गंभीर अजारांमध्ये ऄवयव प्रततरोपण व
काही नवीन अजारांचा समावेश करुन
सदर अजारांवरील औषधोपचाराकतरता
ऄग्रीम मंजूर करणेबाबत ...

महाराष्ट्र शासन
साववजतनक अरोग्य तवभाग
शासन तनणवय क्रमांकः वैखप्र-2019/प्र.क्र.236/राकातव-2
10 वा मजला, गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय अवार,
नवीन आमारत मंत्रालय, मंबइ.
तदनांक : 27 माचव, 2020.

वाचा 1) शासन

तनणवय,

साववजतनक

अरोग्य

तवभाग

क्रमांक-एमएजी-

1084/4157/सीअर-156, तदनांक 29 एतप्रल, 1985.
2) शासन

तनणवय,

साववजतनक

अरोग्य

तवभाग

क्रमांक-एमएजी-

1088/3837/अरोग्य-9, तदनांक 23 जानेवारी,1989.
3) शासन

तनणवय,

साववजतनक

अरोग्य

तवभाग

क्रमांक-एमएजी-

1099/प्र.क्र.40/अरोग्य-3, तदनांक 29 जलै, 1999.
4) शासन

तनणवय,

साववजतनक

अरोग्य

तवभाग

क्रमांक-एमएजी-

1099/प्र.क्र.238/अरोग्य-3, तदनांक 21 ऑगस्ट, 1999.
5) शासन तनणवय, साववजतनक अरोग्य तवभाग क्रमांक-एमएजी-1095/सीअर45/अरोग्य-3, तदनांक 4 जलै, 2000.
6) शासन

तनणवय,

साववजतनक

अरोग्य

तवभाग

क्रमांक

-एमएजी-

2005/9/प्र.क्र.1/अरोग्य-3, तदनांक 19 माचव, 2005.
7) शासन

तनणवय,

साववजतनक

अरोग्य

तवभाग

क्रमांक

एमएजी-

2005/प्र.क्र.251/अरोग्य-3, तदनांक 10 फेब्रवारी, 2006.

प्रस्तावना संदभातधन क्र.5 येथे नमद करण्यात अलेल्या तदनांक 04.07.2000 च्या शासन तनणवयान्वये
पढील पाच अजार गंभीर अजार म्हणून ऄंतभूत
व अहेत :- 1)हृदय शस्त्रतक्रयांची प्रकरणे 2)हृदय
ईपमागव शस्त्रतक्रया 3)ॲन्न्जओप्लास्टी शस्त्रतक्रया 4)मत्रपपड प्रततरोपण शस्त्रतक्रया 5)रक्ताचा ककवरोग.
सदर शासन तनणवयात तदनांक 10 फेब्रवारी, 2006 च्या शासन तनणवयान्वये गंभीर अजारांच्या
यादीतील ऄनक्रमांक 5 येथील “रक्ताचा ककवरोग” याऐवजी “ककवरोग” चा ऄंतभाव करण्यात
अला अहे . तसेच, सदर शासन तनणवयान्वये या पाच गंभीर अजारांवरील शासकीय ऄथवा
शासनमान्य खाजगी रुग्णालयातील औषधोपचार व अवश्यक ईपकरणांची खरेदी करण्यासाठी
येणारा संभाव्य खचव तवचारात घेउन ऄग्रीमाची मयादा रु.1,50,000/- (ऄक्षरी रुपये एक लाख
पन्नास हजार फक्त) एवढी करण्यात अली अहे. अरोग्य सतवधांमध्ये ऄत्याधतनक ईपचार ईपलब्ध
ऄसल्याची बाब लक्षात घेता, संबंतधत अजाराशी तज्ांचे मत तसेच केंद्र शासनाच्या सीजीएचएस
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योजनेंतगवत ऄसलेल्या तरतूदी यांचा तवचार करुन काही नवीन गंभीर अजार/ईपचार यांचा
वैद्यकीय खचव प्रततपूतीच्या प्रयोजनाथव तसेच त्यासाठी ऄतग्रम मंजूर करण्याची बाब यांच्या ऄनषंगाने
करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होती.

शासन तनणवयसदर शासन तनणवयान्वये संदभाधीन क्र.6 च्या शा.तन ऄन्वये तवर्ननतदष्ट्ट करण्यात अलेल्या
गंभीर अजार/ईपचारांमध्ये खालील तक्त्यात नमूद अजार/ईपचार यांचा ऄंतभाव करण्यात येत
अहे.
ऄ.

वैद्यकीय खचव प्रततपतीकरीता नव्याने ऄंतभूत
व करण्यात

वैद्यकीय खचव प्रततपतीची प्रत्यक्ष खचव पकवा

क्र.

अलेले गंभीर अजार/ईपचार

जास्तीत जास्त कमाल मयादा (पॅकेज ऄंतगवत)

1

यकृत प्रततरोपण (Liver Transplant)

रु.15 लाख फक्त

(Live Donor वरील शस्त्रतक्रया ऄसल्यास त्यासाठी

( + रु.2.50 लाख)

रु.2.50 लाख च्या मयादे त)
2

हृदय प्रततरोपण (Heart Transplant)

रु.15 लाख फक्त

3

फफ्फस प्रततरोपण (Lung Transplant)

रु.15 लाख फक्त

4

ऄन्स्थमज्जा प्रततरोपण (Bone Marrow Transplant)

रु.8 लाख फक्त

5

कणावतव प्रततरोपण (Cochlear Transplant)

रु.6 लाख फक्त

6

हृदय व फफ्फस प्रततरोपण (एकत्र) (Heart & Lung

रु.20 लाख फक्त

Transplant (Together) )

2.

ईपरोक्त नमूद तक्त्यातील अजारांसाठी अंतररुग्ण म्हणून शासकीय तसेच खाजगी

रुग्णालयात झालेला प्रत्यक्ष खचव ऄथवा अजारासमोर नमूद करण्यात अलेली कमाल मयादे त
(celling limit) यापैकी जी रक्कम कमी ऄसेल ती ऄनज्ेय करण्यात यावी. कमाल मयादे पेक्षा जास्त
झालेल्या खचाची प्रततपूती कोणत्याही पतरन्स्थतीत करण्यात येउ नये. वास्तव्यावरील खचाची
पतरगणना करताना शासन तनणवय तदनांक 19 माचव, 2005 मधील तक्त्याप्रमाणे करावी व ना-दे य
बाबी (ईदा. कंझमेऄबल, ऄल्कोहोलीक, टॉतनक, खाद्यपदाथव आत्यादी) वगळाव्यात.
3.

ऄवयव प्रततरोपण शस्त्रतक्रया ही पूवतव नयोतजत शस्त्रतक्रया ऄसून त्यासाठी ईपचार हे ज्या

रुग्णालयांना मानवी ऄवयव प्रततरोपण 1994 ऄन्वये मान्यता प्राप्त झाली अहे ऄशा रुग्णालयात
ईपचार घेण्यात यावेत. तसेच प्रत्यक्ष ईपचार चालू करण्यापूवी ज्या तज् डॉक्टरांकडू न ईपचार
घ्यावयाचे अहेत त्यांच्याकडू न ईपचारानंतर रुग्ण बरा होण्याची शक्यता (treatment prognosis),
संभाव्य गंतागंत (complications) याबाबत प्रमाणपत्र ईपचारापवी प्राप्त करुन घ्यावे.
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4.

ईपरोक्त तत्क्यात नवीन ऄंतभूत
व केलेल्या गंभीर अजारासाठी / ईपचारासाठी जी वैद्यकीय

खचव प्रततपतीस मयादा तनतित केली अहे त्या मयादे च्या जास्तीत जास्त 25 (पंचवीस) टक्के एवढे
वैद्यकीय ऄग्रीम प्रकरणतनहाय मंजूर करण्यात यावे.
5.

प्रातधकृत वैद्यकीय ऄतधका-याने वैद्यकीय खचव प्रततपूतीचे दे यके तपासून अजार प्रमाणीत

करताना तो या शासन तनणवयान्वये कोणत्या अजारामध्ये मोडतो हे सदर अजाराच्या नावासह स्पष्ट्ट
नमूद करावे
6.

ऄग्रीम मंजर करण्याबाबतचे सववसाधारण तनयम सोबतच्या पतरतशष्ट्ट “ऄ” प्रमाणेच राहतील.

7.

हे अदे श सदर शासन तनणवय तनगवतमत झाल्याच्या तदनांकापासून लागू राहतील.

8.

हे अदे श तवत्त तवभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या ऄनौपचारीक संदभव क्रमांक.02/सेवा-5,

तदनांक 07 जानेवारी, 2020 नसार तनगवतमत करण्यात येत अहे.
9.

सदर शासन तनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202006181259166017

ऄसा अहे . हा अदे श

तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांतकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानसार व नावाने.

Ravindra
R Gadhari

Digitally signed by Ravindra R Gadhari
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Public Health Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c0
7d32831e4140f3de291d1f40d510d295643f,
serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f
18152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a65
3e1, cn=Ravindra R Gadhari
Date: 2020.07.27 13:48:50 +05'30'

र.र.गढरी
ईप सतचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मख्य सतचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंबइ,
2) सवव ऄपर मख्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव,(सवव मंत्रालयीन तवभाग), मंत्रालय, मंबइ,
3) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सतचव, राजभवन, मंबइ,
4) मख्यमंत्रयांचे प्रधान सतचव/सतचव, मख्यमंत्री सतचवालय, मंत्रालय, मंबइ,
5) मख्यमंत्रयाचे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंबइ,
6) सवव मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंबइ,
7) मंत्री (अरोग्य) यांचे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंबइ,
8) राज्यमंत्री (अरोग्य) यांचे खाजगी सतचव, मंत्रालय, मंबइ,
9) सतचव, महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग, मंबइ,
10) सतचव, महाराष्ट्र तवधानमंडळ सतचवालय, तवधान भवन, मंबइ,
11) सेंटलमेंट कतमशनर ॲण्ड डायरेक्टर ऑफ लफ लँड रेकॉडव स, पणे,
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12) तवभागीय अयक्त (सवव),
13) तजल्हातधकारी (सवव तजल्हे),
14) मख्य कायवकारी ऄतधकारी, सवव तजल्हा पतरषद,
15) महालेखापाल, महाराष्ट्र -1 (लेखा व ऄनज्ेयता)/(लेखा व पतरक्षा) मंबइ,
16) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा व ऄनज्ेयता)/(लेखा व पतरक्षा) नागपूर,
17) ऄतधदान व लेखा ऄतधकारी, मंबइ,
18) सहसंचालक, ऄतधदान व लेखा ऄतधकारी, मंबइ,
19) चीफ ऑतडटर लोकल फंड्स ऄकाउंटस, मंबइ,
20) सवव कोषागार ऄतधकारी,
21) संचालक, अरोग्य सेवा, मंबइ,
22) संचालक, वैद्यकीय तशक्षण व संशोधन, मंबइ,
23) संचालक, अयवेद, मंबइ,
24) संचालक, राज्य कामगार तवमा योजना, मंबइ,
25) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फामास्यटीकल कॉपॉरे शन, परे ल, मंबइ,
26) महासंचालक, मातहती व जनसंपकव, मंत्रालय, मंबइ,
27) सहसंचालक, अरोग्य सेवा (सवव),
28) ऄतधष्ट्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महातवद्यालय (सवव),
29) तजल्हा अरोग्य ऄतधकारी, तजल्हा पतरषद (सवव),
30) तजल्हा शल्यतचतकत्सक, तजल्हा रुग्णालय (सवव),
31) प्रबंधक, मंबइ ईच्च न्यायालय, मंबइ,
32) प्रोथोनेटरी व तसतनयर मास्टर, मंबइ ईच्च न्यायालय, मंबइ,
33) तवत्त तवभाग (कायासन सेवा-5), मंत्रालय, मंबइ,
34) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मद्रणालय, मंबइ,
35) सवव मंत्रालयीन तवभाग (अस्थापना कायासन), मंत्रालय, मंबइ,
36) तनवड नस्ती (राकातव-2), साववजतनक अरोग्य तवभाग, मंत्रालय, मंबइ.
2.

मंत्रालयीन तवभागाच्या सवव अस्थापना कायासनास तवनंती करण्यांत येते की, त्यांनी

शासन तनणवयाच्या प्रती त्यांच्या सवव संबतं धत कायासनांना पाठवाव्यात. तसेच, संबतं धत
कायासनाने त्यांच्या ऄतधपत्याखालील सवव तवभाग प्रमख

व कायालय प्रमख यांना

पाठवाव्यात.
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शा.तन. क्र.वैखप्र-2019/प्र.क्र.236/राकातव-2, तद. 27 माचव, 2020 सोबतचे पतरतशष्ट्ट “ऄ”

पतरतशष्ट्ट “ऄ”
सदर ऄतग्रम मंजूर करताना खालील ऄटी व शतींचे पालन करणे अवश्यक राहील :1) महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय देखभाल तनयम सधातरत तनयम 1961 नसार जे शासकीय कमवचारी
वैद्यकीय खचव प्रततपूती तमळण्यास पात्र अहे त ऄशा शासकीय कमवचा-यांना ऄग्रीम मंजूर करण्यात
येइल.
2) ऄस्थायी कमवचा-यांना दोन स्थायी कमवचा-यांचा जामीन देणे अवश्यक अहे.
3) जर पती पत्नी दोघेही शासकीय कमवचारी ऄसतील तर ऄग्रीम दोघांपक
ै ी एकालाच मंजूर करण्यात
येइल.
4) हे ऄग्रीम फक्त वैद्यकीय दे खभाल तनयम 1961 व वेळोवेळी तनगवतमत केलेल्या शासन तनणवयान्वये ज्या
गंभीर अजारावरील औषधोपचारासाठी वैद्यकीय खचव प्रततपूती ऄनज्ेय ऄसेल त्याच अजारासाठी
मंजूर करण्यात येइल.
5) शासकीय

कमवचा-याने

अपल्या

ऄग्रीमाच्या

ऄजासोबत

ईपकरणाची

खरेदी,

औषधे

व

औषधोपचारावरील संभाव्य खचव व शस्त्रतक्रयेची अवश्यकता ऄसल्यास शासकीय रुग्णालय वा
खाजगी रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र जोडणे अवश्यक राहील.

जर ईपचार खाजगी रुग्णालयात

घ्यावयाचे ऄसल्यास सदर ईपचार शासकीय रुग्णालयात ईपलब्ध नसल्याचे प्रमाणपत्र संबतं धत
अजारांशी संबतं धत शासकीय रुग्णालयातील तज्ांकडू न घेणे अवश्यक राहील.
6) ऄग्रीमाची मागणी संबतं धत कमवचा-यांनी कमीत कमी 30 तदवस ऄगोदर तवतहत कागदपत्रांसहीत
करणे अवश्यक राहील.

सदर मागणी केल्यानंतर त्याची पडताळणी करुन ऄग्रीमाची रक्कम

संबतं धत कमवचा-यास तवतहत कालावधीत ऄदा करण्याची दक्षता संबतं धत तवभागाने घेणे अवश्यक
राहील.
7) ऄग्रीम ज्या कारणांसाठी / बाबींसाठी मंजूर करण्यात अले अहे त्याच प्रयोजनाथव ते वापरण्यात अले
अहे याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबतं धत कायालय प्रमखाची राहील.
8) काही ऄपतरहायव कारणास्तव मं जूर झालेले ऄग्रीम खचव न झाल्यास, ते मंजूर झाल्याच्या
तदनांकापासून 6 मतहन्याच्या कालावधीत संबतं धत कमवचा-यांकडू न वसूल करण्यात येइल ऄथवा
शासकीय कमवचा-याच्या दे य ऄसलेल्या वैद्यकीय खचव प्रततपूतीचया रकमेतून समायोतजत करण्यात
येइल. जर ऄग्रीमाची संपण
ू व रक्कम वैद्यकीय प्रततपूती देयकांमधून वसूल होण्यासारखी नसेल तर
ईरलेली रक्कम शासकीय कमवचा-यांच्या वेतनातून ऄथवा रकमेतून एकाच हप्त्यात वसूल करण्यात
येइल.
9) ऄग्रीम मंजूर झाल्याच्या तदनांकापासून सहा मतहन्यांच्या कालावधीत वसल झाले नाहीतर
(प्रशासकीय कारणास्तव झालेला तवलंब सोडू न) त्यावर घर बांधणी ऄग्रीमासंबध
ं ीच्या अदे शात
ऄसलेल्या व्याजाच्या कमीत कमी दराने व्याज अकारण्यात येइल.
10) वरील तनयमानसार ऄग्रीम मंजूर करण्याचा ऄतधकार महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवच्े या सववसाधारण
शती) तनयम 1981 च्या पतरतशष्ट्ट 2 मध्ये नमूद केल्यानसार तवभागप्रमखांना राहील.
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