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वाचा :  

1) शासि निणणय क्रमांकः माजम-2013/प्र.क्र.382/34, नदिांक 17 ऑक्टोबर, 2011. 

प्रस्ताविा : 

पत्रकारांिा दुधणर आजार, अपघात झाल्यास ककवा आकस्स्मक मृत्यु झाल्यास त्यांिा ककवा 
त्यांच्या कुटंुनबयािा मदत करण्याच्या उदे्दशािे शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण 
निधीची (Trust) स्थापिा करण्यात आलेली आहे. संदभानधि शासि निणणयान्वये मदत नमळण्याची 
कायणपद्धती, आजारांची यादी व त्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम निनचचत करण्यात आली होती. परंतु 
आजारासाठी देण्यात येणारी रक्कम अपुरी असल्यािे त्यात वाढ करण्याची मागणी पत्रकार कल्याण 
निधीच्या अिेक सदस्याकडूि होत होती. त्यािुषंगािे शासिािे पुढील प्रमाणे निणणय घेतला आहे.  

शासि निणणय :  

शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीतूि पत्रकारांिा दुधणर आजार, अपघात 
झाल्यास ककवा आकस्स्मक मृत्यु झाल्यास त्यांिा ककवा त्यांच्या कुटुनबयांिा संदभानधि शासि 
निणणयान्वये देण्यात येणा-या  आर्थथक मदतीच्या रकमेत या शासि निणणयान्वये वाढ करण्यात येत आहे. 
तसेच संदभानधि शासि निणणयातील आजारांच्या यादीत आणखी काही आजारांचा िव्यािे समावेश 
करण्यात येत आहे. आर्थथक मदतीची अिुजे्ञय रक्कम व आजारांची यादी या शासि निणणयासोबतच्या 
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पनरनशष्ट्ट-अ  मध्ये दशणनवण्यात आली आहे. आर्थथक मदत नमळनवण्याची कायणपद्धती संदभानधि नद.17 
ऑक्टोबर, 2011 च्या शासि निणणयात िमुद केल्याप्रमाणेच राहील. 

2.  प्रस्तुत प्रयोजिासाठीचा खचण शंकरराव चव्हाण सुवणण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या 
रकमेवर बँकेमार्ण त  प्राप्त झालेल्या व्याजाच्या रकमेतूि भागनवण्यात यावा.  

3.  हा शासि निणणय नवत्त नवभागाच्या अिौपचारीक संदभण क्र.836/13/व्यय, नदिांक 19 सप्टेंबर, 
2013 अन्वये प्राप्त सहमतीिे निगणनमत करण्यात येत आहे.   

4.  हा शासि निणणय निगणनमत झाल्याच्या नदिांकापासूि लागू करण्यात यावा. 

 सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201310011107125907 असा आहे.  हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे.  

 (कंु.ि.घाटगे) 
 अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रती, 

1. मा.मुख्यमंत्र्यी यांचे अपर मुख्य सनचव 
2.  मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सनचव 
3. सवण मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सनचव 
4. महालेखापाल, महाराष्ट्र1/2 (लेखा व अिुजे्ञयता), मंुबई/िागपूर 
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र1/2 (लेखापनरक्षा), मंुबई/िागपूर 
6. महासंचालक, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंुबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. उप सनचव, नवत्त नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
8. संचालक, (मानहती) (वृत्त व जिसंपकण ) मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंुबई 
9. संचालक, (मानहती) (प्रशासि) मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंुबई 
10. संचालक, (मानहती) िागपूर-अमरावत, िागपूर 
11. उपसंचालक, (मानहती) मराठवाडा नवभाग, औरंगाबाद 
12.  उपसंचालक, (मानहती), महाराष्ट्र पनरचय कें द्र, िवी नदल्ली 
13. उपसंचालक, (मानहती), िानशक, पुणे, अमरावती, कोकण, कोल्हापूर, लातूर, नवभाग 
14. उपसंचालक, (वृत्त) मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंुबई 
15. उपसंचालक, (लेखा) मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, मंुबई 
16. सवण नजल्हा मानहती अनधकारी 
17. वनरष्ट्ठ सहायक संचालक (मानहती), महराष्ट्र पनरचय कें द्र पणजी-गोवा 
18. सवण उप मानहती कें दे्र/कायालय 
19. निवड िस्ती 
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पनरनशष्ट्ट “अ” 
अ.क्र. गंभीर आजार सध्याची मदतीची 

रक्कम 
सुधारीत आर्थथक मदतीची 

कमाल मयादा रक्कम 
1. ह्दय शस्त्रनक्रयांची प्रकरणे 

(Heart surgery) 
रु. 50,000/- रु. 1,00,000/- 

2. ह्दय उपमागण शस्त्रनक्रया 
(Bye pass surgery) 

रु. 50,000/- रु. 1,00,000/- 

3. ॲन्जोप्लास्टी शस्रनक्रया रु. 50,000/- रु. 75,000/- 
4. मुत्रकपड निकामी होणे/ मुत्रकपड/ शरीरातील 

अन्य अवयव प्रनतरोपण शस्त्रनक्रया 
 (kidney failure/ kidney/ any other organ 
transplantation) 

 
रु. 50,000/- 

 
रु. 1,00,000/- 

5. रक्ताचा/ इतर ककण रोग 
(Blood/ other type cancer) 

रु. 50,000/- रु. 1,00,000/- 

6. गुडघा प्रत्योरोपण 
(Joint Replacement) 

---------- रु. 50,000/- 

7. पत्रकाराचे दुधणर आजारामुळे आकस्स्मक 
निधि झाले ककवा अपघाती निधि झाल्यास 
त्यांच्या कंुटुनबयास 

 
रु. 50,000/- 

 
रु. 100,000/- 

8. अपघातामुळे एक हात ककवा एक पाय गमवावा 
लागलेल्या पत्रकाराच्या बाबतीत केवळ 
उपचारासाठी 

रु. 50,000/- रु. 75,000/- 

9. मेंदुतील रक्तवानहन्याचें नवकार प्रमस्स्तष्ट्क 
संहिी 
(carabral vascular (CVA) 

---------- रु. 75,000/- 

10. ह्दयनवकाराचा झटका 
(cardiac emergency) 

रु. 15,000/- रु. 75,000/- 

11. व्याचलेषण अपोहि (Dialysis) ....... रु. 75,000/- 
12. बे्रि टयुमर (Brain Tumor) रु. 15,000/- रु. 50,000/- 
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13. अपघाती भाजणे 
(Accidental Burns) 

रु. 15,000/- रु. 50,000/- 

14. मज्जारज्जू (स्पायिल कॉड) संबंधात 
आकस्स्मक आजार 

रु. 15,000/- रु. 50,000/- 

15. पोटाच्या नवकाराच्या शस्त्रनक्रया/ अन्य 
शस्त्रनक्रया (नपत्ताशयातील खडे, अपेंनडक्स) 

........ रु. 50,000/- 

16. मुत्रकपडाशी संबंधीत नवकार 
(हर्थिया, युनरि इन्रे्क्शि,) 

....... रु. 50,000/- 

17. गंभीर मािनसक आजार (स्स्कझोफे्रनिया, 
नडपे्रशि, बायपोलार, नडसॉडणर) 

रु. 15,000/- 
 

रु. 50,000/- 

18. डोळयातील दृष्ट्टीपटल सरकणे 
(Retinal detachment in the eye) 

रु. 15,000/- रु. 50,000/- 

19. स्त्री रोग शास्त्र आनण प्रसुती शास्त्रासंबंधी 
आकस्स्मक आजार 
(Gynecological and Obstetric emergency) 

रु. 15,000/- रु. 50,000/- 

20. मोतीकबदू शस्त्रनक्रया रु. 15,000/- रु. 15,000/- 
21. कॉक्लेरीि इम्पप्लाँट (कािाची शस्त्रनक्रया) ........ रु. 1,00,000/- 
22. कायम अपंगत्व ........ रु. 1,00,000/- 

(कंु.ि.घाटगे) 
 अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि 
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