






राज्यात कोल्हापूर, साांगली, सातारा व कोकण 
ववभागातील रत्नावगरी, ससधुदुगग या भागात 
अवतवृष्टीमुळे उद्भवलले्या पूरस्थितीत, नैसर्गगक 
आपत्तीग्रथत नागवरकाांना मदत म्हणनू राज्यातील 
सवग भा.प्र.से.,भा.पो.से.,भा.व.से व महाराष्र राज्य 
शासनाचे सवग  अवधकारी/कमगचारी याांच्या माहे 
ऑगथट, 2019 च्या वतेनातील  एक  वदवसाचे 
वतेन मुख्यमांत्री  सहायता वनधीमध्ये देणगी  म्हणनू 
उपलब्ध करुन  देण्याबाबत... 
 

महाराष्र शासन 
सामान्य प्रशासन ववभाग 

शासन पवरपत्रक क्रमाांक: सांकीणग-1119/प्र.क्र. 277/16-अ. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
वदनाांक:  22 ऑगथट, 2019. 

प्रथतावना - 

  कोल्हापूर, साांगली , सातारा व कोकण ववभागातील रत्नावगरी व ससधुदुगग आवद वजल्हयात 
अवतवृष्टीमुळे गांभीर पूरस्थिती उद्भवली आहे . राज्य शासनाचे महसूल , पोलीस व अन्य ववभागातील 
अवधकारी व कमगचारी पूरग्रथताांच्या पुनवगसनासाठी अहोरात्र काम करीत आहेत. पूरग्रथताांना सवग 
थतरावरुन मदतीचा ओघ सुरु आहे. या आपत्तीमुळे झालेल्या प्राणहानी व ववत्तहानी भरुन 
काढण्यासाठी मोठया प्रमाणात आर्गिक पाठबळाची आवश्यकता लागणार आहे. या मदतीकायासाठी 
सहाय्य करण्यासाठी राज्यातील ववववध अवधकारी व कमगचारी सांघटनाांनी कतगव्यबुध्दीने ऑगथट 
2019 च्या पगारातून एक वदवसाचा पगार या मदतकायासाठी परथपर कापून घ्यावा, असा प्रथताव 
शासनाला वदला आहे.  

पवरपत्रक - 

कोल्हापूर, साांगली , सातारा व कोकण ववभागातील रत्नावगरी व ससधुदुगग आवद वजल्हयात 
अवतवृष्टीमुळे गांभीर पूरस्थिती उद्भवलेली असून, या नैसर्गगक आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य 
व मदत व पुनवगसनाच्या कामास आपलाही हातभार लागावा म्हणनू राज्यातील सवग भा.प्र.से., 
भा.पो.से., भा.व.से व राज्य शासनाचे सवग अवधकारी/कमगचारी याांचा सहभाग असावा या हेतूने त्याांना 
माहे ऑगथट 2019 च्या आपल्या वतेनातील प्रत्येकी 1 वदवसाचे वतेन मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्ये 
देण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.    

 2. राज्य  शासनातील सवग मांत्रालयीन ववभाग व त्याांच्या अवधपत्याखालील सवग शासकीय/ 
वनमशासकीय कायालये, वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती, महानगरपावलका, नगरपावलका/ 
नगरपवरषद, सावगजवनक उपक्रमे, महामांडळे, मांडळे तसेच सवग थवायत्त सांथिेचे ववभाग प्रमुख/ 
कायालय प्रमुख याांनी सदर पवरपत्रक आपल्या ववभागातील/कायालयातील सवग अवधकारी/कमगचारी 
याांच्या वनदशगनास आणनू दयाव ेव त्याांना प्रश्नाच ेगाांभीयग समजावून साांगाव.े  तसेच एक वदवसाच्या 
वतेन कपातीस त्याांची अनुमती यासोबतच्या वववहत अनुमतीपत्रात थवाक्ाांवकत करुन आपल्या 
ववभागातील/कायालयातील रोख कायासन वा रोखपाल याांचेकडे सुपूदग करण्यासाठी त्याांना सूवचत 
कराव.े 



शासन पवरपत्रक क्रमाांकः सांकीणग-1119/प्र.क्र. 277 /16-अ. 

 

पषृ्ठ 9 पैकी 2  
 

 

3. शासकीय अवधकारी / कमगचारी याांच्या पगारातून  एक वदवसाचे वतेन (माहे ऑगथट 2019) 
कपातीसाठी व ती रक्कम मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्ये जमा करण्यासाठी व त्याचा वहशोब सादर 
करण्यासाठी खालील कायगपध्दतीचा अवलांब करण्यात यावा:-  

(एक)  माहे ऑगथट 2019 या मवहन्याचे वतेन देयके सांपूणग रकमेचे काढण्यात याव.े   तिावप, 
वतेनातील वनयवमत वजातीनांतर व एक वदवसाच्या वतेनाच्या वजातीनांतर वतेनाची उवगरीत रक्कम 
सांबांवधत अवधकारी याांना धनादेश/रोखीने/ वववहत पध्दतीने अदा करण्यात यावी.  

            सध्या ज्या शासकीय अवधकारी / कमगचारी याांचे वतेन त्याांनी शासनास उपलब्ध करुन 
वदलेल्या त्याांच्या बँक खात्याच्या तपवशलानुसार खात्यावर परथपर जमा करण्यात येते अशा 
अवधकारी/कमगचारी याांच्या वतेनातील वनयवमत वजातीनांतर उवगवरत वतेनाची रक्कम सांबांवधत बकेँकडे 
जमा करण्यापूवी सदर रकमेतून ऑगथट 2019 मधील वतेनातून 1 वदवसाचे वतेन कमी करुन वशल्लक 
रक्कम त्याांच्या खात्यावर जमा करण्याच ेकळववण्यात याव.े 

  (दोन)   सदर 1 वदवसाचे वतेन कपात करताना ते मूळ वतेन+महागाई भत्ता याांच्या एकूण 
रकमेच्या आधारे गणना करुन कपात करण्यात याव.े 

           (तीन) वतेन ववतरणाच्या वळेी वरीलप्रमाणे वसुली करुन वसूल केलेल्या रकमेची नोंद 
घेण्यासाठी (माहे ऑगथट 2019 कवरता) एक थवतांत्र नोंदवही ठेऊन त्यामध्ये वसलू केलेल्या रकमाांची 
नोंद अवधकारी/कमगचारी वनहाय घेण्यात यावी.    

(चार)    अशाप्रकारे मुख्यमांत्री सहायता वनधीसाठी एकवत्रत होणारी रक्कम ववभाग 
प्रमुख/कायालय प्रमुख तसेच वजल्हावधकारी/मुख्य कायगकारी अवधकारी/ मुख्य अवधकारी, 
नगरपवरषद/ नगरपावलका, आयुक्त, महानगरपावलका याांनी मुख्यमांत्री सहायता वनधी याांची 
वबेसाईट www.cmrf.maharashtra.gov.in या सांकेत थिळावर भरणा करुन त्या वठकाणी तयार 
होणा-या पोचपावतीची प्रत मुद्रीत करुन घ्यावी सकवा खाली नमूद केलेल्या तपशीलाप्रमाणे मुख्यमांत्री 
सहायता वनधी बँक खात्यात परथपर जमा करावी व त्याची पोचपावती, गोळा केलेल्या रकमेच्या 
देणगीदाराांच्या यादीसह दोन प्रतीत परथपर मुख्यमांत्री सहायता वनधी कक्, मुख्यमांत्री सवचवालय, 6 
वा माळा, मुख्य इमारत, मांत्रालय, मुांबई- 400032 याांच्याकडे  वनवित प्राप्त त होईल अशा प्रकारे 
रकमेचा भरणा केल्याच्या वदनाांकापासून 7 वदवसाच्या आत अचकू पाठवावी.   

मुख्यमांत्री सहायता वनधी बँक खात्याचा तपशील- 
मुख्यमांत्री सहायता वनधी,  
बचत खाते क्रमाांक 10972433751 
थटेट बँक ऑफ इांवडया, 
मुांबई मेन बँ्रच, फोटग, मुांबई-400 001.   
बँ्रच कोड-00300,  
IFS Code : SBIN0000300 

Chief Minister's Relief Fund 
Saving Account No. 10972433751 
State Bank of India 
Mumbai Main Branch, 
Fort, Mumbai-400 001. 
Branch Code- 00300,    
IFS Code : SBIN0000300 

http://www.cmrf.maharashtra.gov.in/
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( वटप:- मुख्यमांत्री सहायता वनधी कक्ाकडून बँक खात्यात जमा होणा-या देणगी रकमाांबाबत नोंद 
घेणे, इ. कायगवाही करण्यात येते.  त्यामुळे सामान्य प्रशासन ववभाग, काया.16-अ कडे सदर 
धनादेश/धनाकषग, देणगीदाराांची यादी, इ. मावहती पाठववण्याची आवश्यकता नाही.) 

(पाच) शासकीय अवधकारी/कमगचारी याांचे वतेन वाटप करताांना त्याांच्याकडून वसूल 
करावयाच्या वतेनाइतक्या रकमेचे प्रमाणपत्र तयार ठेवण्यात याव.े  सदर प्रमाणपत्र ववभाग 
प्रमुख/कायालय  प्रमुख  अिवा सांबांवधत आहरण व सांववतरण अवधकारी  याांच्या थवाक्रीने सांबांवधताांना 
देण्यात याव.े  त्यामुळे  मुख्यमांत्री सहायता वनधीतून परत वगेळया व्यस्क्तगत पावतीची व प्रमाणपत्राची 
आवश्यकता राहणार नाही.  वतेन वाटप करीत असतानाच या पवरपत्रकासोबत जोडलेल्या वववहत 
नमुन्यातील प्रमाणपत्र त्याांना देण्यात याव.े  

(सहा) बृहन्मुांबईतील मांत्रालयीन ववभाग व अन्य ववभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख इत्यादींनी 
गोळा केलेला वनधीचा धनादेश, देणगीदाराांच्या यादीसह (दोन प्रती) परथपर मुख्यमांत्री 
सवचवालयातील मुख्यमांत्री सहायता वनधी कक् याांच्याकडे समक् पाठवून त्याबद्दलची पोचपावती 
घ्यावी.   

(सात)    वजल्हाथतरावर जनतेकडून व ववववध सांथिाांकडून जमा होणारी रक्कम ववभाग/ 
कायालय प्रमुखाांनी सांबांवधत देणगीदाराांच्या यादीसह (दोन प्रती) त्या त्या वजल्हावधका-याांकडे सुपूदग 
करावी.   वजल्हावधकारी याांनी त्याांच्याकडे धनादेशाव्दारे जमा झालेली रक्कम उपरोक्त सूचना क्रमाांक 
(चार) मध्ये नमूद बकँ खात्यात जमा करुन त्या सांबांधातील पोचपावती व तपवशलासह मुख्यमांत्री 
सहायता वनधी कक्ाकडे उपरोक्त पत्त्यावर पाठवावी.  

रोखीने प्राप्त त झालेल्या रकमेच्या बाबतीत वजल्हावधका-याांनी कायालयवनहाय यादी तयार 
करुन एकूण रकमेचा थटेट बँक ऑफ इांवडयाचा धनाकषग (वडमाांड ड्राफ्ट) मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्ये 
उपरोक्त अ.क्र. (चार)  मध्ये नमूद कायगपध्दतीप्रमाणेच जमा करुन त्याबाबत पवरवशष्ट 'अ' प्रमाणे 
प्रमाणपत्र सांबांवधताांना दयाव ेव अशा प्रकारे प्राप्त त वनधीच्या तपशीलासह मावहती नमुना 'ब' व  'क' मध्य े
मुख्यमांत्री सहायता वनधी कक्ाकडे पाठवावी.  अशा रकमेचा भरणा दर आठवडयाला अिवा ठराववक 
काळामध्ये करावा, तोपयंत ही रक्कम सोयीकवरता वजल्हाथतरावरील वजल्हावधकारी याांच्याकडील 
मुख्यमांत्री वनधीच्या थटेट बँकेकडील बचत खात्यात सुरवक्त ठेवायला हरकत नाही.   मात्र त्याचा 
वहशोब वगेळा ठेवावा. 

(आठ) ज्या अवधकारी/कमगचा-याांची मावसक वतेनातून रक्कम वसूल करण्यास हरकत 
असेल त्याांनी त्या आशयाचे वयैस्क्तक पत्र सांबांवधत कायालयाच्या आथिापना अवधका-याांकडे द्याव.े 

(नऊ)  एक वदवसाच्या एकूण वतेनाइतक्या रकमेपेक्ा कमी रक्कम कापून घेण्यास परवानगी 
देण्यात येऊ नये.  
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4. मुख्यमांत्री सहायता वनधी कक् याांनी उपरोक्त पवर.४ (सहा) व (सात) मध्ये उल्लखे केलले्या 
देणग्या थवीकारुन/प्राप्त त झाल्याची खातरजमा करुन सांबांवधताांना एकवत्रत पोचपावती तात्काळ 
देण्याची व्यवथिा करावी.  

5.  सदर शासन पवरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा साांकेताांक 201908221437529107 आहे.  हे शासन 
पवरपत्रक वडजीटल थवाक्रीने साक्ाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

           महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
 

          ( वशवाजी दौंड )  
            सवचव (सा.वव.स.), सामान्य प्रशासन ववभाग. 
                                                                                                         महाराष्र शासन. 
प्रत, 

1. मा.ववरोधी पक्नेता,  महाराष्र ववधानपवरषद/ववधानसभा, महाराष्र ववधानमांडळ सवचवालय, मुांबई. 
2. सवग सन्माननीय ववधानपवरषद/ववधानसभा  व सांसद सदथय, महाराष्र राज्य. 
3. मा. राज्यपालाांच ेसवचव,  मलबार वहल, राजभवन, मुांबई-400 035. 
4. मा. मुख्यमांत्रयाांच ेसवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
5. सवग मा. मांत्री /मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.                                                   
6. मा. मुख्य सवचव याांचे उप सवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
7. शासनाचे सवग अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
8. प्रधान  सवचव, महाराष्र ववधानमांडळ सवचवालय (ववधान  पवरषद), ववधानभवन, मुांबई-400 032. 
9. प्रधान सवचव, महाराष्र ववधानमांडळ सवचवालय (ववधान सभा), ववधानभवन, मुांबई-400 032. 
10. सवचव, राज्य वनवडणकू आयोग, मुांबई- 400 032. 
11. सवचव, राज्य मावहती आयोग, मुांबई-400 032. 
12. उप सवचव (आथिापना) ,सवग मांत्रालयीन ववभाग 
13. सवग ववभागीय आयुक्त/सवग वजल्हावधकारी.   
14. प्रबांधक, उच्च न्यायालय ( मूळ न्याय शाखा), मुांबई,  औरांगाबाद, नागपूर.             
15. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अवपल शाखा), मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू. 
16. प्रबांधक, महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू.         
17. प्रबांधक, लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त, मुांबई. 
18. सवचव, महाराष्र लोकसेवा आयोग, मुांबई. 
19. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू. 
20. सरकारी वकील, महाराष्र प्रशासकीय न्यायावधकरण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू.            
21. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्र-1, मुांबई. 
22. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्र-2, नागपरू. 

SHIVAJI RAGHUNATH 
DAUND

Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b99a2e19d25d8a33bf92aacc08f1abf37c100141f30d445bb4f9e
af5acb6e718, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221982cc926ec215f
4b3ac3db9582d97e, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
Date: 2019.08.22 14:49:10 +05'30'
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23. महासांचालक, मावहती व जनसांपकग  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-400 032 (5 प्रती) 
त्याांना ववनांती की, प्रथतुत शासन पवरपत्रकास प्रवसध्दी देण्याबात आवश्यक कायगवाही 
करण्यात यावी. 

24. सवग महानगरपावलकाांचे आयकु्त. 
25. सवग मुख्यावधकारी, नगरपवरषदा/नगरपावलका.  
26. सवग वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी. 
27. ग्रांिपाल, ववधीमांडळ ग्रांिालय, महाराष्र ववधानभवन, मुांबई (10 प्रती), 
28. राज्यातील सवग महामांडळे , मांडळे आवण सावगजवनक उपक्रम याांचे व्यवथिापकीय सांचालक. 
29. सवग मान्यताप्राप्त त राजकीय पक्ाांची मध्यवती कायालये, महाराष्र राज्य. 
30. वनवड नथती, काया.16-अ, सामान्य प्रशासन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई-32. 
 

                                                 ************* 
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अनुमतीपत्र 

मी, श्री./श्रीमती/कुमारी...........................................................आपल्या 
ववभागात/ कायालयात  .........................  पदावर कायगरत आहे.  

   कोल्हापूर, साांगली , सातारा व कोकण ववभागातील रत्नावगरी व ससधुदुगग आवद वजल्हयात 
अवतवृष्टीमुळे गांभीर पूरस्थिती उद्भवलेली असून, नैसर्गगक आपत्तीग्रथत नागवरकाांना मदत म्हणनू माहे 
ऑगथट 2019 च्या माझ्या वतेनातून 1 वदवसाचे वतेन मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्ये देण्यास मी 
इच्छुक आहे.  

          ववभागातील/कायालयातील रोख कायासन व रोखपाल याांनी माझ्या देय वतेनातून माहे 
ऑगथट 2019 च्या वतेनातून प्रत्येकी 1  वदवसाचे वतेन कपात करून घेण्यास माझी सहमती आहे.  

 

    आपला / आपली, 
  थिळ:-                                    
वदनाांक:-                                      (                                         ) 

                              अवधकारी/कमगचारी याांचे नाव व पदनाम 
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आयकर प्रमाणपत्राचा नमुना खालील प्रमाणे :-. 
 

पवरवशष्ट-अ 

प्रमाणपत्राचा नमुना  

            प्रमावणत करण्यात येते की, श्री./श्रीमती/कुमारी..............................  
जे/जी.................................. ववभागात/कायालयात ..........................पदावर कायगरत 
आहेत, त्याांनी "मुख्यमांत्री सहायता वनधीसाठी "रु....................../- (अक्री 
रुपये.......................................... )  एवढी देणगी वदली असून ही देणगी आयकर  अवधवनयम, 
1961 कलम 80 (ग) (2) (तीन एच एफ) खाली 100 टक्के सुटीस  पात्र आहे. 

 

 

 थिळ: -                         ववभागप्रमुख /कायालय प्रमुख /आहरण व सांववतरण अवधकारी 
 वदनाांक:-                                                    याांची सही व वशक्का  
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                                                  पवरवशष्ट-ब 

 
मुख्यमांत्री सहायता वनधी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमाांचा तपशील  

प्रमाणपत्राचा नमुना 
कायालयाचे नाव व पत्ता :- 

अ.
क्र. 

आहरण व सांववतरण अवधका-याचे 
नाव, पदनाम व सांपूणग पत्ता 

धनादेश/धनाकषाचा तपशील 

बँकेच ेनाव 

व शाखा 

क्रमाांक वदनाांक रक्कम 
(रुपये) 

      

      

 

             सक्म प्रावधका-याची सही व वशक्का 
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     पवरवशष्ट-क 

मुख्यमांत्री सहायता वनधी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमाांचा तपशील  
प्रमाणपत्राचा नमुना 

वजल्हावधकारी कायालय:- 

अ.
क्र. 

देणगीदाराचे पूणग नाव व सांपूणग 
पत्ता 

धनादेश/धनाकषाचा तपशील 

बँकेच ेनाव व 

शाखा 

क्रमाांक वदनाांक रक्कम 
(रुपये) 

      

      

 

     सक्म प्रावधका-याची सही व वशक्का 

                                         //-//-//                                      

 
 
  
 
 
 
 


