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महाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि नवभाग 

शासि निणणय क्रमाकंः मावज 2016/प्र.क्र.188/का.34 
मंत्रालय, मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंुबई-400 032. 
नदिाकं: ११ ऑगवट,2016 

वाचा :-  
1.  सामान्य प्रशासि नवभाग, शासि निणणय क्र.माजम-2009/573/प्र.क्र.100/34, नद.1/08/2009 
2. सामान्य प्रशासि नवभाग, शासि ज्ञापि क्रमाकं- मावज-2010/प्र.क्र.424/34 नद.9.3.2011 
3. सामान्य प्रशासि नवभाग, शासि निणणय क्र.माजम-2011/प्र.क्र.382/34, नद.17/10/2011                   
4. सामान्य प्रशासि नवभाग, शासि निणणय क्र.माजम-2012/प्र.क्र.278/34 नद.22/03/2013 
5. सामान्य प्रशासि नवभाग, शासि निणणय क्र.मावज-2013/प्र.क्र.185/34,नद.1/10/2013 
6. सामान्य प्रशासि नवभाग,शासि निणणय क्र.मावज-2016/प्र.क्र.81/34 नद.29/3/2016  

प्रवताविा :- 
राज्यातील अनधस्ववकृतीधारक पत्रकारािंा शासनकय रुग्णालयातूि नविाशुल्क सवलत  

सावणजनिक आरोग्य  नवभागाच्या नद.25/10/2009 च्या शासि निणणयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
तसेच  महात्मा ज्योनतबा फुले जि आरोग्य योजिा  संपूणण राज्यात  लागू करण्याबाबत सावणजनिक आरोग्य 
नवभागािे नद. 4/8/2016 रोजी शासि निणणय लागू  केला असूि सदर लाथाथीमध्ये  अनधस्ववकृतीधारक 
पत्रकार व त्याचं्यावर अवलंबूि असलेले कुटंूबीय याचंा समावशे केला आहे.   
२. पत्रकारािंा दुधणर आजार, अपघात झाल्यास ककवा आकस्वमक मृत्यु झाल्यास त्यािंा ककवा त्याचं्या 
कुटंूनबयासं मदत करण्याच्या उदे्दशािे “शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी (Trust)” 
ची शासि निणणय संदभण क्र.१ अन्वये वथापिा करण्यात आली आहे. संदभण क्र.2  येथील शासि ज्ञापिान्वय े
पत्रकारािंा आर्थथक मदत करण्यासाठी रु.2.00 कोटी निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेव म्हणिू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. संदभण क्र.4 अन्वय े2.00 कोटी वरुि 5.00 कोटी निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेव 
म्हणिू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  संदभण क्र.6 शासि निणणयान्वये रु.5.00 कोटी वरुि 
रु.10.00 कोटी निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेव म्हणिू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मुदत ठेव 
निधीमधूि अनधस्ववकृतीधारक पत्रकारापं्रमाणे त्याच्या पती/पत्िी तसेच अवलंबूि असलेली मुले यांिा  
आजारपणात आर्थथक मदत देण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती. याबाबत शासिािे पुढील निणणय 
घेतला आहे :- 
शासि निणणय :-  
 पत्रकारािंा दुधणर आजार, अपघात झाल्यास ककवा आकस्वमक मृत्यू झाल्यास त्यािंा ककवा त्याचं्या 
कुटंुनबयासं मदत करण्यासाठी वथापि केलेल्या “शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण 
निधी” (Trust) ची ठेव रक्कम रु.5.00 कोटी वरुि वाढवूि रु. 10.00 कोटी करण्यात आली आहे. सदर 
निधीच्या व्याजाच्या रकमेमधूि अनधस्ववकृतीधारक पत्रकारापं्रमाणे त्याच्या पती/पत्िी तसेच अवलंबूि 
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असलेली मुले  यािंा आजारपणामध्ये आर्थथक मदत देण्यास शासिाची मान्यता देण्यात येत आहे.  तसचे 
आर्थथक मदतीची अिुज्ञये रक्कम व आजाराचंी यादी व आर्थथक मदत नमळण्याची कायणपध्दती संदभाधीि 
नद.17 ऑक्टोबर,2011  व नद.1 ऑक्टोबर,2013 च्या शासि निणणयात िमूद केल्याप्रमाणे राहील. 
२. प्रवतुत प्रयोजिासाठीचा खचण शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या 
रकमेवर बँकेमाफण त प्राप्त झालेल्या व्याजाच्या रकमेच्या मयादेत  भागनवण्यात यावा.  
३.   हा शासि निणणय नवत्त नवभागाच्या अिौपचानरक संदभण क्र.468/16/व्यय-4  नद.03/08/2016 
अन्वये  त्याचं्या प्राप्त सहमतीिुसार निगणनमत करण्यात येत आहे. 
४. हा शासि निणणय निगणनमत झाल्याच्या नदिाकंापासूि लागू करण्यात यावा. 
५. सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतवथळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201608111129055407 असा आहे. हा आदेश निजीटल 
ववाक्षरीिे साक्षानंकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  
 
 
 
                                                                                       (स.शं.गुरव) 
 कायासि अनधकारी, महाराष्ट्र शासि  

प्रनत, 
१. महालेखापाल महाराष्ट्र 1 (लेखा व अिुज्ञयेता) मंुबई. 
२. महालेखापाल, 2 (लेखा व अिुज्ञयेता/लेखा पनरक्षा)/ िागपूर 
३. अनधदाि व लेखा परीक्षा अनधकारी, मंुबई 
४. निवासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मंुबई 
५. महासंचालक, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंुबई  
६. उप सचंालक (लेखा), मानहतीव जिसंपकण  महासंचालिालय,  मंुबई-32 
७. संचालक (मानहती), (प्रशासि), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय,मंत्रालय, मंुबई 
८. सवण उपसचंालक, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंत्रालय, मंुबई. 
९. सवण नजल्हा मानहती अनधकारी 
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          ११.नवत्त नवभाग/व्यय-4/अथणसंकल्प13, 
          १२.निवििवती 
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