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तातडीचे  
पंपरी चंचवड महानगरपािलका 
पंपरी -१८. लेखा िवभाग 
. लेखा/१अ/कािव/६०८/२०१७ 

दनांक :-  १५/०७/२०१७ 

  
                        िवषय :- महापािलकेतील अिधकारी व कमचारी यां या जुलै २०१७ या 
                                    वेतनातील १ दवसांचे वेतन मु यमं ी सहा यता िनधीम य े
                                    देणगी हणून दे याबाबत.. 
                        
                         संदभ :- महारा  शासनाचे सामा य शासन िवभाग, शासन प रप क  

                                  िवकाक २२१६/ . .२५०/१६-अ.  द. २१/६/२०१७ 

 
प रप क 
                

 महारा  शासनाचे सामा य शासन िवभागाकडील संद भय प रप का वये रा यातील 
आ मह या त शेतक-यां या िवधवांना आ थक सहा य देणे  यां या मुलांना  िश णासाठी आ थक 
मदत करणे या कामास हातभार लागावा हणून शासक य अिधकारी / कमचारी यांचा सहभाग असावा 
या हेतनूे यां या माहे जुलै २०१७ या वेतनातील १ दवसाचे  वेतन मु यमं ी सहा यता िनधीस 
देणेबाबत आवाहन करणेत आले आहे सदर िवक प ऐि छक व पाचा आहे. संद भय शासन 
प रप काची त सोबत जोडले आहे. 

  सदर वेतन कपातीसाठी व ती र म मु यमं ी सहा यता िनधीम ये जमा कर यासाठी व याचा 
िहशोब सादर कर यासाठी सोबत या प रप कानुसार खालील कायप दतीचा अवलंब कर यात यावा. 

१)   िवभागा या  आ थापनेवरील सव अिधकारी व कमचारी यांचे जुलै २०१७ या वेतनातील १ 
दवसाचे वेतन कपात करावे,  सदर १ दवसाचे वेतन कपात करतांना ते मूळ वेतन+ ेड पे+महागाई 

भ ा यां या एकूण र मे या आधारे गणना क न कपात कर यात यावे. 

२)   अिधकारी/कमचा-याकडून जुलै २०१७ चे वेतनातुन १ दवसाचे वेतन मु यमं ी सहा यता िनधी 
म ये देणेस इ छूक असलेबाबत प रप काचे  सोबत या नमु यात अनुमतीप  यावे. 

३)   वेतन देयक संपूण र मेचे काढ यात यावे.  वेतनातील िनयमीत वजाती व १ दवसा या वेतना या 
वजातीनतंर वेतनाची उव रत र म अिधकारी/कमचा-या या बँक खा यावर जमा कर यात यावी 

४)   वसूल कर यात आले या र मेची न द घे यासाठी वतं  न दवही ठेवून(वजाती त ा) याम ये 
वसूल केले या रकमेची न द घे यात यावी. 

५)   शासक य अिधकारी/कमचारी यां याकडून १ दवसाचे वेतन कपात के यानंतर  िवभाग मुखांनी 
अिधकारी/कमचारी यां याकडून वसूल केले या देणगीबाबतचे माणप  संबंिधतास दयावे.  
( माणप ाचा नमुना सोबत प रिश  " अ " येथे  जोडला आहे.)  सदर देणगी आयकर काय ा वये 
१००% सुट दे यास पा  असेल. िव ीय वष २०१७-१८ हणजे आकारणी वष २०१८-१९ या 
वषासाठी आयकर सुटीचा फायदा शासन प रप का सोबतचे प रिश  " अ " नुसार १ दवसाचे वेतन 
कापून घे यास परवानगी देणेत आले या  अिधकारी/कमचारी यांना अनु ेय राहील. 

६)   एक दवसा या एकूण वेतना इत या र मेपे ा कमी र म कापून घेणेस परवानगी दे यात येऊ नये. 
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राज्यातील आत्महत्याग्रस् त तेत -याांच्या  ुटुांबातील विधिा 
पत्नी ि मुलाांना मदत म्हणनू राज्यातील सिव भा.प्र.सत., 
भा.पो.सत., भा.ि.सत ि महाराष्ट्र राज्य ेासनाचत सिव  
अवध ारी/ मवचारी याांनी जुल,ै 2017 च्या िततनातील  ए   
वदिसाचत िततन मुख्यमांत्री  सहायता वनधीमध्यत दतणगी  म्हणनू 
उपलब्ध  रुन  दतण्याबाबत... 

महाराष्ट्र ेासन 
सामान्य प्रेासन विभाग 

ेासन पवरपत्र  क्रमाां : वि ा  2216/प्र.क्र.250/16-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौ , मादाम  ामा मागव, 

मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
वदनाां :  21  जून, 2017. 

प्रस्तािना - 

  राज्यातील दुष्ट् ाळी  पवरस्स्ितीचा सामना  रण्यासाठी  तसतच आत्महत्याग्रस्त तेत -याांच्या 
 ुटुांबातील विधिा पत्नी ि  त्याांच्या  मुलाांना वेक्षणासाठी आर्थि  मदत म्हणनू वनधी जमा   रण्याची बाब 
ेासनाच्या विचाराधीन आहत.  

पवरपत्र  - 

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त तेत -याांच्या विधिाांना आर्थि  सहाय्य दतणत, त्याांचत मुलाांना 
वेक्षणा रीता आर्थि  मदत  रणत या  ामास हातभार लागािा म्हणनू राज्याचत मा.मुख्यमांत्री, मा.मांत्री, 
मा.राज्यमांत्री, मा.विधान सभा सदस्य, मा.विधान पवरषद सदस्य, भारतीय प्रेास ीय सतिा, भारतीय पोवलस 
सतिा, भारतीय िन सतिा यामधील अवध ारी ि राज्य ेासनाचत सिव अवध ारी/ मवचारी याांचा सहभाग असािा 
या हततूनत त्याांना माहत जुलै, 2017  च्या िततनातील १ वदिसाचत िततन मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्यत दतण्याबाबत 
आिाहन  रण्यात यतत आहत.   सदर वि ल्प हा ऐस्च्ि  स्िरुपाचा  आहत. 

  3. राज्य ेासनातील सिव मांत्रालयीन विभाग ि त्याांच्या अवधपत्याखालील सिव ेास ीय/वनमेास ीय 
 ायालयत, वजल्हा पवरषद, पांचायत सवमती, महानगरपावल ा, नगरपावल ा/ नगरपवरषद, सािवजवन  
उपक्रमत, महामांडळत, मांडळत तसतच सिव स्िायत्त सांस्ितचत विभाग प्रमुख/ ायालय प्रमुख याांनी सदर पवरपत्र  
आपल्या विभागातील/ ायालयातील सिव अवध ारी/ मवचारी याांच्या वनद वेनास आणनू दयाित.  तसतच ए  
वदिसाच्या िततन  पातीस त्याांची अनुमती यासोबतच्या विवहत अनुमतीपत्रात स्िाक्षाांव त  रुन आपल्या 
विभागातील/ ायालयातील रोख  ायासन िा रोखपाल याांचत डत सुपदूव  रण्यासाठी त्याांना सूवचत  राित. 

4. अवध ारी/ मवचारी याांच्या पगारातून  ए  वदिसाचत िततन (माहत जुलै, 2017)  पातीसाठी ि ती 
रक् म मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्यत जमा  रण्यासाठी ि त्याचा वहेोब सादर  रण्यासाठी खालील 
 ायवपध्दतीचा अिलांब  रण्यात यािा:-  

(ए )  माहत जुलै, 2017 या मवहन्याची िततन दतय त  सांपणूव र मतची  ाढण्यात यािीत.   तिावप, 
िततनातील वनयवमत िजातीनांतर ि ए  वदिसाच्या िततनाच्या िजातीनांतर िततनाची उिवरीत रक् म सांबांवधत 
अवध ारी/ मवचारी याांना धनादते/रोखीनत/ विवहत पध्दतीनत अदा  रण्यात यािी.  
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            सध्या ज्या अवध ारी/ मवचारी याांचत िततन त्याांनी ेासनास उपलब्ध  रुन वदलतल्या त्याांच्या ब ँ 
खात्याच्या तपवेलानुसार खात्यािर परस्पर जमा  रण्यात यततत अेा अवध ारी/ मवचारी याांच्या िततनातील 
वनयवमत िजातीनांतर उिववरत िततनाची रक् म सांबांवधत ब ँत  डत जमा  रण्यापिूी सदर र मततनू जुलै, 2017 
मधील िततनातून 1 वदिसाचत िततन  मी  रुन वेल्ल  रक् म त्याांच्या खात्यािर जमा  रण्याचत  ळविण्यात 
याित. 

  (दोन)   सदर 1 वदिसाचत िततन  पात  रताना तत मूळ िततन+ग्रतड पत+महागाई भत्ता याांच्या ए ूण 
र मतच्या आधारत गणना  रुन  पात  रण्यात याित. 

           (तीन) िततन वितरणाच्या ितळी िरीलप्रमाणत िसुली  रुन िसूल  त लतल्या र मतची नोंद घतण्यासाठी (माहत 
जुलै 2017  वरता) ए  स्ितांत्र नोंदिही ठतऊन त्यामध्यत िसूल  त लतल्या र माांची नोंद  मवचारीवनहाय घतण्यात 
यािी.    

(चार)    अेाप्र ारत मुख्यमांत्री सहायता वनधीसाठी ए वत्रत होणारी रक् म विभाग प्रमुख/ ायालय 
प्रमुख तसतच वजल्हावध ारी/मुख्य  ायव ारी अवध ारी/ मुख्य अवध ारी, नगरपवरषद/ नगरपावल ा, 
आयुक्त, महानगरपावल ा याांनी मुख्यमांत्री सहायता वनधी याांची ितबसाईट www.cmrf.maharashtra.gov.in 
या सां त त स्िळािर भरणा  रुन त्या वठ ाणी तयार होणा-या पोचपाितीची प्रत मुद्रीत  रुन घ्यािी क िा 
खाली नमूद  त लतल्या तपेीलाप्रमाणत मुख्यमांत्री सहायता वनधी ब ँ खात्यात परस्पर जमा  रािी ि त्याची 
पोचपािती, गोळा  त लतल्या र मतच्या दतणगीदाराांच्या यादीसह दोन प्रतीत परस्पर मुख्यमांत्री सहायता वनधी 
 क्ष, मुख्यमांत्री सवचिालय, 6 िा माळा, मुख्य इमारत, मांत्रालय, मुांबई- 400032 याांच्या डत  वनवित प्राप्त 
होईल अेा प्र ारत र मतचा भरणा  त ल्याच्या वदनाां ापासून 7 वदिसाच्या आत अच ू पाठिािी.   

मुख्यमांत्री सहायता वनधी ब ँ खात्याचा तपेील- 
मुख्यमांत्री सहायता वनधी,  
बचत खातत क्रमाां  10972433751 
स्टतट ब ँ ऑफ इांवडया, 
मुांबई मतन बँ्रच, फोटव, मुांबई-400 001.   
बँ्रच  ोड-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 

( वटप:- मुख्यमांत्री सहायता वनधी  क्षा डून ब ँ खात्यात जमा होणा-या दतणगी र माांबाबत नोंद घतणत, इ. 
 ायविाही  रण्यात यततत.  त्यामुळत सामान्य प्रेासन विभाग,  ाया.16-अ  डत सदर धनादते/धना षव, 
दतणगीदाराांची यादी, इ. मावहती पाठविण्याची आिश्य ता नाही.) 

(पाच) ेास ीय अवध ारी/ मवचारी याांचत िततन िाटप  रताांना त्याांच्या डून िसूल  राियाच्या 
िततनाइतक्या र मतचत प्रमाणपत्र तयार ठतिण्यात याित.  सदर प्रमाणपत्र विभाग प्रमुख/ ायालय  प्रमुख  अििा 
सांबांवधत आहरण ि सांवितरण अवध ारी  याांच्या स्िाक्षरीनत सांबांवधताांना दतण्यात याित.  त्यामळुत   मुख्यमांत्री सहायता 
वनधीतनू परत ितगळया व्यस्क्तगत पाितीची ि प्रमाणपत्राची आिश्य ता राहणार नाही.  िततन िाटप  रीत 
असतानाच या पवरपत्र ासोबत जोडलतल्या विवहत नमुन्यातील प्रमाणपत्र त्याांना दतण्यात याित.  

(सहा) बहृन्मुांबईतील मांत्रालयीन विभाग ि अन्य विभाग प्रमुख/ ायालय प्रमुख इत्यादींनी गोळा 
 त लतला वनधीचा धनादते, दतणगीदाराांच्या यादीसह (दोन प्रती) परस्पर मुख्यमांत्री सवचिालयातील मुख्यमांत्री 
सहायता वनधी  क्ष याांच्या डत समक्ष पाठिून त्याबद्दलची पोचपािती घ्यािी.   

http://www.cmrf.maharashtra.gov.in/
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(सात)    वजल्हास्तरािर जनतत डून ि विविध सांस्िाां डून जमा होणारी रक् म विभाग/  ायालय 
प्रमुखाांनी सांबांवधत दतणगीदाराांच्या यादीसह (दोन प्रती) त्या त्या वजल्हावध ा-याां डत सुपदूव  रािी.   
वजल्हावध ारी याांनी त्याांच्या डत धनादतेाव्दारत जमा झालतली रक् म उपरोक्त सचूना क्रमाां  (चार) मध्यत नमूद 
ब ँ खात्यात जमा  रुन त्या सांबांधातील पोचपािती ि तपवेलासह मुख्यमांत्री सहायता वनधी  क्षा डत 
उपरोक्त पत्त्यािर पाठिािी.  

रोखीनत प्राप्त झालतल्या र मतच्या बाबतीत वजल्हावध ा-याांनी  ायालयवनहाय यादी तयार  रुन 
ए ूण र मतचा स्टतट ब ँ ऑफ इांवडयाचा धना षव (वडमाांड ड्राफ्ट) मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्यत उपरोक्त अ.क्र. 
(चार)  मध्यत नमूद  ायवपध्दतीप्रमाणतच जमा  रुन त्याबाबत पवरवेष्ट्ट 'अ' प्रमाणत प्रमाणपत्र सांबांवधताांना दयाित 
ि अेा प्र ारत प्राप्त वनधीच्या तपेीलासह मावहती नमुना 'ब' ि ' ' मध्यत मुख्यमांत्री सहायता वनधी  क्षा डत 
पाठिािी.  अेा र मतचा भरणा दर आठिडयाला अििा ठरावि   ाळामध्यत  रािा, तोपयंत ही रक् म 
सोयी वरता वजल्हास्तरािरील वजल्हावध ारी याांच्या डील मुख्यमांत्री वनधीच्या स्टतट ब ँत  डील बचत 
खात्यात सुरवक्षत ठतिायला हर त नाही.  मात्र त्याचा वहेोब ितगळा ठतिािा. 

 (आठ )  ए  वदिसाच्या ए ूण िततनाइतक्या र मतपतक्षा  मी रक् म  ापनू घतण्यास परिानगी दतण्यात 
यतऊ नयत.  

5. मुख्यमांत्री सहायता वनधी  क्ष याांनी उपरोक्त पवर.४ (सहा) ि (सात) मध्यत उल्लतख  त लतल्या दतणग्या 
स्िी ारुन/प्राप्त झाल्याची खातरजमा  रुन सांबांवधताांना ए वत्रत पोचपािती तात् ाळ दतण्याची व्यिस्िा 
 रािी.  

6.  सदर ेासन पवरपत्र  महाराष्ट्र ेासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सां त तस्िळािर उपलब्ध 
 रण्यात आलत असून त्याचा साां त ताां  201706211624393607 आहत. हत ेासन पवरपत्र  वडजीटल 
स्िाक्षरीनत साक्षाांव त  रुन  ाढण्यात यतत आहत.  

           महाराष्ट्राचत राज्यपाल याांच्या आदतेानुसार ि नािानत, 

 

                        ( बाजीराि जाधि )  
            सवचि (सा.वि.स.), सामान्य प्रेासन विभाग 

                                                                                           महाराष्ट्र ेासन 
प्रत, 

1) मा.विरोधी पक्षनतता,  महाराष्ट्र विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, मुांबई-400032. 
2) सिव सन्माननीय विधानपवरषद/विधानसभा  ि सांसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
3) मा. राज्यपालाांचत सवचि,  मलबार वहल, राजभिन, मुांबई-400 035. 
4) मा. मुख्यमांत्रयाांचत सवचि, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
5) सिव मा. मांत्री /मा. राज्यमांत्री याांचत खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई-400 032.                                                   
6) मा. मुख्य सवचि याांचत उप सवचि, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
7) ेासनाचत सिव अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मांत्रालय, मुांबई-400 032. 
8) प्रधान  सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय (विधान  पवरषद), विधानभिन, मुांबई-400 032. 
9) प्रधान सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय (विधान सभा), विधानभिन, मुांबई-400 032. 

http://www.maharashtra.gov.in/


ेासन पवरपत्र  क्रमाां ः वि ा  2216/प्र.क्र.250/16-अ 

 

पृष्ट्ठ 7 पै ी 4  
 

10) सवचि, राज्य वनिडण ू आयोग, मुांबई- 400 032. 
11) सवचि, राज्य मावहती आयोग, मुांबई-400 032. 
12) उप सवचि (आस्िापना) ,सिव मांत्रालयीन विभाग 
13) सिव विभागीय आयकु्त/सिव वजल्हावध ारी.   
14) प्रबांध , उच्च न्यायालय ( मूळ न्याय ेाखा), मुांबई,  औरांगाबाद, नागपरू.             
15) प्रबांध , उच्च न्यायालय (अवपल ेाखा), मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू. 
16) प्रबांध , महाराष्ट्र प्रेास ीय न्यायावध रण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू.         
17) प्रबांध , लो  आयकु्त ि उप लो  आयुक्त, मुांबई. 
18) सवचि, महाराष्ट्र लो सतिा आयोग, मुांबई. 
19) सर ारी ि ील, उच्च न्यायालय, मूळ ेाखा ि अपील ेाखा, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू. 
20) सर ारी ि ील, महाराष्ट्र प्रेास ीय न्यायावध रण, मुांबई, औरांगाबाद, नागपरू.            
21) महालतखापाल, लतखा ि अनुज्ञतयता, महाराष्ट्र-1, मुांबई. 
22) महालतखापाल, लतखा ि अनुज्ञतयता, महाराष्ट्र-2, नागपरू. 
23) महासांचाल , मावहती ि जनसांप व  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई-400 032 (5 प्रती) 

 त्याांना विनांती  ी, प्रस्तुत ेासन पवरपत्र ास प्रवसध्दी दतण्याबात आिश्य     ायविाही 
 रण्यात यािी. 

24) सिव महानगरपावल ाांचत आयकु्त 
25) सिव मुख्यावध ारी, नगरपवरषदा/नगरपावल ा.  
26) सिव वजल्हा पवरषदाांचत मुख्य  ायव ारी अवध ारी. 
27) ग्रांिपाल, विधीमांडळ ग्रांिालय, महाराष्ट्र विधानभिन, मुांबई (10 प्रती), 
28) राज्यातील सिव महामांडळत , मांडळत आवण सािवजवन  उपक्रम याांचत व्यिस्िाप ीय सांचाल . 
29) सिव मान्यताप्राप्त राज ीय पक्षाांची मध्यिती  ायालयत, महाराष्ट्र राज्य. 
30) वनिड नस्ती,  ाया.16-अ, सामान्य प्रेासन विभाग, मांत्रालय, मुांबई-32. 
 

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

मी, श्री./श्रीमती/ ुमारी...........................................................आपल्या विभागात/ 
 ायालयात  .........................  पदािर  ायवरत आहत.  

           राज्यातील आत्महत्याग्रस्त तेत -याांच्या विधिा पत्नी पत्नी ि मुलाांना मदत म्हणनू माहत जुलै, 2017 च्या 
माझ्या िततनातून 1 वदिसाचत िततन मुख्यमांत्री सहायता वनधीमध्यत दतण्यास मी इच्िु  आहत.  

          विभागातील/ ायालयातील रोख  ायासन ि रोखपाल याांनी माझ्या दतय िततनातून माहत जुलै, 2017 च्या 
िततनातून 1  वदिसाचत िततन  पात  रून घतण्यास माझी सहमती आहत.  

 

 

    आपला / आपली, 

  स्िळ:-                                    

वदनाां :-                                      (                                         ) 

                                                                              अवध ारी/ मवचारी याांचत नाि ि पदनाम 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ेासन पवरपत्र  क्रमाां ः वि ा  2216/प्र.क्र.250/16-अ 

 

पृष्ट्ठ 7 पै ी 6  
 

 

आय र प्रमाणपत्राचा नमुना खालील प्रमाणत :-. 
पवरवेष्ट्ट-अ 

प्रमाणपत्राचा नमुना  

            प्रमावणत  रण्यात यततत  ी, श्री./श्रीमती/ ुमारी..............................  
जत/जी.................................. विभागात/ ायालयात ..........................पदािर  ायवरत आहतत, त्याांनी "मुख्यमांत्री 
सहायता वनधीसाठी "₹....................../- (अक्षरी रुपयत.......................................... )  एिढी दतणगी वदली असून 
ही दतणगी आय र  अवधवनयम, 1961  लम 80 (ग) (2) (तीन एच एफ) खाली 100 टक् त  सुटीस  पात्र आहत. 

 

 

 स्िळ: -                         विभागप्रमुख / ायालय प्रमुख /आहरण ि सांवितरण अवध ारी 

 वदनाां :-                                                    याांची सही ि वेक् ा  

पवरवेष्ट्ट-ब 

मुख्यमांत्री सहायता वनधी खात्यात जमा  रण्यात यतणा-या र माांचा तपेील 

प्रमाणपत्राचा नमुना 

 ायालयाचत नाि ि पत्ता :- 

अ.क्र. आहरण ि सांवितरण अवध ा-याचत नाि, 
पदनाम ि सांपूणव पत्ता 

धनादते/धना षाचा तपेील 

बँ त चत नाि ि 

ेाखा 

क्रमाां  वदनाां  रक् म 

(रुपयत) 

      

      

 

             सक्षम प्रावध ा-याची सही ि वेक् ा 
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    पवरवेष्ट्ट-  

मुख्यमांत्री सहायता वनधी खात्यात जमा  रण्यात यतणा-या र माांचा तपेील  

प्रमाणपत्राचा नमुना 

वजल्हावध ारी  ायालय:- 

अ.क्र. दतणगीदाराचत पूणव नाि ि सांपूणव पत्ता धनादते/धना षाचा तपेील 

बँ त चत नाि ि ेाखा क्रमाां  वदनाां  रक् म 

(₹) 

      

      

 

     सक्षम प्रावध ा-याची सही ि वेक् ा 

                                         

------XXXXXXX----- 

 

 

 


		2017-06-21T16:22:18+0530
	Bajirao Ramchandra Jadhav




