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दिषय-

मा. मुख्यमांत्री साह्यता दनधीमध्ये स्िेछेने आर्थिक मित करण्याबाबत…

सांिर्भ- 1) महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना (COVID-19)
फैलािामुळे दनमाण झलेली पदरस्स्िती.

या

दिषाणुच्या

महोिय/महोिया,
सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना (COVID-19) या दिषाणुच्या फैलािामुळे
जगातील इतर िे शाप्रमाणे पदरस्स्िती दनमाण झालेली असुन त्याचा सामना करण्यासाठी केंद्र
शासन तसेच राज्य शासन त्याचे पदरने सिभतोपरी उपाययोजना करीत आहे . तरी िे खील,
आणखी प्रर्ािीपणे उपाययोजना करण्यासाठी शसकीय यत्रांणेस मित म्हणुन मा. पांतप्रधान
साह्यता दनधी आदण मा. मुख्यमांत्री साह्यता दनधी मध्ये आर्थिक स्िरुपात मित करण्याची
आिश्यकता दनमाण झालेली आहे .
या पदरस्स्ितीत, या कायालयाकडु न केले ल्या आिाहनास महाराष्ट्र राज्यातील
नोंिणीकृ त सांस्िा आदण न्यासाकडु न दमळत असले ला प्रदतसाि अदर्नांिनास पात्र आहे .
तिापी,
अशा
पदरस्स्ितीमध्ये
कोणत्याही
इसमास/अनोंिणीकृ त
सांस्िेस/व्यास्ततसमुहास महाराष्ट्र सािभजदनक दिश्िस्त अदधदनयम, 1950 च्या कलम
41सी मध्ये दिहीत केलेल्या तरतुिींचा अिलांब केल्या खे रीज, जनतेकडु न िगभणी जमा
करता येत नाही. या तरतुिींचा र्ांग केल्यास, सांबधीत इसम/अनोंिणीकृ त

सांस्िा/व्यास्ततसमुह उपरोतत नमुि केलेल्या कलमातील तरतुिीप्रमाणे फौजिारी
कायभिाहीस पात्र ठरतात.
जनतेकडु न सामादजक बाांदधलकी पोटी दिलेली िगभणी, ही योग्य त्या अदधकृ त
दठकाणी पोहचणे अिाश्यक आहे . जेणेकरुन, सिर िे णगीचा इस्च्छत उदिष्ट्ट पुतीसाठी,
म्हणजेच सद्य पदरस्स्ितीमध्ये, प्राधान्याने कोरोना(COVID-19) दिषाणुच्या फैलािामुळे
दनमाण पदरस्स्ितीचा सामना करण्यासाठीच्या उद्दे शासाठी िापरली जाईल. त्यामुळे असे
आिाहन करण्यात येते की, िगभणी िे त असताना, िगभणी गोळा करणारे इसम/
सांस्िा/व्यास्ततसमुह कायिे शीरपणे िगभणी गोळा/जमा करत आहे त, याची खातरजमा
करािी.
त्याहीपुढे, िगभणीिारास शतय असल्यास, जमा कराियाची िगभणी शाासनाने
तयार केले ल्या सांकेतस्िळ (सांकेतस्िळाचा पत्ता:- https://cmrf.maharashtra.gov.in/DonationOnlineForm.action) चा िापर करुन (नेट बॅककग/क्रेदडट
काडभ /डे बीट काडभ इ. द्वारे ) िे खील जमा करु शकतात. या खेरीज, िगभणीिारास ियाियाची
िगभणी, त्याचे जिळच्या दजल्हादधकारी अििा तहसीलिार कायालयात िे खील रोख
धनािे शाने जमा करु शकतात.
या द्वारे पुन्हा एकिा तमाम जनतेस आिाहन करण्यात येते की, सिय
पदरस्स्ितीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे शासदकय यांत्रणेस सढळ हाताने र्रघोस मित करािी.
सही/धमािाय आयुतत,
महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
प्रत आवश्यक त्या कायय वाहीसाठी –
1. धमािाय सह आयुतत -1 आदण 2, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.
2. सिभ धमािाय सह आयुतत,
पुणे दिर्ाग/बृहन्मुांबई दिर्ाग/नादशक दिर्ाग/कोल्हापुर दिर्ाग/औांरगाबाि दिर्ाग/लातुर
दिर्ाग/अमरािती दिर्ाग/नागपुर दिर्ाग(पुढील कायभिाहीसाठी आदण सांबधीत प्रािे शीक
कायालयास आिश्यक त्या कायभिाहीसाठी आदण प्रदसध्ि करण्यासाठी अग्रेदषत
करण्यासाठी)

