याांना कायासन म-11
याांनी वितवरत करािा.
3.

िरील वनधी खचण करताना सांदर्भाधीन क्रमाांक 3 ि ५ येथील शासन वनणणयान्िये दे ण्यात आलेल्या

सुचनाांचे पालन करण्यात यािे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी वनधी मांजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी
सदर वनधी खचण करण्यात यािा. सदर वनधी अनािश्यकवरत्या आहवरत करून बँक खात्यामध्ये काढू न ठे िण्यात
येिू नये. या आदे शान्िये मांजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मयादेतच खचण करण्यात यािा.
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4.

या शासन वनणणयान्िये वितरीत करण्यात आलेल्या वनधीतून दरमहा करण्यात आलेल्या खचाचा

तपशील केंद्र शासनाने तयार केलेल्या www.ndmis.mha.gov.in या प्रणालीमध्ये सांबवां धत वजल्हयाांनी र्भरािा.
सदर मावहती या प्रणालीमध्ये न र्भरल्यास पुढील वनधी वितरीत केला जाणार नाही.
5.

सदर वनधीतून करण्यात येत असलेल्या खचाचे लेखे वनधी आहवरत करण्यात येणाऱ्या कायालयाच्या

स्तरािर ठे िण्यात यािे ि करण्यात आलेल्या खचाचा कोषागार कायालये ि महालेखापाल कायालयाशी
त्रैमावसक ताळमेळ घेण्यात यािा. तसेच राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीमधून उपलब्ध करून वदलेला उपरोकत
वनधी खची पडल्यानांतर तातडीने वनधीची उपयोवगता प्रमाणपत्रे सांबवां धताांकडू न प्राप्त करून घेिून एकवत्रतवरत्या
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विर्भागीय आयुकत याांची राहील.
6.

िरील प्रयोजनासाठी होणारा खचण मागणी क्रमाांक सी-6, प्रधान लेखाशीषण 2245 - नैसर्थगक आपत्तीच्या

वनिारणासाठी अथणसहाय, 80, सिणसाधारण, 800, इतर खचण, (91) राज्य आपत्ती प्रवतसाद वनधीच्या
मानकानुसार खचण, (91) (02) कोव्हीड-19 चा प्रादु र्भाि रोखण्यािरील खचण(अवनिायण ), 31 सहाय्यक अनुदाने
(िेतनेतर)(2245 4141) ि मागणी क्र.सी-६, प्रधान लेखाशीषण २२४५- नैसर्थगक आपत्तीच्या वनिारणासाठी
अथणसहाय्य, (९२)(०१) इतर खचण (अवनिायण), ३१ सहाय्यक अनुदाने (िेतनेत्तर) (2245 2407) या लेखाशीषाखाली
उपलब्ध तरतुदीमधून र्भागविण्यात यािा.
7.

हा शासन वनणणय वित्त विर्भागाच्या अनौपचावरक सांदर्भण क्रमाांक : अनौ.सां.391/2021/व्यय-9,

वदनाांक 12.10.2021 अन्िये वमळालेल्या सहमतीने वनगणवमत करण्यात येत आहे .
8.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक क्रमाांक 202111181454076319 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाांने,

Digitally signed by Sanjay Audumbar
Dharurkar
Date: 2021.11.18 14:58:59 +05'30'

( सांजय औ. धारूरकर )
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि,मांत्रालय,मुांबई,
2. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे सवचि,मांत्रालय,मुांबई,
3. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसर्भा/विधान पवरषद), विधानमांडळ सवचिालय,मुांबई,
4. महाराष्ट्र विधानमांडळाचे सिण सन्माननीय विधान सर्भा/विधान पवरषद सदस्य,
5. अपर मुख्य सवचि ( वित्त ), मांत्रालय,मुांबई,
6. प्रधान सवचि (सािणजवनक आरोग्य विर्भाग ),जी.टी.हॉस्पीटल, मुांबई,
7. आयुकत, आरोग्य सेिा आयुकतालय,महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
8. विर्भागीय आयुकत, कोकण
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9. वजल्हावधकारी, मुांबई शहर
10. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) 1/2, महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर,
11. महालेखापाल (लेखा पवरक्षा) 1/2,महाराष्ट्र,मुांबई/नागपूर,
12. सांचालक, लेखा ि कोषागारे ,मुांबई
13. लेखा ि अवधदान अवधकारी, मुांबई,
14. मा.मांत्री ( मदत ि पुनिणसन) याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालय,मुांबई
15. मा. राज्यमांत्री (मदत ि पुनिणसन) याांचे खाजगी सवचि,मांत्रालय,मुांबई
16. विवत्तय सल्लागार ि सहसवचि,मदत ि पुनिणसन प्रर्भाग,मांत्रालय,मुांबई
17. कायासन अवधकारी (म-11), मदत ि पुनिणसन प्रर्भाग,मांत्रालय,मुांबई
18. वित्त विर्भाग (कायासन व्यय-9/अथण-6),मांत्रालय,मुांबई
19. वनिड नस्ती (कायासन/ म-३).
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