
कोरोना या अजाराच्या प्रततबंधात्मक 
ईपाययोजनेच्या जनजागृतीच्या ईपक्रमास  
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.  

 
महाराष्ट्र शासन 

सार्वजतनक अरोग्य तर्भाग 
शासन तनणवय, क्रमांकः अयइसी 2019/प्र.क्र. 267 /अरोग्य ३ 

१० र्ा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल आमारत, 
लोकमान्य तिळक रुग्णालय मागव, मंत्रालय, मुंबइ - ४०० ००१. 

तदनांक :  17 मार्व, २०20. 

र्ार्ा :  
1) शासन तनणवय, सामान्य प्रशासन तर्भाग, क्रमाकं - मार्ज 2016/प्र.क्र.397/34, 

तद.05.01.2017 

2) शासन तनणवय, सार्वजतनक अरोग्य तर्भाग, क्रमाकं - प्रशामा-2020/प्र.क्र.60/अरोग्य-8, 
तद.13.03.2020 

3) अयुक्त, अरोग्य सेर्ा र् ऄतभयान संर्ालक, राष्ट्रीय अरोग्य ऄतभयान, मंुबइ यारं्े पत्र 
क्र.राअसो/करोना प्रततबंधात्मक ईपाययोजना/114023/2020, तद.05.03.2020. 

4) मातहती र् जनसंपकव  महासंर्ालनालय, मंुबइ यारं्े पत्र  क्रमाकं- 
संर्ा(मा)(प्रशा)/2020/23,तदनाकं- 11.03.2020. 

 
प्रस्तार्ना: 

कोरोना या संसगवजन्य अजारार्ा संपणूव जगभरात प्रादुभार् होत अहे. त्यास र्ळेीर् ऄिकार् 

तसेर् प्रततबंधात्मक ईपाययोजना करण्याकरीता जनमानसामध्ये जनजागृती तातडीने करणे अर्श्यक 

अहे. त्याकरीता एक तातडीर्ी बाब म्हणनू र्दै्यतकय सातहत्य र् ईपकरणे आत्यादींच्या खरेदीसाठी र् 

जनजागृतीसाठी सन 2019-20 या अर्थथक र्र्षात सुधारीत ऄनुदान तर्त्त तर्भागाच्या सहमतीने 

ईपलब्ध करुन देण्यात अले अहे. त्यानुसार कोरोना या अजाराच्या जनजागृती कायवक्रमास 

प्रशासतकय मान्यता देण्यार्ी बाब शासनाच्या तर्र्ाराधीन होती. यासंदभात पढुीलप्रमाणे तनणवय घेण्यात 

येत अहे. 
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शासन तनणवय:  
कोरोना कोतर्ड 19 या अजाराच्या प्रततबंधात्मक ईपाययोजना करण्याकरीता अरोग्य तशक्षण 

र् जनजागृती करण्याकरीता जातहरात तर्तरण धोरणानुसार मातहती र् जनसपंकव  महासंर्ालनालय, 

मुंबइ यांनी तयार केलेल्या खालील माध्यम अराखाडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत अहे.  

Sr.No. Media  Details Rate 
Frequency 

Total 
(Rupees) 

Details of 
frequency Frequency 

1 

Newspapers In A Grade 
Newspapers 400 
Sq cm. 

5000000 
No. of 
insertions 

2 10000000 

2 

11 Private TV 
Enterainment,New 
Channels 

60 Sec. TVC 6 
times on each 
Channel in a day 

1000000 
No.of 
Days 

10 10000000 

3 

55 Private FM Radio 
Channels 

60 Sec. Jingle 9 
times on each 
Channel in a 
day,All FM 
Channel 

175000 
No.of 
Days 

10 1750000 

4 

Akashwani Morning 7.10 
and Evening 7.00 
P.M. News 
Midbreak 

170000 
No.of 
Days 

10 1700000 

5 

Doordarshan Evening 7.00 and 
9.00 P.M. New 
MidBreak 

120000 
No.of 
Days 

10 1200000 

6 
Social Media For Facebook, Twitter and other Social Cretive and 

posting, Bulk SMS 2500000 

7 

Hoarding/OUTDOOR DGIPR Rate -Sole 
Right Vendor, 
DAVP Vendor 

  
No. of 
Hoarding 

  4350000 

    Total        315,00,000  

 

2.    र्रील प्रस्तार्ातील खर्व लेखाशीर्षव 4210 1101- (52) यंत्रसामगु्री र् साधनसामुग्री या 
लेखाशीर्षातंगवत रु.9.82 कोिी आतके सन 2019-20 मधील मंजुर तनधीतून भागतर्ण्यात यार्ा. सदर 
जनजागृती ईपक्रमांर्ी ऄंमलबजार्णीर्ी कायवर्ाही महासंर्ालक, मातहती र् जनसंपकव  
महासंर्ालनालय, मुंबइ यांरे्मार्व त करण्यात यार्ी.  
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 3. सार्वजतनक अरोग्य तर्भागांतगवत तर्तर्ध अरोग्य तर्र्षयक ईपक्रमांतर्र्षयीर्ी जनजागृतीबाबतर्ी 
देयके ऄदा करण्यापरु्ी दुरतर्त्रर्ाणी, रेडीओ, र्ृत्तपत्र,े जातहरात र्लक, एसिी बस पॅनल तसेर् एसिी 
बसमधील सीिबॅक, एसिी स्िँडर्रील होडींग, प्रर्ासी तरक्षा पॅनल, रेल्र् े तडस््ले, एसएमएसव्दारे 
संदेश, तसनेमागृहात प्रतसध्दी, पीव्हीसी बनॅसव आ.तर्तर्ध प्रतसध्दी साधनांव्दारे संबतंधत सर्व 
ईपक्रमांऄंतगवत मंजुर केलेल्या जातहरातींर्ी संख्या र् प्रत्यक्ष प्रदर्थशत केलेली संख्या बरोबर 
ऄसल्याबाबत खात्री करुन घेण्यासाठी अयुक्त, अरोग्य सेर्ा तथा संर्ालक, राष्ट्रीय अरोग्य 
ऄतभयान, मुंबइ यांनी व्यर्स्था तयार करार्ी. तद्नंतरर् देयक ऄदा करणेबाबत पढुील कायवर्ाही 
करार्ी. 

4.  सदर शासन तनणवय, तर्त्त तर्भाग क्र.तर्ऄप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/तर्तनयम भाग-2, 
तद.17.4.2015 सोबतच्या पतरतशष्ट्िातील तर्त्तीय ऄतधकार तनयम पुस्स्तका,1978 भाग पतहला, 
ईपतर्भाग-दोन मधील ऄ.क्र.4,तनयम क्र.7 ऄन्र्ये प्रशासकीय तर्भागास प्रदान करण्यात अलेल्या 
ऄतधकारानुसार तनगवतमत करण्यात येत अहे. 

5. सदर शासन तनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्यार्ा संकेताक 202003121652465917 ऄसा अहे. हा अदेश 
तडजीिल स्र्ाक्षरीने साक्षातंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्ट्रार् ेराज्यपाल यांच्या अदेशानुसार र् नार्ाने.  

 ( रो. तद. कदम -पािील ) 
 ऄर्र सतर्र्, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1. महालेखापाल- १ / २, महाराष्ट्र, (लेखा पतरक्षा) (लेखा र् ऄनुज्ञेयता), मुंबइ/ नागपूर. 
2. अयुक्त, अरोग्य सेर्ा तथा संर्ालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अरोग्य ऄतभयान, मुंबइ. 
3. महासंर्ालक, मातहती र् जनसंपकव  महासंर्ालनालय, मुंबइ. 
4. संर्ालक, अरोग्य सेर्ा, मुंबइ. 
5. सहसंर्ालक, (ऄथव र् प्रशासन)अरोग्य सेर्ा, मुंबइ. 
6. ईप संर्ालक, अरोग्य सेर्ा, राज्य अरोग्य तशक्षण र् संपकव  तर्भाग, पणेु. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. तजल्हा कोर्षागार ऄतधकारी, पणेु. 
8. तर्त्त तर्भाग (कोर्षागारे/ प्रशासन 5), मंत्रालय, मुंबइ. 
9. ऄर्र सतर्र्, सार्वजतनक अरोग्य तर्भाग (कु.क./ऄथवसंकल्प), मंत्रालय, मुंबइ. 
10. तनर्डनस्ती (कायासन अरोग्य-3). 


		2020-03-17T17:12:57+0530
	Roshani Dinesh Kadam Patil




