
  
“शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण 
निधी” पत्रकारांिा आर्थिक मदत करण्याबाबत. 
 

          महाराष्ट्र शासि 
    सामान्य प्रशासि नवभाग 

                                  शासि शुध्दीपत्रक क्रमांक मावज-२०१८/प्र.क्र.२५७/३४ 
             मंत्रालय, मादाम कामा मागण, 
   हुतात्मा राजगुरु चौक, मंुबई ४०० ०३२. 

      नदिाकं :- १९ जुि, २०१८. 
 

 वाचा :-   १) शासि निणणय, सामान्य  प्रशासि नवभाग, क्र.माजम-२००९/५७३/प्र.क्र.१०४/३४,  
         नदिांक १.८.२००९ 

   २) शासि निणणय, सामान्य प्रशासि नवभाग, क्र.माजम-२००९/५७३/प्र.१०४/३४,  
                    नदिाकं १९.३.२०१० 
    ३) शासि निणणय, सामान्य प्रशासि नवभाग, क्र.माजम-२००९/५७३/प्र.क्र.१०४/३४, 
        नदिांक १.६.२०१० 
                ४) शासि निणणय, सामान्य प्रशासि नवभाग, क्र.माजम-२०११/प्र.क्र.३८२/३४, 
                    नदिांक १७ ऑक्टोबर, २०११ 

   ५) संचालक (मानहती) (वृत्त/जिसंपकण ) महासचंालिालय याचं  पत्र  
       क्र.वृत्त (२०१८)/पकनि/अ../का-२/३३५, नदिांक  २ जूि, २०१८    

 

प्रस्ताविा  :- 
 

संदभण क्र.४ च्या  शासि निणणयामध्य  मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालयाच्या शंकरराव चव्हाण 

सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमधूि आर्थिक मदत नमळण बाबतच्या अजात पनरनशष्ट्ट “ब” मध्य  

सुधारणा करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती.  

शासि  शुध्दीपत्रक :- 

 संदभण क्र. ४ च्या शासि निणणयामध्य  मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालयाच्या शंकरराव चव्हाण 

सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीमधूि आर्थिक मदत नमळण बाबतच्या अजात  सधुानरत पनरनशष्ट्ट “ब” 

मध्य  खालीलप्रमाण  सुधारणा करण्यात य त आह . (सोबत प्रत जोडली आह .) 

सदर शासि शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संक तस्िळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संक ताक 201806191611082707 असा आह . हा आद श नडजीटल 

स्वाक्षरीि  साक्षांनकत करुि काढण्यात य त आह .  

महाराष्ट्राच  राज्यपाल यांच्या आद शािुसार व िावाि .  

 

                                                                                                                     ( रा.िा. मुसळ  ) 
                                                                                                           अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रनत, 

1. मुख्यमंत्रयांच  सनचव 
 

Ramkisan 
Narayanrao Musale

Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ec0b0d9e613209e20e7
a215f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao Musale 
Date: 2018.06.19 16:20:04 +05'30'



शासि शुध्दीपत्रक क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.२५७/३४ 

 

                                                   पृष्ट्ठ 5 पैकी 2  

2. सवण मंत्री/राज्यमंत्री यांच  खासगी सनचव 
3. महाल खापाल, महाराष्ट्र १/२ (ल खा व अिुज्ञ यता), मंुबई/िागपरू 
4. महाल खापाल, महाराष्ट्र १/२ (ल खापनरक्षा), मंुबई/िागपरू 
5. महासंचालक, मानहती व जिसंपकण   महासंचालिालय, मंुबई 
6. संचालक (मानहती), (वृत्त व जिसंपकण ), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंुबई 
7. संचालक (मानहती), (प्रशासि), मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय, मंुबई 
8. संचालक (मानहती), िागपरू-अमरावती, िागपरू 
9. संचालक (मानहती), मराठवाडा नवभाग, औरंगाबाद 
10. उपसंचालक (मानहती), महाराष्ट्र पनरचय कें द्र, िवी नदल्ली 
11. उपसंचालक (मानहती), िानशक, पणु , अमरावती, कोकण, कोल्हापरू, लातूर नवभाग 
12. उपसंचालक (वृत्त), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय,मंुबई 
13. उपसंचालक (ल खा), मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय,मंुबई 
14. सवण नजल्हा मानहती अनधकारी 
15. वनरष्ट्ठ सहायक सचंालक (मानहती), महाराष्ट्र पनरचय कें द्र, पणजी-गोवा 
16. सवण उप मानहती कें द्र /कायालय  
17. निवड िस्ती. 
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पनरनशष्ट्ट “ब” 

शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी 
पत्रकार कल्याण निधीतूि मदत नमळण्यासाठी करावयाचा अजण 

प्रनत, 
 सदस्य सनचव तिा सचंालक (मानहती) (वृत्त व जिसंपकण ) 
 शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी, 
 मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, 
 मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
 मंत्रालय, मंुबई-३२. 
 
         नवषय :- शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतूि आर्थिक 
            मदत नमळण बाबत. 
           (संबनंधत नजल्हा मानहती अनधकारी यांच्या कायालयामार्ण त अजण सादर करण ) 
महोदय, 
 
 उपरोक्त नवषयान्वय  मी नविंती अजण करतो/करत  की, मला माझ्या आजारपणासाठी/माझ्या कुटंुनबयाच्या 

आजारपणासाठी / आकस्स्मक मृत्यु प्रकरणी आर्थिक मदतीची गरज असूि त्याबाबतची सनवस्तर मानहती मी 

खालीलप्रमाण  भरुि द त आह .           

   अ) अजणदाराच्या स्वत:च्या वदै्यकीय उपचारािण आर्थिक मदत हवी अस ल त्या प्रकरणी : 
 

१ अजणदाराच  संपणूण िाव : 
२ पदिाम (हुद्दा): 
३ वृत्तपत्र/वृत्तसंस्ि च  िाव : 
४ वृत्तपत्र/वृत्तसंस्ि च्या कायालयाचा पत्ता : 

 
 
दूरध्विी क्रमांक : 

५ अजणदाराचा निवासी पत्ता : 
 
दूरध्विी क्रमांक :                                               भ्रमणध्विी क्रमांक : 

६ जन्मतारीख : 
७ अनधस्स्वकृती पनत्रक चा क्रमाकं : 
८ आधारकाडण क्रमांक : 
९ नशधापनत्रका क्रमांक : 
१० बकँ चा खात  क्रमांक : 
११ आजाराच  स्वरुप -  (सनवस्तर द्याव ) 

दुधणर आजार / अपघात / अपघाती मृत्य ु/ आकस्स्मक मृत्य ु/ अपंगत्व 
१२ वदै्यकीय उपचार घ तल  असल्यास/घ त असल्यास त्या संस्ि च  िाव व पत्ता : 

(कागदपत्र  जोडावीत) 
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  ब) पत्रकाराच्या वदै्यकीय उपचार घ त असल ल्या कुटंूनबयास आर्थिक मदत हवी अस ल त्या प्रकरणी 

  १ कुटंुबातील सदस्याच  िाव : 
  २ अजणदाराशी त्याच  असल ल  िात  : 
  ३ जन्मतारीख : 
  ४ आधार काडण क्रमाकं : 
  ५ नशधापत्रक क्रमांक : 
  ६ बकँ चा खात  क्रमांक : 
  ७ आजाराच  स्वरुप -  (सनवस्तर द्याव ) 

दुधणर आजार / अपघात / अपगंत्व 
 
 

  ८ वदै्यकीय उपचार घ तल  असल्यास/घ त असल्यास त्या संस्ि च  िाव व पत्ता : 
(कागदपत्र  जोडावीत) 
 

 

क) पत्रकाराच्या मृत्य ूपश्चात वारसदारास आर्थिक मदत नमळण्याकनरताचा तपशील : 

  १ पात्र वारसदार िांव/िाव  : 
  २ निधि झाल ल्या पत्रकाराशी असल ल  िात  : 
  ३ जन्मतारीख : 
  ४ आधार काडण क्रमाकं : 
  ५ नशधापत्रक क्रमांक : 
  ६ बकँ चा खात  क्रमांक : 

 

 वरीलप्रमाण  अजाचा सहािुभतूीपवूणक नवचार करुि आर्थिक मदत नमळावी, ही नविंती. 

        
          
       अजणदाराची सही/वारसाची सही 

 नदिांक :                  (िाव) : 
  स्िळ : 
        
 

सोबत :- १) नजल्हा मानहती अनधकारी यांच  प्रमाणपत्र 
  २) नजल्हा आरोग्य अनधकारी/नजल्हा शल्य नचनकत्सक याचंा दाखला 
  ३) पोलीस पचंिामा कागदपत्र  (लागू असल ला प्रकरणी) 
  ४) अपगंत्वाच्या प्रमाणाबाबतच  प्रमाणपत्र 
  ५) अनधस्वीकृती पनत्रक ची छायाप्रत 
  ६) आधारकाडण छायांनकत प्रत 
  ७) नशधापनत्रक ची छायांनकत प्रत 
  ८) बकँ पासबकूच्या पनहल्या पािाची छायांनकत प्रत 
  ९) पत्रकाराचं  निधि झाल्याप्रकरणी सक्षम प्रानधकाराच  (कोटण/तहनसलदार) वारस प्रमाणपत्र 
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नजल्हा मानहती अनधकारी यांची नशर्ारस 

 
                    प्रमानणत करण्यात य त  की, श्री. /श्रीमती ........................................................................... 
 
............  ह  ....................................................................या वृत्तसंस्ि त कायणरत आह त. / होत . त्यांिा मी  
 
ओळखतो. त्यांिा ..............................................................   हा गंभीर आजार होता./ आह . त्यांच  अपघाती  
 
निधि झाल . त्यांिा .........................................  % अपंगत्व असिू त्यांिा/त्यांच्या कुटंुनबयांिी अजात भरल ली 
 
मानहती बरोबर असल्याची मी खात्री क ली आह .    त्यांिा  आर्थिक मदतीची गरज असिू त्यांिा नियमािुसार मदत   
 
करण्यात यावी. 
 
                    मी प्रत्यक्ष सबंनंधत रुग्णाची भ ट घ तली असिू त्याि  रुग्णालयात घ तल ल्या उपचाराचंी संबनंधत  
 
 कागदपत्रांवरुि खातरजमा क ली असूि ती सत्य असल्याबद्दल प्रमानणत करीत आह . 
 
 
 
 
स्िळ         :                                                                                        नजल्हा मानहती अनधकारी 
                                                                                                                 सही व नशक्का 
नदिांक      : 
 

 


