केरळ राज्यात पावसामुळे उद्भावलेल्या नैसर्गगक
आपत्तीग्रस्त नागररकाांना मदत म्हणून राज्यातील
सवव भा.प्र.से.,भा.पो.से.,भा.व.से व महाराष्ट्र राज्य
शासनाचे सवव

अरधकारी/कमवचारी याांच्या माहे

सप्टें बर, 2018 च्या वेतनातील एक रदवसाचे वेतन
मुख्यमांत्री

सहायता रनधीमध्ये देणगी

म्हणून

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन रवभाग
शासन पररपत्रक क्रमाांक: सांकीणव-1118/प्र.क्र.378/16-अ.
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागव,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
रदनाांक: 27 ऑगस्ट, 2018.
प्रस्तावना केरळ राज्यात थैमान घालणाऱ्या पावसामुळे आतापयंत अनेक नागररकाांना आपला
जीव गमवावा लागला आहे. तसेच अनेक लोक बेघर झाले आहेत. ही राष्ट्रीय आपत्ती असून
त्यासाठी सवव स्तरावरुन मदतीचा ओघ सुरु आहे. नैसर्गगक आपत्तीमुळे झालेल्या प्राणहानी व
रवत्तहानी भरुन काढण्यासाठी मोठया प्रमाणात आर्गथक पाठबळाची आवश्यकता लागणार
आहे. राज्य शासनाकडू नही मदतकायासाठी पुढाकार घेण्यात आला असून मा.मांत्री,
जलसांपदा व वैद्यकीय रशक्षण याांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टराांच्या पथक व रवरवध सारहत्यासह
मदतीसाठी तात्काळ केरळ राज्यात दाखल होवून मदतीचे कायव सुरु केले आहे. सदर
आवाहनाला मानवतेच्या दृष्ट्टीकोनातून मदतकायासाठी प्ररतसाद म्हणून, महाराष्ट्र राज्य
राजपरत्रत अरधकारी महासांघ, राज्य सरकारी कमवचारी मध्यवती सांघटना, महाराष्ट्र आरण
रजल्हा पररषद कमवचारी युरनयन याांनी कतवव्यबुध्दीने राज्यातील राजपरत्रत अरधकाऱ्याांच्या
ऑगस्ट 2018 च्या पगारातून एक रदवसाचा पगार या मदतकायासाठी परस्पर कापून घ्यावा,
असा प्रस्ताव शासनाला रदला आहे. तसेच सेवारनवृत्त अरधकारी/कमवचारी याांनीही केरळ
राज्याच्या आपत्तीसाठी त्याांच्या रनवृत्तीवेतनातून एक रदवसाच्या वेतनाची रक्कम दे ण्याचे
दू रध्वनीद्वारे साांरगतले आहे. केरळ राज्यातील आपत्तीचे भीषण स्वरुप पाहता, राज्य
शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर राहतकायासाठी मुख्यमांत्री सहायता रनधीतून अरधक
रक्कम दे ता यावी यास्तव आता राज्याचे मा. मुख्यमांत्री, मा. मांत्री, मा. राज्यमांत्री, मा.
रवधानसभा सदस्य, मा. रवधानपररषद सदस्य, राज्यातील सवव भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व
अन्य अरधकारी/कमवचारी याांच्याकडू न एक रदवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे सप्टें बर,
2018 च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.
पररपत्रक केरळ राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गगक आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी सहाय्य
व मदत व पुनववसनाच्या कामास आपलाही हातभार लागावा म्हणून राज्याचे मा. मुख्यमांत्री, मा.
मांत्री, मा. राज्यमांत्री, मा. रवधानसभा सदस्य, मा. रवधानपररषद सदस्य, राज्यातील सवव
भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से व राज्य शासनाचे सवव अरधकारी/कमवचारी याांचा सहभाग असावा
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या हेतूने त्याांना माहे सप्टें बर 2018 च्या आपल्या वेतनातील प्रत्येकी 1 रदवसाचे वेतन
मुख्यमांत्री सहायता रनधीमध्ये दे ण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.
2.

राज्य

शासनातील सवव मांत्रालयीन रवभाग व त्याांच्या अरधपत्याखालील सवव

शासकीय/रनमशासकीय कायालये, रजल्हा पररषद, पांचायत सरमती, महानगरपारलका,
नगरपारलका/ नगरपररषद, साववजरनक उपक्रमे, महामांडळे , मांडळे तसेच सवव स्वायत्त सांस्थेचे
रवभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख याांनी सदर पररपत्रक आपल्या रवभागातील/कायालयातील सवव
अरधकारी/कमवचारी याांच्या रनदशवनास आणून दयावे व त्याांना प्रश्नाचे गाांभीयव समजावून साांगावे
आरण एक रदवसाचे वेतन सप्टें बर, 2018 च्या वेतनातून कापावे.
ज्या अरधकारी / कमवचाऱ्याची मारसक वेतनातून रक्कम वसूल करण्यास हरकत
असेल त्याांनी त्या आशयाचे वैयक्क्तक पत्र सांबांरधत कायालयाच्या आस्थापना अरधकाऱ्याांकडे
द्यावे. अशा अरधकारी /कमवचारी याांचे वेतनातून कपात करु नये.
तसेच सेवारनवृत्त अरधकारी/कमवचारी याांच्या सांघटनेने केरळ पूरग्रस्ताांसाठी त्याांच्या
रनवृत्तीवेतनातून एक रदवसाचे रनवृत्तीवेतन दे ण्याची इच्छा व्यक्त केली असून अशा से वारनवृत्त
अरधकारी/कमवचाऱ्याांनी त्याांची एक रदवसाच्या पगाराची ऐक्च्छक कपात करण्याबाबत सांबांधीत
कोषागार कायालयास कळवावे.
4.

एक रदवसाचे वेतन (माहे सप्टें बर 2018) कपातीसाठी व ती रक्कम मुख्यमांत्री

सहायता रनधीमध्ये जमा करण्यासाठी व त्याचा रहशोब सादर करण्यासाठी खालील
कायवपध्दतीचा अवलांब करण्यात यावा:(एक) माहे सप्टें बर 2018 या मरहन्याचे वेतन दे यके सांपूणव रकमेचे काढण्यात यावे.
तथारप, वेतनातील रनयरमत वजातीनांतर व एक रदवसाच्या वेतनाच्या वजातीनांतर वेतनाची
उववरीत रक्कम सांबांरधत अरधकारी याांना धनादे श/रोखीने/ रवरहत पध्दतीने अदा करण्यात
यावी.
सध्या ज्या अरधकारी याांचे वेतन त्याांनी शासनास उपलब्ध करुन रदलेल्या त्याांच्या बँक
खात्याच्या तपरशलानुसार खात्यावर परस्पर जमा करण्यात येते अशा अरधकारी/कमवचारी
याांच्या वेतनातील रनयरमत वजातीनांतर उववररत वेतनाची रक्कम सांबांरधत बँकेकडे जमा
करण्यापूवी सदर रकमेतन
ू सप्टें बर 2018 मधील वेतनातून 1 रदवसाचे वेतन कमी करुन
रशल्लक रक्कम त्याांच्या खात्यावर जमा करण्याचे कळरवण्यात यावे.
(दोन)

सदर 1 रदवसाचे वेतन कपात करताना ते मूळ वेतन+ग्रेड पे+महागाई भत्ता

याांच्या एकूण रकमेच्या आधारे गणना करुन कपात करण्यात यावे.
(तीन) वेतन रवतरणाच्या वेळी वरीलप्रमाणे वसुली करुन वसूल केलेल्या रकमेची नोंद
घेण्यासाठी (माहे सप्टें बर 2018 कररता) एक स्वतांत्र नोंदवही ठे ऊन त्यामध्ये वसूल केलेल्या
रकमाांची नोंद कमवचारीरनहाय घेण्यात यावी.
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(चार) अशाप्रकारे मुख्यमांत्री सहायता रनधीसाठी एकरत्रत होणारी रक्कम रवभाग
प्रमुख/कायालय प्रमुख तसेच रजल्हारधकारी/मुख्य कायवकारी अरधकारी/ मुख्य अरधकारी,
नगरपररषद/ नगरपारलका, आयुक्त, महानगरपारलका याांनी मुख्यमांत्री सहायता रनधी याांची
वेबसाईट www.cmrf.maharashtra.gov.in या सांकेत स्थळावर भरणा करुन त्या रठकाणी
तयार होणा-या पोचपावतीची प्रत मुद्रीत करुन घ्यावी ककवा खाली नमूद केलेल्या
तपशीलाप्रमाणे मुख्यमांत्री सहायता रनधी बँक खात्यात परस्पर जमा करावी व त्याची
पोचपावती, गोळा केलेल्या रकमेच्या दे णगीदाराांच्या यादीसह दोन प्रतीत परस्पर मुख्यमांत्री
सहायता रनधी कक्ष, मुख्यमांत्री सरचवालय, 6 वा माळा, मुख्य इमारत, मांत्रालय, मुांबई400032 याांच्याकडे रनरित प्राप्त होईल अशा प्रकारे रकमेचा भरणा केल्याच्या रदनाांकापासून
7 रदवसाच्या आत अचूक पाठवावी.
मुख्यमांत्री सहायता रनधी बँक खात्याचा तपशीलमुख्यमांत्री केरळ पुरग्रस्त सहायता रनधी,

Chief Minister Kerala Flood Relief Fund

बँक ऑफ महाराष्ट्र,

Bank of Maharashtra,

बचत खाते क्रमाांक 60312978149

Saving Account No. 60312978149

मांत्रालय शाखा, मुांबई - 32.

Mantralaya Branch, Mumbai - 32.

IFS Code : MAHB0001388

IFS Code : MAHB0001388

MICR Code : 400014069

MICR Code : 400014069

( रटप:- मुख्यमांत्री सहायता रनधी कक्षाकडू न बँक खात्यात जमा होणा-या दे णगी रकमाांबाबत
नोंद घेणे, इ. कायववाही करण्यात येते. त्यामुळे सामान्य प्रशासन रवभाग, काया.16-अ कडे
सदर धनादे श/धनाकषव, देणगीदाराांची यादी, इ. मारहती पाठरवण्याची आवश्यकता नाही.)
(पाच) शासकीय अरधकारी/कमवचारी याांचे वेतन वाटप करताांना त्याांच्याकडू न वसूल
करावयाच्या वेतनाइतक्या रकमेचे प्रमाणपत्र तयार ठे वण्यात यावे. सदर प्रमाणपत्र रवभाग
प्रमुख/कायालय प्रमुख अथवा सांबांरधत आहरण व सांरवतरण अरधकारी याांच्या स्वाक्षरीने
सांबांरधताांना दे ण्यात यावे.

त्यामुळे

मुख्यमांत्री सहायता रनधीतून परत वेगळ्या व्यक्क्तगत

पावतीची व प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही.

वेतन वाटप करीत असतानाच या

पररपत्रकासोबत जोडलेल्या रवरहत नमुन्यातील प्रमाणपत्र त्याांना दे ण्यात यावे.
(सहा) बृहन्मुांबईतील मांत्रालयीन रवभाग व अन्य रवभाग प्रमुख/कायालय प्रमुख
इत्यादींनी गोळा केलेला रनधीचा धनादे श, दे णगीदाराांच्या यादीसह (दोन प्रती) परस्पर
मुख्यमांत्री सरचवालयातील मुख्यमांत्री सहायता रनधी कक्ष याांच्याकडे समक्ष पाठवून त्याबद्दलची
पोचपावती घ्यावी.
(सात) रजल्हास्तरावर जनतेकडू न व रवरवध सांस्थाांकडू न जमा होणारी रक्कम रवभाग/
कायालय प्रमुखाांनी सांबांरधत दे णगीदाराांच्या यादीसह (दोन प्रती) त्या त्या रजल्हारधका-याांकडे
सुपूदव करावी. रजल्हारधकारी याांनी त्याांच्याकडे धनादे शाव्दारे जमा झालेली रक्कम उपरोक्त
सूचना क्रमाांक (चार) मध्ये नमूद बँक खात्यात जमा करुन त्या सांबांधातील पोचपावती व
तपरशलासह मुख्यमांत्री सहायता रनधी कक्षाकडे उपरोक्त पत्त्यावर पाठवावी.
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रोखीने प्राप्त झालेल्या रकमेच्या बाबतीत रजल्हारधका-याांनी कायालयरनहाय यादी
तयार करुन एकूण रकमेचा बँक ऑफ महाराष्ट्रचा धनाकषव (रडमाांड ड्राफ्ट) मुख्यमांत्री सहायता
रनधीमध्ये उपरोक्त अ.क्र. (चार)

मध्ये नमूद कायवपध्दतीप्रमाणेच जमा करुन त्याबाबत

परररशष्ट्ट 'अ' प्रमाणे प्रमाणपत्र सांबांरधताांना दयावे व अशा प्रकारे प्राप्त रनधीच्या तपशीलासह
मारहती नमुना 'ब' व 'क' मध्ये मुख्यमांत्री सहायता रनधी कक्षाकडे पाठवावी. अशा रकमेचा
भरणा दर आठवडयाला अथवा ठरारवक काळामध्ये करावा, तोपयंत ही रक्कम सोयीकररता
रजल्हास्तरावरील रजल्हारधकारी याांच्याकडील मुख्यमांत्री रनधीच्या बचत खात्यात सुररक्षत
ठे वायला हरकत नाही. मात्र त्याचा रहशोब वेगळा ठे वावा.
(आठ) रवभाग प्रमुख / रजल्हारधकारी / कायालय प्रमुख याांनी माहे सप्टें बर 2018 च्या
पगारातून सांबांरधताांचे एक रदवसाचे वेतन कपातीबाबत व्यक्तीश: लक्ष घालून कपातीची
कायववाही करावी व तात्काळ मा. मुख्यमांत्री सहायता रनधीस रक्कम जमा करावी.
(नऊ) एक रदवसाच्या एकूण वेतनाइतक्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम कापून घेण्यास
परवानगी दे ण्यात येऊ नये.
5.

मुख्यमांत्री सहायता रनधी कक्ष याांनी उपरोक्त परर.४ (सहा) व (सात) मध्ये उल्लेख

केलेल्या दे णग्या स्वीकारुन/प्राप्त झाल्याची खातरजमा करुन सांबांरधताांना एकरत्रत पोचपावती
तात्काळ दे ण्याची व्यवस्था करावी.
6.

सदर शासन पररपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा साांकेताांक 201808271639372107
आहे . हे शासन पररपत्रक रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

(रशवाजी दौंड)
सरचव (सा.रव.स.), सामान्य प्रशासन रवभाग.
महाराष्ट्र शासन.
प्रत,
1. मा.रवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र रवधानपररषद/रवधानसभा, महाराष्ट्र रवधानमांडळ सरचवालय, मुांबई.
2. सवव सन्माननीय रवधानपररषद/रवधानसभा व सांसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य.
3. मा. राज्यपालाांचे सरचव, मलबार रहल, राजभवन, मुांबई-400 035.
4. मा. मुख्यमांत्रयाांचे सरचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
5. सवव मा. मांत्री /मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सरचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
6. मा. मुख्य सरचव याांचे उप सरचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
7. शासनाचे सवव अपर मुख्य सरचव/प्रधान सरचव/सरचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
8. प्रधान सरचव, महाराष्ट्र रवधानमांडळ सरचवालय (रवधान पररषद), रवधानभवन, मुांबई-400 032.

9. प्रधान सरचव, महाराष्ट्र रवधानमांडळ सरचवालय (रवधान सभा), रवधानभवन, मुांबई-400 032.
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10. सरचव, राज्य रनवडणूक आयोग, मुांबई- 400 032.
11. सरचव, राज्य मारहती आयोग, मुांबई-400 032.
12. उप सरचव (आस्थापना) ,सवव मांत्रालयीन रवभाग
13. सवव रवभागीय आयुक्त/सवव रजल्हारधकारी.
14. प्रबांधक, उच्च न्यायालय ( मूळ न्याय शाखा), मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर.
15. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अरपल शाखा), मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर.
16. प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकरण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर.
17. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, मुांबई.
18. सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई.
19. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुांबई, औरां गाबाद, नागपूर.

20. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायारधकरण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपूर.
21. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-1, मुांबई.
22. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-2, नागपूर.
23. महासांचालक, मारहती व जनसांपकव सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-400 032 (5 प्रती)
त्याांना रवनांती की, प्रस्तुत शासन पररपत्रकास प्ररसध्दी दे ण्याबात आवश्यक कायववाही
करण्यात यावी.
24. सवव महानगरपारलकाांचे आयुक्त.

25. सवव मुख्यारधकारी, नगरपररषदा/नगरपारलका.
26. सवव रजल्हा पररषदाांचे मुख्य कायवकारी अरधकारी.
27. ग्रांथपाल, रवधीमांडळ ग्रांथालय, महाराष्ट्र रवधानभवन, मुांबई (10 प्रती),

28. राज्यातील सवव महामांडळे , मांडळे आरण साववजरनक उपक्रम याांचे व्यवस्थापकीय सांचालक.
29. सवव मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाांची मध्यवती कायालये, महाराष्ट्र राज्य.
30. रनवड नस्ती, काया.16-अ, सामान्य प्रशासन रवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
*************
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आयकर प्रमाणपत्राचा नमुना खालील प्रमाणे :-.
परररशष्ट्ट-अ
प्रमाणपत्राचा नमुना
प्रमारणत करण्यात येते की, श्री./श्रीमती/कुमारी..............................
जे/जी.................................. रवभागात/कायालयात ..........................पदावर कायवरत
/ सेवारनवृत्त आहेत, त्याांनी "मुख्यमांत्री सहायता रनधीसाठी "रु....................../- (अक्षरी
रुपये.......................................... )

एवढी दे णगी रदली असून ही देणगी आयकर

अरधरनयम, 1961 कलम 80 (ग) (2) (तीन एच एफ) खाली 100 टक्के सुटीस पात्र आहे.

स्थळ: रदनाांक:-

रवभागप्रमुख /कायालय प्रमुख /आहरण व सांरवतरण अरधकारी
याांची सही व रशक्का
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परररशष्ट्ट-ब

मुख्यमांत्री सहायता रनधी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमाांचा तपशील
प्रमाणपत्राचा नमुना
कायालयाचे नाव व पत्ता :अ.

आहरण व सांरवतरण अरधका-याचे

क्र.

नाव, पदनाम व सांपूणव पत्ता

धनादे श/धनाकषाचा तपशील
बँकेचे नाव

क्रमाांक

रदनाांक

व शाखा

रक्कम
(रुपये)

सक्षम प्रारधका-याची सही व रशक्का
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परररशष्ट्ट-क
मुख्यमांत्री सहायता रनधी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमाांचा तपशील
प्रमाणपत्राचा नमुना
रजल्हारधकारी कायालय:अ.

दे णगीदाराचे पूणव नाव व सांपूणव

क्र.

पत्ता

धनादे श/धनाकषाचा तपशील
बँकेचे नाव व

क्रमाांक

रदनाांक

शाखा

रक्कम
(रुपये)

सक्षम प्रारधका-याची सही व रशक्का
//-//-//
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