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राज्यातील

कोरोना

उपाययोजनाांकनरता

आपत्ती

राज्यातील

ननवारणाच्या
सर्व

भा.प्र.से,

भा.पो.से, भा.र्.से र् महाराष्ट्र राज्य शासकीय/
निमशासकीय अनिकारी /कमवचारी याांच्या माहे मे,
2021 च्या र्ेतिातील एक/ दोि नदर्साचे र्ेति
मुख्यमांत्री

सहाय्यता

नििीमध्ये

दे णगी

म्हणूि

उपलब्ि करूि दे ण्याबाबत ..
महाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि नर्भाग
शासि पनरपत्रक क्रमाांक: सांकीणव-1121/प्र.क्र.87 /16-अ,
मांत्रालय नर्स्तार इमारत, 4 था मजला,
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागव,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
नदिाांक: 7 मे, 2021
प्रस्तार्िा
कोरोिा आपत्तीच्या दु सऱ्या टप्पप्पयात राज्यातील बहु ताांश नजल्ह्ाांत मोठ्या प्रमाणार्र कोरोिा
नर्षाणूचा प्रादू भार् झालेला असूि अभूतपूर्व अशी पनरस्स्थती निमाण झालेली आहे. राज्य शासिाचे
सार्वजनिक आरोग्य नर्भाग, र्ैद्यकीय नशक्षण र् औषिी द्रव्ये नर्भाग, महसूल नर्भाग, गृह नर्भाग
तसेच अन्य सांबांनित नर्भागातील अनिकारी र् कमवचारी कोरोिा आपत्तीच्या निर्ारणासाठी प्रभार्ी
उपाययोजिा करीत आहे त. यासाठी सर्व स्तरातूि मदतीचा ओघ सुरू आहे. या आपत्तीच्या दु िवर
प्रसांगी राज्यातील कोरोिा बानिताांर्र उपचाराांसाठी तसेच कोरोिा प्रनतबांिात्मक उपाययोजिाांसाठी
सहाय्य करण्यासाठी राज्यातील नर्नर्ि अनिकारी र् कमवचारी सांघटिा / महासांघ याांिी
कतवव्यबुद्धीिे एक/दोि नदर्साांचा पगार या मदतकायासाठी परस्पर कापूि घेण्याबाबतचे निर्ेदि
शासिास सादर केलेले आहे.
पनरपत्रक कोरोिा आपत्तीच्या दु सऱ्या टप्पप्पयात राज्यातील बहु ताांश नजल्ह्ाांत मोठ्या प्रमाणार्र कोरोिा
नर्षाणूचा प्रादू भार् झाल्हयामुळे गांभीर पनरस्स्थती उद्भर्लेली असूि, या आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी
सहाय्य र् मदत र् पुिर्वसिाच्या कामास आपलाही हातभार लागार्ा म्हणूि राज्यातील सर्व
भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.र्.से. र् राज्य शासकीय/निमशासकीय गट-अ व गट-ब चे राजपनत्रत
अनिकारी याांिी माहे मे, 2021 च्या आपल्हया र्ेतिातील प्रत्येकी दोि नदर्साांचे तसेच राज्यातील गट
ब (अराजपनत्रत), गट-क र् गट-ड चे कमवचारी याांिी प्रत्येकी एक निवसाचे र्ेति मुख्यमांत्री सहायता
नििीमध्ये दे ण्याचे आर्ाहि करण्यात येत आहे. तसेच सेर्ानिर्ृत्त राजपनत्रत अनिकाऱ्याांच्या
सेर्ानिर्ृत्ती र्ेतिातूि दे खील दोि नदर्साांचे निर्ृत्तीर्ेति मुख्यमांत्री सहाय्यता नििीमध्ये दे ण्याचे
आर्ाहि करण्यात येत आहे.
2.

राज्य शासिातील सर्व मांत्रालयीि नर्भाग र् त्याांच्या अनिपत्याखालील सर्व शासकीय/

निमशासकीय कायालये, नजल्हहा पनरषदा, पांचायत सनमती, महािगरपानलका, िगरपानलका,
िगरपनरषद, सार्वजनिक उपक्रम, महामांडळे , मांडळे तसेच सर्व स्र्ायत्त सांस्थेचे नर्भाग प्रमुख/
कायालय प्रमुख याांिी सदर पनरपत्रक आपल्हया नर्भागातील/कायालयातील सर्व अनिकारी/

शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणव-1121/प्र.क्र.87 /16-अ,

कमवचारी याांच्या निदशविास आणूि द्यार्े व तयाांना प्रश्नाचे गाांभीयव समजार्ूि साांगार्े. तसेच एक/दोि
नदर्साांच्या र्ेति कपातीस त्याांची हरकत असल्हयास आपल्हया नर्भाग / कायालय प्रमुखास लेखी
कळर्ार्े.
3.

शासकीय अनिकारी/कमवचारी याांच्या पगारातूि एक/दोि नदर्साचे र्ेति (माहे मे 2021)

कपातीसाठी र् ती रक्कम मुख्यमांत्री सहायता नििीमध्ये जमा करण्यासाठी र् त्याचा नहशोब सादर
करण्यासाठी खालील कायवपध्दतीचा अर्लांब करण्यात यार्ा:(एक) माहे मे, 2021 या मनहन्याचे र्ेति दे यके शासिाच्या सूचिेिुसार काढण्यात यार्े.
तथानप र्ेतिातील नियनमत र्जातीिांतर र् एक / दोि नदर्साच्या र्ेतिाच्या र्जातीिांतर र्ेतिाची
उर्वरीत रक्कम सांबांनित अनिकारी/कमवचारी याांिा ििादे श/रोखीिे/नर्नहत पद्धतीिे अदा करण्यात
यार्ी.
सध्या ज्या अनिकारी/कमवचारी याांचे र्ेति त्याांिी शासिास उपलब्ि करुि नदलेल्हया त्याांच्या
बँक खात्याच्या तपनशलािुसार खात्यार्र परस्पर जमा करण्यात येते अशा अनिकारी/कमवचारी
याांच्या र्ेतिातील नियनमत र्जातीिांतर उर्वनरत र्ेतिाची रक्कम सांबांनित बँकेकडे जमा करण्यापूर्ी
सदर रकमेतूि मे 2021 मिील र्ेतिातूि एक / दोि नदर्साचे र्ेति कमी करुि नशल्लक रक्कम
त्याांच्या खात्यार्र जमा करण्याचे कळनर्ण्यात यार्े.
(दोि)

सदर एक / दोि नदर्साचे र्ेति कपात करतािा ते मूळ र्ेति + महागाई भत्ता

याांच्या एकूण रकमेच्या आिारे गणिा करुि कपात करण्यात यार्े.
(तीि) र्ेति नर्तरणाच्या र्ेळी र्रीलप्रमाणे र्सुली करुि र्सूल केलेल्हया रकमेची िोंद
घेण्यासाठी (माहे मे 2021 कनरता) एक स्र्तांत्र िोंदर्ही ठे ऊि त्यामध्ये र्सूल केलेल्हया रकमाांची िोंद
अनिकारी / कमवचारी निहाय घेण्यात यार्ी.
(चार) अशा प्रकारे मुख्यमांत्री सहायता नििीसाठी एकनत्रत होणारी रक्कम नर्भाग
प्रमुख/कायालय प्रमुख तसेच नजल्हहानिकारी/मुख्य कायवकारी अनिकारी/मुख्य अनिकारी,
िगरपनरषद/िगरपानलका, आयुक्त, महािगरपानलका याांिी मुख्यमांत्री सहायता नििी याांची
र्ेबसाईट www.cmrf.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर भरणा करून तया निकाणी तयार
होणाऱ्या पोचपावतीची प्रत मुद्रीत करून घ्यावी ककवा खाली नमूि केलेल्या तपशीलाप्रमाणे
मुख्यमांत्री सहायता ननधी बँक खातयात परस्पर जमा करावी व तयाची पोचपावती, गोळा केलेल्हया
रकमेच्या दे णगीदाराांच्या यादीसह दोि प्रतीत परस्पर मुख्यमांत्री सहायता नििी कक्ष, मुख्यमांत्री
सनचर्ालय, 6 र्ा माळा, मुख्य इमारत, मांत्रालय, मुांबई - 400 032 याांच्याकडे निनित प्राप्पत होईल
अशा प्रकारे रकमेचा भरणा केल्हयाच्या नदिाांकापासूि 7 नदर्साांच्या आत अचूक पाठर्ार्ी.
मुख्यमांत्री सहायता नििी बॅक खात्याचा तपशील“मुख्यमांत्री सहायता नििी - कोनवड 19
बचत खाते क्रमाांक 39239591720
स्टे ट बँक ऑफ इांनडया,
मुांबई मुख्य शाखा, फोटव , मुांबई-400 001.
शाखा कोड-00300,
IFS Code - SBIN0000300

Chief Miniter’s Relief Fund – Covid 19
Saving Account No. 39239591720
State Bank of India
Mumbai Main Branch,
Fort, Mumbai-400 001.
Br.Code- 00300,
IFS Code – SBIN0000300
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(नटप :- मुख्यमांत्री सहायता ननधी कक्षाकडू न बँक खातयात जमा होणाऱ्या िे णगी रकमाांबाबत नोंि
घेणे, इ. काययवाही करण्यात येते. तयामुळे सामान्य प्रशासन नवभाग / काया. 16-अ कडे सिर
धनािे श/धनाकर्य, िे णगीिाराांची यािी, इ. मानहती पािनवण्याची आवश्यकता नाही. )
(पाच) शासकीय अनिकारी/ कमवचारी याांचे र्ेति र्ाटप करताांिा त्याांच्याकडू ि र्सूल
करार्याच्या र्ेतिाइतक्या रकमेचे प्रमाणपत्र तयार ठे र्ण्यात यार्े. सदर प्रमाणपत्र नर्भाग प्रमुख/
कायालय प्रमुख अथर्ा सांबांनित आहरण र् सांनर्तरण अनिकारी याांच्या स्र्ाक्षरीिे सांबांनिताांिा दे ण्यात
यार्े. त्यामुळे मुख्यमांत्री सहायता नििीतूि परत र्ेगळया व्यस्क्तगत पार्तीची र् प्रमाणपत्राची
आर्श्यकता राहणार िाही. र्ेति र्ाटप करीत असतािाच या पनरपत्रकासोबत जोडलेल्हया नर्नहत
िमुन्यातील प्रमाणपत्र त्याांिा दे ण्यात यार्े.
(सहा) बृहन्मुांबईतील मांत्रालयीि नर्भाग र् अन्य नर्भाग प्रमुख/कायालय प्रमुख इत्यादींिी
गोळा केलेल्हया नििीचा ििादे श, दे णगीदाराांच्या यादीसह (दोि प्रती) परस्पर मुख्यमांत्री
सनचर्ालयातील सहायता नििी कक्ष याांच्याकडे समक्ष पाठर्ूि त्याबद्दलची पोचपार्ती घ्यार्ी.
(सात) नजल्हहा स्तरार्र जितेकडू ि र् नर्नर्ि सांस्थाांकडू ि जमा होणारी रक्कम
नर्भाग/कायालय प्रमुखाांिी सांबांनित दे णगीदाराांच्या यादीसह (दोि प्रती) त्या त्या नजल्हहानिकाऱ्याांकडे
सुपूदव करार्ी. नजल्हहानिकारी याांिी त्याांच्याकडे ििादे शाव्दारे जमा झालेली रक्कम उपरोक्त सूचिा
क्रमाांक (चार) मध्ये िमूद बँक खात्यात जमा करुि त्या सांबांिातील पोचपार्ती र् तपनशलासह
मुख्यमांत्री सहायता नििी कक्षाकडे उपरोक्त पत्त्यार्र पाठर्ार्ी.
रोखीिे प्राप्पत झालेल्हया रकमेच्या बाबतीत नजल्हहानिकाऱ्याांिी कायालयनिहाय यादी तयार
करुि एकूण रकमेचा स्टे ट बँक ऑफ इांनडयाचा ििाकषव (नडमाांड ड्राफ्ट) मुख्यमांत्री सहायता
नििीमध्ये उपरोक्त अ.क्र. (चार) मध्ये िमूद कायवपद्धतीप्रमाणेच जमा करुि त्याबाबत पनरनशष्ट्ट “अ”
प्रमाणे प्रमाणपत्र सांबांनिताांिा द्यार्े र् अशा प्रकारे प्राप्पत नििीच्या तपशीलासह मानहती िमुिा “ब” र्
“क” मध्ये मुख्यमांत्री सहायता नििी कक्षाकडे पाठर्ार्ी. अशा रकमेचा भरणा दर आठर्डयाला
अथर्ा ठरानर्क काळामध्ये करार्ा, तोपयंत ही रक्कम सोयीकनरता नजल्हहास्तरार्रील
नजल्हहानिकारी याांच्याकडील मुख्यमांत्री नििीच्या स्टे ट बँकेकडील बचत खात्यात सुरनक्षत ठे र्ायला
हरकत िाही. मात्र त्याचा नहशोब र्ेगळा ठे र्ार्ा.
(आठ) ज्या अनिकारी/कमवचाऱ्याांची मानसक र्ेतिातूि रक्कम र्सूल करण्यास हरकत
असेल त्याांिी त्या आशयाचे र्ैयस्क्तक पत्र सांबांनित कायालयाच्या आस्थापिा अनिकाऱ्याांकडे द्यार्े.
(िऊ) एक / दोि नदर्साच्या एकूण र्ेतिाइतक्या रकमेपक्ष
े ा कमी रक्कम कापूि घेण्यास
परर्ािगी दे ण्यात येऊ िये.
(दहा) अनिकारी/कमवचाऱ्याांची माहे मे-2021 च्या र्ेतिातूि रक्कम र्सूल करण्यात येईल
याबाबत सांबांनित मांत्रालयीि नर्भाग प्रमुख / अन्य नर्भाग प्रमुख/ कायालय प्रमुख याांिी कृपया लक्ष
द्यार्े.
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(अकरा) सेर्ानिर्ृत्त राजपनत्रत अनिकाऱ्याांच्या माहे मे-2021 च्या सेर्ानिर्ृत्ती र्ेतिातूि दोि
नदर्साांचे निर्ृत्तीर्ेति मुख्यमांत्री सहाय्यता नििीमध्ये जमा करण्याबाबत सांबांनित सेर्ानिर्ृत्ती र्ेति
प्रदाि करणाऱ्या प्रानिकाऱ्याांिी उनचत कायवर्ाही करार्ी.
4.

मुख्यमांत्री सहायता नििी कक्ष याांिी उपरोक्त पनर.4 (सहा) र् (सात) मध्ये उल्लेख केलेल्हया

दे णग्या स्र्ीकारुि/प्राप्पत झाल्हयाची खातरजमा करुि सांबांनिताांिा एकनत्रत पोचपार्ती तात्काळ
दे ण्याची व्यर्स्था करार्ी.
5.

सदर

शासि

पनरपत्रक

महाराष्ट्र

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळार्र उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा साांकेताांक 202105071551388107 असा
आहे . हे पनरपत्रक नडजीटल स्र्ाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार र् िार्ािे,

TIKARAM
WAMAN KARPATE

Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=c97a9d6b23c34fddbfe8f6f6189c08328de56af131faf
7d6c0a149c3a4cf1436, cn=TIKARAM WAMAN KARPATE
Date: 2021.05.07 16:00:08 +05'30'

( नट. र्ा. करपते )
उप सनचर्, महाराष्ट्र शासन
प्रनत,
1. मा. नवरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र नवधानपनरर्ि/ नवधानसभा, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय, मुांबई
2. सवय सन्माननीय नवधानपनरर्ि/ नवधानसभा व सांसि सिस्य, महाराष्ट्र राज्य
3. मा. राज्यपालाांचे सनचर्, मलबार नहल, राजभवन, मुांबई - 400035
4. मा. मुख्यमांत्रयाांचे अपर मुख्य सनचर्, मांत्रालय, मुांबई - 400 032
5. मा.उपमुख्यमांत्रयाांचे प्रिाि सनचर्, मांत्रालय, मुांबई - 400 032
6. सर्व मा. मांत्री / मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई - 400 032
7. मा. मुख्य सनचर् याांचे उप सनचर्, मांत्रालय, मुांबई - 400 032
8. शासिाचे सर्व अपर मुख्य सनचर् / प्रिाि सनचर् / सनचर्, मांत्रालय, मुांबई - 400 032
9. प्रधान सनचर्, महाराष्ट्र नर्िािमांडळ सनचर्ालय, (नर्िाि पनरषद) नर्िािभर्ि, मुांबई - 400 032
10. प्रधान सनचर्, महाराष्ट्र नर्िािमांडळ सनचर्ालय, (नर्िाि सभा) नर्िािभर्ि, मुांबई - 400 032.
11. सनचर्, राज्य निर्डणूक आयोग, मुांबई - 400 032
12. सनचर्, राज्य मानहती आयोग, मुांबई - 400 032
13. उप सनचर् (आस्थापिा), सर्व मांत्रालयीि नर्भाग
14. सर्व नर्भागीय आयुक्त/सर्व नजल्हहानिकारी
15. प्रबांिक उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुांबई, औरां गाबाद, िागपूर
16. प्रबांिक उच्च न्यायालय (अनपल शाखा), मुांबई, औरां गाबाद, िागपूर
17. प्रबांिक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानिकरण, मुांबई, औरां गाबाद, िागपूर
18. प्रबांिक, लोक आयुक्त र् उप लोक आयुक्त, मुांबई
19. सनचर्, महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोग, मुांबई
20. सरकारी र्कील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा र् अपील शाखा, मुांबई, औरां गाबाद, िागपूर
21. सरकारी र्कील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानिकरण मुांबई, औरां गाबाद, िागपूर
22. महालेखापाल, लेखा र् अिुज्ञेयता महाराष्ट्र-1, मुांबई,
23. महालेखापाल, लेखा र् अिुज्ञेयता महाराष्ट्र-2, िागपूर,
24. सर्व अनिदाि र् लेखा अनिकारी कायालये
25. सर्व नजल्हहा कोषागार अनिकारी, महाराष्ट्र राज्य
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शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणव-1121/प्र.क्र.87 /16-अ,
26. महासांचालक, मानहती र् जिसांपकव सांचालिालय, मांत्रालय, मुांबई-400 032 ( ५ प्रती)
तयाांना नवनांती की, प्रस्तुत शासन पनरपत्रकास प्रनसद्धी िे ण्याबाबत आवश्यक काययवाही करण्यात यावी.
27. सर्व महािगरपानलकाांचे आयुक्त
28. सर्व मुख्यानिकारी, िगरपनरषदा/िगरपानलका
29. सर्व नजल्हहा पनरषदाांचे मुख्य कायवकारी अनिकारी
30. ग्रांथपाल, नवधीमांडळ ग्रांथालय, महाराष्ट्र नवधानभवन, मुांबई (10 प्रती)
31. राज्यातील सर्व महामांडळे , मांडळे आनण सार्वजनिक उपक्रम याांचे व्यर्स्थापकीय सांचालक
32. सर्व मान्यताप्राप्पत राजकीय पक्षाांची मध्यर्ती कायालये, महाराष्ट्र राज्य
33. निर्ड िस्ती/कायासि 16-अ, सामान्य प्रशासन नवभाग, मांत्रालय, मांबई-32.
**********************
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शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणव-1121/प्र.क्र.87 /16-अ,

अिुमतीपत्र / हरकत पत्र
मी,

श्री./श्रीमती/कुमारी

.......................................................

आपल्हया

नर्भागात / कायालयात ......................... पदार्र कायवरत आहे.
राज्यातील बहु ताांश नजल्ह्ाांत मोठ्या प्रमाणार्र कोरोिा नर्षाणूचा प्रादू भार् झाल्यामुळे
गांभीर पनरस्स्थती उद्भर्लेली असूि, या आपत्तीच्या निर्ारणाकनरता राज्य शासिामाफवत करण्यात
येणाऱ्या उपाययोजिाांसाठी, राज्य शासिास मदत म्हणूि माहे मे, 2021 च्या माझ्या र्ेतिातूि
एक/िोन नदर्साचे र्ेति मुख्यमांत्री सहायता नििीमध्ये दे ण्यास मी इच्छु क आहे.
नर्भागातील/कायालयातील रोख कायासि र् रोखपाल याांिी माझ्या मे 2021 च्या दे य
र्ेतिातूि एक/िोन नदर्साांचे र्ेति कपात करूि घेण्यास माझी सहमती आहे.

आपला / आपली,
स्थळ:नदिाांक:-

(

)

अनिकारी/कमवचारी याांचे िार् र् पदिाम
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शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणव-1121/प्र.क्र.87 /16-अ,

आयकर प्रमाणपत्राचा िमुिा खालील प्रमाणे :पनरनशष्ट्ट-अ
प्रमाणपत्राचा िमुिा
प्रमानणत करण्यात येते की, श्री./श्रीमती/कुमारी.................जे/जी............
नर्भागात/कायालयात .............पदार्र कायवरत आहेत, त्याांिी " मुख्यमांत्री सहायता नििीसाठी
"रु.................../- (अक्षरी रुपये...................... ) एर्ढी दे णगी नदली असूि ही दे णगी आयकर
अनिनियम, 1961 कलम 80 (ग)(2) (तीि एच एफ) खाली 100 टक्के सुटीस पात्र आहे.

स्थळ:
नदिाांक:-

नर्भागप्रमुख /कायालय प्रमुख /आहरण र् सांनर्तरण अनिकारी
याांची सही र् नशक्का
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शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणव-1121/प्र.क्र.87 /16-अ,

पनरनशष्ट्ट-ब
मुख्यमांत्री सहाय्यता नििी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमाांचा तपनशल
प्रमाणपत्राचा िमुिा
कायालयाचे िार् र् पत्ता :अ.क्र.

आहरण र् सांनर्तरण अनिकऱ्याचे िार्,
पदिाम र् सांपूणव पत्ता

ििादे श/ििाकषाचा तपनशल
बँकेचे िार्
र् शाखा

क्रमाांक

नदिाांक

रक्कम
(रूपये)

सक्षम प्रानिका-याची सही र् नशक्का
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शासि पनरपत्रक क्रमाांकः सांकीणव-1121/प्र.क्र.87 /16-अ,

पनरनशष्ट्ट-क
मुख्यमांत्री सहाय्यता नििी खात्यात जमा करण्यात येणा-या रकमाांचा तपनशल
प्रमाणपत्राचा िमुिा
नजल्हहानिकारी कायालय:अ.क्र.

दे णगीदाराचे पुणव िार् र् सांपुणव पत्ता

ििादे श/ििाकषाचा तपनशल
बँकेचे िार्
र् शाखा

क्रमाांक

नदिाांक

रक्कम
(रूपये)

सक्षम प्रानिका-याची सही र् नशक्का

*******************
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