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वाचा -  
1) शासन तनणवय क्रमाांकः रागाांयो-2010/प्र.क्र.240/आरोग्य-6 तद. 31.05.2011 
2) शासन तनणवय क्रमाांकः रागाांयो-2016/प्र.क्र.64/आरोग्य-6 तद. 4.08.2016 
3) शासन तनणवय क्रमाांकः इबाांका-1016/92/प्र.क्र.20/काम-7 तद. 21 सप्टेंबर, 2016 
4) शासन तनणवय क्रमाांकः रागाांयो-2016/प्र.क्र.64/भाग-1/आरोग्य-6 तद. 13 एतप्रल, 2017 

 

प्रस्तावना - 
सांदभाधीन क्र. 2 येथील शासन तनणवयान्वये राजीव गाांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सांपुष्ट्टात आणनू 

नवीन स्वरुपात महात्मा ज्योततबा फुले जन आरोग्य योजना सांपुणव राज्यात राबतवण्यास मान्यता देण्यात 

आलेली आहे. तसेच सांदभाधीन क्र. 3 येथील शासन तनणवयान्वये या योजनेमध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर 

बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळातील नोंदीत बाांधकाम कामगाराांना (ज्याांची नोंदणी जीतवत आहे) व 

त्याांच्या कुटुांतबयाांना लाभ  देण्याचा तनणवय घेण्यात आलेला आहे. सांदभाधीन क्र. 4 येथील शासन तनणवयान्वये 

राजीव गाांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या तरतुदी कायम वेवुन तद. 1 एतप्रल, 2017 पासुन महात्मा ज्योततबा 

फुले जन आरोग्य योजना राबतवण्यात येत आहे. सबब, सदर योजना सुधारीत स्वरुपात अांमलात येईपयंत 

सदर बाांधकाम कामगाराांना तवद्यमान महात्मा ज्योततबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समातवष्ट्ट करण्याची बाब 

शासनाच्या तवचाराधीन होती.  

शासन तनणवय-  
महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळातील नोंदणी जीतवत असलेले 

बाांधकाम कामगार व त्याांच्यावर अवलांतबत कुटुांतबयाांचा समावशे महात्मा ज्योततबा फुले जन आरोग्य 

योजनेंतगवत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  
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2. त्याकतरता शासनाने तनतित केलेली देय तवमाहप्त्याची रक्कम महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम 

कामगार कल्याणकारी मांडळामाफव त कामगार कल्याणासावी गोळा करण्यात येत असलेल्या सेस मधून सदर 

योजनेची अांमलबजावणी करणाऱ्या राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस मांडळामाफव त अदा करण्यात येईल.  

3. कामगार कल्याण मांडळामाफव त बाांधकाम कामगाराांना देण्यात येणारे नोंदणी प्रमाणपत्र/ओळखपत्र हा 

तवमा सांरक्षण देण्याकरीता पुरावा म्हणनू पुरेसा समजण्यात येईल. कामगार कल्याण मांडळाच्या तनधीतून 

नोंदीत कामगाराांसावी सध्या सुरु असलेल्या समान स्वरुपाच्या अन्य योजना तिरुक्ती टाळण्याकतरता कामगार 

तवभागामाफव त बांद करण्यात याव्यात. तसेच महात्मा ज्योततबा फुले जन आरोग्य योजनेंतगवत दातरद्रय 

रेषेखालील तपवळे,अांत्योदय अन्न येाजना, अन्नपूणा तशधापतत्रकाधारक व केशरी तशधापतत्रकाधारक (रुपये एक 

लाखापयंत वार्षषक उत्पन्न असलेली) कुटुांबाांचा तवमा हप्ता साववजतनक आरोग्य तवभागामाफव त तवमा कां पनीस 

तनयतमतपणे अदा करण्यात येतो. सबब कामगार कल्याण मांडळाने तवमा हप्ता अदा करताना तिरुक्ती 

टाळण्याच्या अनुषांगाने तपासणी करणे आवश्यक राहील.  

4. सदरील शासन तनणवय कामगार तवभागाच्या सहमतीने तनगवतमत करण्यात येत आहे. सदर शासन 

तनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 

त्याचा सांकेताक 201706021314126517 असा आहे. हा आदेश तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन 

काढण्यात येत आहे.  

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

 स्ने.म.दोरनाल 
 कक्ष अतधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. राज्यपाल याांचे सतचव, राजभवन, मुांबई 
मा. मुख्यमांत्री, याांचे प्रधान सतचव, मांत्रालय, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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मा. मांत्री, आरोग्य याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई 
मा. मांत्री, कामगार याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई 
मा.राज्यमांत्री, आरोग्य याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई 
मा.राज्यमांत्री, कामगार याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याणकारी मांडळ, बाांद्रा (पुवव), मुांबई-51 
मुख्य सतचव, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
अपर मुख्य सतचव/ प्रधान सतचव/सतचव, सवव मांत्रालयीन तवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
प्रधान सतचव, तवधानमांडळ सतचवालय, तवधानभवन, मुांबई 
आयुक्त, आरोग्य सेवा व कुटुांब कल्याण तथा अतभयान सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अतभयान मुांबई -01 
कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पुवव), मुांबई-51 
तवभागीय आयुक्त (सवव) 
मुख्य कायवकारी अतधकारी, राजीव गाांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी,वरळी, मुांबई 
उप महासांचालक, आधार (यु.आय.डी), टेतलफ ोन एक्चेंज तबल्डींग, कफ  परेड, मुांबई 
अततरीक्त आयुक्त, बृहन्मुांबई महानगरपालीका, मुांबई  
तजल्हातधकारी (सवव) 
सांचालक, आरोग्य सेवा सांचालनालय, मुांबई 
सांचालक, वदै्यतकय तशक्षण तवभाग, बृहन्मुांबई महानगरपालीका, मुांबई  
सांचालक, वदै्यतकय तशक्षण व सांशोधन सांचालनालय, मुांबई 
तजल्हा शल्य तचतकत्सक (सवव) 
तजल्हा आरोग्य अतधकारी (सवव) 
तनयांत्रक, तशधावाटप, मुांबई 
सांचालक, मातहती व जनसांपकव  सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई 
सहसांचालक/उपसांचालक, आरोग्य सेवा पतरमांडळे (सवव) 
तजल्हा पुरववा अतधकारी, (सवव) 
तजल्हा  मातहती अतधकारी (सवव) 
अतधष्ट्वाता, शासकीय वदै्यतकय महातवद्यालये व रुग्णालये (सवव) 
सह सतचव / उप सतचव, साववजतनक आरोग्य तवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
सवव कायासने , साववजतनक आरोग्य तवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
सवव तवधानसभा/तवधानपतरषद सदस्य, तवधानमांडळ, तवधानभवन, मुांबई- 21 
भारतीय जनता पक्ष , महाराष्ट्र प्रदेश  वसांतराव भगवान चौक, नरीमन पाईांट , मुांबई-20 
तशवसेना,  तशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुांबई- 28 
इांडीयन न शनल कॉगे्रस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉगे्रस (आय)सतमती तटळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मागव, दादर, मुांबई 
राष्ट्रवादी कॉगे्रस पक्ष, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस जनवल मागव, नरीमन पाईांट मुांबई- 21 
बहुजन समाज पक्ष, डी-1 इन्सा हवमेंट, आझाद मैदान, मुांबई 400 001 
भारतीय कम्युतनस्ट पक्ष,  महाराष्ट्र कतमटी, 314, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुांबई 400 004 
भारतीय कम्युतनस्ट पक्ष, माक्सववादी,  महाराष्ट्र कतमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब  तमल प लेस, वरळी, मुांबई -13 
तनवड नस्ती. 
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