शासकीय कर्मचा-याांच्या वैद्यकीय खचाच्या
प्रतिपुिीच्या र्ांजुरीबाबि.....
प्रतिपुिीच्या अनुज्ञय
े िेची कर्ाल र्यादा व
र्ांजूरीच्या अतिकाराांि सुिारणा करण्याबाबि.
र्हाराष्ट्र शासन
सावमजतनक आरोग्य तवभाग
शासन तनणमय क्रर्ाांकः वैखप्र-२०१५/प्र.क्र.८२/२०१५/राकातव-२,
गोकुळदास िेजपाल रुग्णालय आवार, सांकूल इर्ारि,10 र्जला,
र्ांत्रालय, र्ुांबई - 400 001,
तदनाांक :- 24 ऑगस्ट, 2015.
वाचा :1) शासन तनणमय,सावमजतनक आरोग्य तवभाग,क्रर्ाांक-एर्एजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३,
तदनाांक-१९ र्ाचम,२००५,
2) शासन तनणमय,सावमजतनक आरोग्य तवभाग,क्रर्ाांक-वैखप्र-२०११/प्र.क्र.३३३/११/
राकातव-२, तदनाांक-१६ नोव्हेंबर,२०११.
प्रस्िावना :- शासकीय कर्म चारी व तयाांच्या कुटू ां तबयाांना र्हाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय
दे खभाल),तनयर्,१९६१ र्िील िरिुदींच्या अिीन राहू न, आकस्स्र्क उदभवणा-या २७ आजाराांवर
खाजगी रुग्णालयाि घेिलेल्या उपचाराांवरील िसेच ५ गांभीर आजाराांवर, शासनाने सांपूणम खचाच्या
प्रतिपुिीसाठी र्ान्यिा तदलेल्या खाजगी रुग्णालयाि घेिलेल्या उपचारावरील, वैद्यकीय खचाच्या
प्रतयेक प्रकरणी रुपये-१,००,०००/- च्या कर्ाल र्यादे ि,प्रतिपूिीस र्ां जुरी दे ण्याचे अतिकार उपरोक्ि
तदनाांक-१६/११/२०११ च्या शासन तनणमयानुसार तवभाग प्रर्ुखाांना आहेि. या र्यादे बाहे रील वैद्यकीय
खचाच्या प्रतिपुिीची प्रकरणे सांबतां िि र्ां त्रालयीन प्रशासकीय तवभागाकडे सादर केली जािाि. वैद्यकीय
खचाच्या प्रतिपुिीच्या प्रकरणाांना र्ांजुरी दे ण्याच्या काही तवभाग प्रर्ुखाांच्या तवत्तीय अतिकाराांि वाढ
करण्याची बाब शासनाच्या तवचारािीन होिी.
शासन तनणमय:१.र्हाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खभाल) तनयर्,१९६१ व तयानांिर वेळोवेळी तनगमतर्ि केलेल्या
शासन तनणमयार्िील िरिुदींच्या अिीन राहू न तवत्तीय अतिकाराांि खालीलप्रर्ाणे बदल करण्याचा
तनणमय शासनाने घेिला आहे.
अतिकारी

पूवीचे अतिकार

सुिारीि अतिकार

तजल्हातिकारी

रुपये-१,००,०००/- पयमन्ि रुपये-२,००,०००/- पयमन्ि

र्ुख्य कायमकारी अतिकारी

रुपये-१,००,०००/- पयमन्ि रुपये-२,००,०००/- पयमन्ि

तवभागीय आयुक्ि

रुपये-१,००,०००/- पयमन्ि रुपये-३,००,०००/- पयमन्ि
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२. रुपये-३,००,०००/- वरील वैद्यकीय खचाच्या प्रतिपुिीच्या प्रकरणाांना र्हाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय
दे खभाल) तनयर्,१९६१ व तयानांिर वेळोवेळी तनगमतर्ि करण्याि आलेल्या शासन तनणमयार्िील
िरिुदींच्या अिीन राहू न र्ांजुरी दे ण्याचे अथवा उतचि तनणमय घेण्याचे पूणम अतिकार पूवी प्रर्ाणेच
सांबतां िि र्ां त्रालयीन प्रशासकीय तवभाग प्रर्ुखाांना राहिील.
३. वर नर्ूद केल्याप्रर्ाणे तवभागप्रर्ुख व प्रशासकीय तवभागप्रर्ुख स्िरावर प्रकरणाांना र्ांजुरी दे िाना
र्हाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय दे खभाल) तनयर्,१९६१ व तयानांिर वेळोवेळी तनगमतर्ि केलेल्या शासन
तनणमयार्िील िरिुदी काटे कोरपणे िपासून र्ां जुरी दे ण्याि यावी.
४. हा शासन तनणमय या तनणमयाच्या तदनाांकाला प्रलांतबि प्रकरणाांना ही लागू राहील.
५. ग्रार्तवकास व जलसांिारण तवभाग िथा र्हसूल व वन तवभागाने हा शासन तनणमय तयाांच्या
प्रशासकीय तनयांत्रणाखालील सवम कायासने व कायालये याांना कळतवण्याची व्यवस्था करावी.
६.

हे आदे श तवत्त तवभागाच्या सहर्िीने व तयाांच्या अनौपचारीक सांदभम क्रर्ाांक-५८/सेवा-५,

तदनाांक-१6/०4/२०१५ नुसार तनगमतर्ि करण्याांि येि आहे ि.
7.

सदर शासन तनणमय र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर

उपलब्ि करण्याि आला असून सांकेिाक 201508241306454417 असा आहे. हा आदे श तडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांतकि करून काढण्याि येि आहे.
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने,

Vijay
Sadashiv
Brahmane

Digitally signed by Vijay
Sadashiv Brahmane
DN: c=IN, o=Government
Of Maharashtra, ou=Desk
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postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Vijay
Sadashiv Brahmane
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( तव.स.ब्राह्मणे )
कायासन अतिकारी, र्हाराष्ट्र शासन
प्रि,
1. र्ुख्य सतचव,र्हाराष्ट्र राज्य,र्ांत्रालय,र्ुांबई,
2. सवम अपर र्ुख्य सतचव/प्रिान सतचव/सतचव, (सवम र्ांत्रालयीन तवभाग),र्ांत्रालय,र्ुांबई,
3. र्ा.राज्यपाल,र्हाराष्ट्र राज्य याांचे सतचव,राजभवन,र्ुांबई. (दोन प्रिी),
4. र्ुख्यर्ांत्री याांचे प्रिान सतचव/सतचव,र्ुख्यर्ां त्री सतचवालय,र्ां त्रालय,र्ुांबई,
5. र्ुख्यर्ांत्री याांचे खाजगी सतचव,र्ांत्रालय,र्ुांबई,
6. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे स्वीय सहाय्यक,र्ांत्रालय,र्ुांबई,
7. र्ांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सतचव,र्ांत्रालय,र्ुांबई,
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8. राज्यर्ांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सतचव,र्ांत्रालय,र्ुांबई,
9. सतचव,र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,र्ुांबई (५ प्रिी), (पत्राने)
10. सतचव,र्हाराष्ट्र तविान र्ांडळ सतचवालय,तविान भवन,र्ुांबई (१० प्रिी), (पत्राने)
11. सेटलर्ेंट कतर्शनर ॲण्ड डायरेक्टर ऑफ लँड रे कॉडम स,पुणे (२ प्रिी),
12. तवभागीय आयुक्ि (सवम) (प्रतयेकी २ प्रिी),
13. तजल्हातिकारी (सवम तजल्हे) (प्रतयेकी २ प्रिी),
14. र्ुख्य कायमकारी अतिकारी,सवम तजल्हा पतरषद, (२ प्रिी),
15. र्हालेखापाल,र्हाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयिा)/(लेखा व परीक्षा),र्ुांबई. (२ प्रिी),
16. र्हालेखापाल,र्हाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयिा)/(लेखा व परीक्षा),नागपूर. (२ प्रिी),
17.अतिदान व लेखा अतिकारी,र्ुांबई (१० प्रिी),
18.सहसांचालक,अतिदान व लेखा अतिकारी,र्ुांबई (१० प्रिी),
19.चीफ ऑतडटर लोकल फांडस अकाऊांटस,र्ुांबई (१० प्रिी),
20.सवम कोषागार अतिकारी,(प्रतयेकी ५ प्रिी),
21.सांचालक,आरोग्य सेवा,र्ुांबई (५० प्रिी),
22.सांचालक,वैद्यकीय तशक्षण व सांशोिन,र्ुांबई (५० प्रिी),
23. सांचालक,आयुवद
े , र्ुांबई (25 प्रिी)
24. सांचालक,राज्य कार्गार तवर्ा योजना,र्ुांबई (२५ प्रिी),
25.व्यवस्थापकीय सांचालक,हाफकीन बायो-फार्ास्युतटकल कॉपोरेशन,परेल,र्ुांबई(२प्रिी)
26. र्हासांचालक,र्ातहिी व जनसांपकम,र्ांत्रालय,र्ुांबई (५ प्रिी),
27. सहसांचालक,आरोग्य सेवा (सवम),
28. अतिष्ट्ठािा,शासकीय वैद्यकीय र्हातवद्यालय (सवम),
29. तजल्हा आरोग्य अतिकारी,तजल्हा पतरषद (सवम),
30. तजल्हा शल्यतचतकतसक,तजल्हा रुग्णालय (सवम),
31. प्रबांिक,र्ुांबई उच्च न्यायालय,र्ुांबई,
32. प्रोथोनोटरी व तसतनयर र्ास्टर,र्ुांबई उच्च न्यायालय,र्ुांबई (५ प्रिी),
33. तवत्त तवभाग (कायासन सेवा-5),र्ांत्रालय,र्ुांबई,(१० प्रिी),
34. व्यवस्थापक,शासकीय र्ध्यविी र्ुद्रणालय,र्ुांबई, (२ प्रिी),
35. सवम र्ांत्रालयीन तवभाग (आस्थापना कायासन),र्ांत्रालय,र्ुांबई,
36.तनवड नस्िी (राकातव-२),सावमजतनक आरोग्य तवभाग,र्ांत्रालय,र्ुांबई.
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