मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी न्यास व्यवस्थापक
सनमनतची नियम व नवनियम
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
शासन वनर्णय क्रमाांक: सी आर एफ -2001/प्र.क्र.197/2001/25
मांत्रालय, मांबई 400032
विनाांक: 15 नोव्हें बर, 2001
िाचा: 1) शासन वनर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमाांक: सी आर एफ 1067/ बी विनाांक: 02.03.1967
शासन वनर्णय:
राज्यातील तथा दे शातील िैसर्गिक आपत्तीतील आपद्ग्रस्तांिा अथथसहाय्य करण्याच्या उनिष्टािे "
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी " या सावथजनिक न्यासाची स्थापिा शासि निर्थय, सामान्य प्रशासि नवभाि
क्रमांक : सीआरएफ-1067/बी, नदिांक 2.03.1967 अन्वये स्थापि करण्यात आली होती. तथानप,
सदर न्यासाकडे िैसर्गिक आपत्ती व्यनतनरक्त अन्य कारर्ािे नपनडत असलेल्या व्यक्क्तिा अथथसहाय्य
करण्याबाबतच्या मािण्या व्यापक प्रमार्ात प्राप्त होत असल्यािे, त्याबाबत मािवतावादी
दृष्ष्टकोिातूि नवचार करर्े आवश्यक झाले आहे. पनरर्ामी, " मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी " या
सावथजनिक न्यासाच्या ध्येय उनिष्टांच्या व्याप्तीत वाढ करण्याबाबत न्यासािे निर्थय घेतला आहे.तरी
मुंबई सावथजनिक नवश्वस्त व्यवस्था अनधनियम, 1950 मधील तरतूदीिुसार न्यासाच्या उनिष्टात वाढ
करण्यात येत आहे. सदर ध्येय उनिष्टांच्या व्याप्तीत वाढ करण्यासंदभात न्यासाचा तयार केलेला
संस्थापि समयलेव व नियम व नवनियमाची प्रत सोबत जोडली आहे.
हा शासन वनर्णय विधी ि न्याय विभागाच्या अनौपचावरक सांिभण क्रमाांक 434 वि.19.07.2001 अन्िये
वनगणवमत करण्यात येत आहे .

सही/(वि. अ. िे शपाांडे)
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत प्रवत,
राज्यपालांचे सनचव
मुख्यमंत्रयाचे अपर मुख्य सनचव/ प्रधाि सनचव/ सनचव
मुख्य सनचवांचे उप सनचव
मुख्यमंत्रयाचे उप सनचव
उप मुख्यमंत्री यांचे वासिी सनचव
मंत्री (नवत्त) यांचे वाजिी सनचव
मंत्री (नवधी व न्याय) यांचे वाजिी सनचव

मंत्री (पुिथवसि व मदत कायथ) यांचे वाजिी सनचव
मंत्री (महसुल) यांचे वाजिी सनचव
ईतर सवथ मंत्री व राज्यमंत्री यांचे वाजिी सनचव
प्रधाि सनचव, (नवत्त)
मंत्रालयीि नवभािाचे सवथ अपर मुख्य सनचव/ प्रधाि सनचव/ सनचव
सनचव व नवशेष आयुक्त (मदत व पुिथवसि)
धमादाय आयुक्त, महाराष्र राज्य, वरळी, मुंबई 400018
सहाय्यक संचालक, निधी व लेवा, मुख्यमंत्रयाचे सनचवालय
सिण विभागीय आयक्त
सिण विल्हावधकारी
सिण विशेष कायणकारी अवधकारी, विल्हा पवरषि
सिण मांत्रालयीन विभाग
महासांचालक, मावहती ि िनसांपकण सांचालनालय, मुंबई (प्रनसद्धीसाठी)
व्यवस्थापक, स्टे ट बॅंक ऑफ इंनडया, नरक्लेमेशि शावा, रहेजा चेंबसथ,िनरमि पॉइंट, मुंबई
निवड िस्ती

मुख्य मंत्री सहाय्यता निधी, मुंबई सावथजनिक न्यास, िोंदर्ी क्र. ई-३५०९/मुंबई
संस्थापि समयलेव.
१. िांव - सावथजनिक न्यासाचे िांव “ मुख्य मंत्री सहाय्यता निधी, मुंबई “ असे असेल.
२. ध्येये व उनदृष्टे :न्यासाची (नजचा यात यापुढे न्यास निदे श केला आहे) ध्येये व उनिष्टे पुढीलप्रमार्े असतील :(१) राज्यातील तथा दे शातील िैसर्गिक आपत्तीतील आपदृरस्तांकनरता (शासकीय मदत ज्या आपत्तीत
नदली जाते त्या आपत्ती विळू ि) निकषाचे अधीि राहू ि आर्गथक आनर् अन्य स्वरुपात मदत करर्े
(२) जातीय दं िलीत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांिा, जवमी झालेल्या व्यक्तींिा आनर् मालमत्तेचे
िुकसाि झालेल्या व्यक्तींिा निकषाचे अधीि राहू ि आर्गथक व अन्य स्वरुपातील मदत करर्े.
(३) िक्षलवाद्याच्या हल्ल्यात हत्त्या झालेल्या व्यक्तींचे वारसांिा व जवमी झालेल्या व्यक्तींिा निकषाचे
अधीि राहू ि आर्गथक वा अन्य स्वरुपातील मदत करर्े.
(४) ह्दयनवकार, नकडर्ी, मूत्रपपडरोपर्, मेंदू व ककथरोि इत्यादी िंभीर स्वरुपाच्या नवकारिस्त रुगर्ांिा
शस्त्रनक्रया / उपचाराकनरता अंशत: अथथसहाय्य करर्े.
(५) अपघाती घटिांतील मृत व्यक्तींचे वारसांिा व जवमी व्यक्तींिा निकषाचे अधीि राहू ि अथथसहाय्य
करर्े. (मोटार / रे ल्वे / नवमाि / बोट अपघात विळू ि)
(६) अपंिाच्या संस्थािा संस्थात्मक मदत करर्े.
(७) शैक्षनर्क, सामानजक व सांस्कृनतक स्वरुपाची संम्मेलिे / पनरषदा / चचासत्रे यांच्या आयोजिाकनरता
संस्थात्मक स्वरुपाची दे र्िी.
(८) शैक्षनर्क व वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतीचे बांधकामाकनरता अंशात्मक आर्गथक सहाय्य करर्े.
उपरोक्त ध्येये उनदृष्टांपैकी अिुक्रमांक ६ व ८ मध्ये िमूर केलेली उनदृष्टये ही िौर् स्वरुपाची
असल्यािे त्यावर निकषाच्या अधीि राहू ि न्यासाच्या एकूर् वार्गषक उत्पन्नाच्या २५ % पयंत वचथ करण्यात
येईल,
वरील उनदृष्टये साध्य करर्े न्यासाला शक्य व्हावे म्हर्ूि कंपन्या, भािीदारी संस्था, व्यक्ती, संस्था,
संघ आनर् महामंडळे व त्याचप्रमार्े सरकारी स्थानिक प्रानधकरर्े व इतर संस्था यांसह जितेकडे
दे र्गयांकनरता मािर्ीचे अवलोकि करर्े व त्या नमळनवर्े. वरील प्रयोजिासाठी निधी उभारर्े शक्य व्हावे
म्हर्ूि न्यासाच्या व्यवस्थापि सनमतीिे कलानवषय प्रदशथिे भरनवर्े, वस्तुच्या नवक्रीसाठी सोडती काढर्े पकवा
इतर करमर्ूकीचे कायथक्रम करर्े हे नवनधराहृय असेल.
न्यासाला वरील उनदृष्टये साध्य करर्े व प्रयोजिे पार पाडर्े शक्य व्हावे म्हर्ूि संस्थेकडू ि आनर्
जितेकडू ि शतीवर अथवा इतर प्रकारे भेटी, दे र्गया अंशदािे नमळनवर्े.
३. कालावधी :न्यासाचे कामाचे नवत्तीय वषथ १ एनप्रल ते ३१ माचथ असेल.

4. मुख्य कायालय आनर् शावा:न्यासाचे मुख्य कायालय, मुख्य मंत्री सनचवालय, निधी कक्ष, वोली क्र. ६०९ ब, ६ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई
४०००३२ येथे असेल.

मुख्य मंत्री सहाय्यता निधी न्यास
नियम व नवनियम

(१) िांव :- सावथजनिक न्यासाचे िांव “मुख्य मंत्री सहाय्यता निधी, मुंबई”
(२) संपूर्थ पत्ता :- मुख्य मंत्री सनचवालय, निधी कक्ष, वोली क्र. ६०९ ब, ६ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
(३) उनदृष्टे :न्यासाची उनदृष्टे घटिेत िमूद केलेली आहेत.
(अ) न्यासाच्या घटिेतील उनदृष्टे साध्य करर्े शक्य व्हावे म्हर्ूि कंपन्या, भािीदारी-संस्था, व्यक्ती
संस्था, संघ आनर् महामंडळे व त्याचप्रमार्े सरकारी प्रानधकरर्े व इतर संस्था यांसह जितेकडे
दे र्गयाकनरता आवाहि करुि मािर्ी करर्े व त्या नमळनवर्े.
(ब) न्यासाच्या घटिेत िमूद केलेली उनदृष्टे साध्ये करर्े व प्रयोजिे पार पाडर्े शक्य व्हावे म्हर्ूि
संस्थांकडू ि आनर् जितेकडू ि शतीवर अथवा इतर प्रकारे भेटी, दे र्गया, अंशदािे नमळनवर्े.
(क) न्यासाच्या घटिेत िमूद केलेली उदनदृष्टये साध्य करण्यासाठी सवथ उपाय योजर्े व न्यासाचे
निधीतूि वचथ करर्े अिुज्ञय
े असेल.
(४) न्यासाचे सभासदत्व :- या न्यासाचे सभासद, न्यासाचे अध्यक्ष या िात्यािे महाराष्राच्या मुख्यमंत्र्याकडू ि
आवश्यक होईल त्या अिुसार आनर् त्याच वेळी िामनिदे शत करण्यात येतील.
(५) न्यासाची व्यवस्थापि सनमती :- न्यासाची व्यवस्थापि सनमती ही वालील प्रमार्े असेल.
(१)

मा. मुख्यमंत्री

(२)

मा. उपमुख्यमंत्री

सदस्य

(३)

मा. मंत्री (नवत्त)

सदस्य

(४)

मा. मंत्री (नवधी व न्याय)

सदस्य

(५)

मा. मंत्री (मदत व पुिवथसि)

सदस्य

(६)

मा. मंत्री (महसूल)

सदस्य

(७)

मुख्य सनचव, महाराष्र शासि

सदस्य

(८)

प्रधाि सनचव (नवत्त)

सदस्य

(९)

सनचव व नवशेष आयुक्त,

सदस्य

(मदत व पुिवथसि)

पदनसध्द अध्यक्ष

(१०)

मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सनचव/

सदस्य - महासनचव

प्रधाि सनचव/सनचव
(११)

मुख्यमंत्र्यांचे सह सनचव/उप सनचव

सदस्य - महासनचव

(१२)

उप संचालक (नि. व ले.)/

सदस्य - महासनचव

सहाय्यक संचालक (नि. व ले.)
न्यासाचे दै िनदि कामकाज सुरळीत चालावे म्हर्ूि न्यासाच्या नियम व नविनियमांशी नवसंित
िसतील अशा प्रकारचे कामकाज वरील व्यवस्थापि सनमतीतील अ.क्र. १०, ११ व १२ मध्ये िमूद केलेले
सदस्य महासनचव करतील.
अध्यक्ष हा सनमतीचा कायथकारी प्रमुव असेल आनर् या प्रयोजिासाठी आवश्यक असतील अशा सवथ
शक्तीचा व प्रानधकारांचा तो वापर करील.
न्यासाच्या सवथ सभांचे अध्यक्षपद अध्यक्ष धारर् करील.

(६)

न्यासाचे आथथक व्यवहार :न्यासाचे आर्गथक व्यवहार मा. मुख्यमंत्री व सदस्य-महासनचव यापैकी एक अशा दोि व्यक्तीच्या

स्वाक्षरीिे केले जातील. म्हर्ेजेच रु. १,००,०००/- पयंतचे आर्गथक व्यवहार मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष व
मुख्यमंत्र्याचे तीि सदस्य-महासनचव अशा चार व्यक्तीपैकी कोर्त्याही दोि व्यक्तीच्या स्वाक्षरीिे केले
जाईल. रक्कम रु. १,००,०००/- वरील आर्गथक व्यवहार माििीय मुख्यमंत्री तथा अघ्यक्ष आनर् माििीय
मुख्यमंत्र्याचे प्रधाि सनचव/सहा सनचव/उप सनचव या पैकी महासनचव या िात्यािे एक अशा दोि व्क्तीच्या
स्वाक्षरीिे केले जातील,

(७)

न्यासाचे बॅंकींि व्यवहार :न्यासाचे बाकींि व्यवहार हे स्टे ट बैंक ऑफ इंनडया अथवा अन्य राष्रीयकृत बॅंकेतूि केले जातील.

(८) न्यासाचे लेवे व लेवा परीक्षर् :न्यासाचे लेवे नवनहत पध्दतीिे ठे वण्यात येऊि त्यांचे वार्गषक लेवा परीक्षर् नियुक्त केलेल्या सिदी
लेवापालाकडू ि करण्यांत येईल.
(९) सनमतीिे पकवा सनमतीच्या कोर्त्याही सदस्यािे, अनधका-यािे पकवा कमथचा-यािे मुख्यमंत्री
सहाय्यता निधी न्यासाचे नियमािुसार आनर् नवनियमािुसार सदृहेतूिे केलेल्या पकवा केल्याचे

अनभप्रेत असलेल्या कोर्त्याही िोष्टीबिल त्याच्या नवरुध्द कोर्ताही दावा, वटला पकवा इतर
न्यायालयीि कायथवाही दावल करता येर्ार िाही.

(१०)

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा मुंबई सावथजनिक नवश्वस्त व्यवस्था अनधनियम १९५० अन्वये

“सावथजनिक न्यास” म्हर्ूि िोंदनवण्यात आला असल्यािे “राज्याच्या एकनत्रत निधीशी” त्याचा
कोर्ताही संबंध िसेल त्यामुळे तो राज्य नवधाि मंडळाचे कक्षेत येर्ार िसल्यािे नवधाि मंडळात
त्याबाबत उपष्स्थत केलेल्या कोर्त्याही प्रश्ांस उत्तर दे र्े बंधिकारक असर्ार िाही.

