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ऩान क्र. 1

नागरीकाांची सनद
प्रशासन लोकाभभमुख होण्यासाठी तसेच शासनाच्या दै नांभदन कामकाजात पारदशशकता आणून
शासनाने धोरण राबभिण्यासाठी नागरीकाांची सनद ( भसटीझन चाटश र ) तयार करण्याांत आली आहे . जनतेला
तयाांच्या कामाबाबत होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी या सनदे ची भनमीती करण्याांत आली असून जनतेचे काम
भिभहत मुदतीच्या आत करुन घेण्याचा हक्क खऱ्या अथाने याद्वारे प्राप्त होणार आहे . या सनदे द्वारे जनतेला
चाांगली सेिा दे णे तसेच कायद्याची आभण भनयमाांची अांजलबजािणी सांबधीत अभधकाराद्वारे करुन पारदशशक
प्रशासनाची खात्री जनतेला दे ता येईल अशा महतिाच्या बाबींचा समािेश यात आहे .
शासनाकडू न जनतेला भिभिध प्रकारच्या सेिा उपलब्ध करुन भदल्या जातात या सेिा कतीतकमी
िेळात भमळाव्यात तया दजेदार असाव्यात अशी जनतेची माफक अपेक्षा असते. या सेिाांची पुरेपूर माभहती
सिशसामन्य जनतेला व्हािी तसेच शासकीय कामकाजात सुधारणा करणे, पारदशशकता आणून जनतेच्या
बाबतीत आपले उत्तरदाभयति जोपासणे या उभिष्ट्ठाांच्या पुतीकभरता नागरीकाांची ( भसटीझन चाटश र ) तयार
करण्यात आली आहे .
महाराष्ट्र शासनाने १९७१ साली सजशन जनरल या कायालयाचे भिभाजन करुन सांचालक आरोग्य
सेिा ि सांचालक िैद्यकीय भशक्षण ि सांशोधन अशी दोन िेगळी सांचालनालये स्थापन केली. या स्थापनेचा १
सप्टें बर हा िैद्यकीय भशक्षण भदिस म्हणून आयोजीत करण्यात येतो. महाराष्ट्र राज्यामध्ये िैद्यकीय, दांत,
पभरचारीका ि इतर आरोग्य सेिश
े ी सांबांधीत अभ्यासक्रमाचे बळकटीकरण करणे ि तयात िाढ करणे या
उिेशाने हे सांचालनालय महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेले आहे . महाराष्ट्र शासनाच्या िैद्यकीय भशक्षण ि
औषधी द्रिये भिभागाअांतगशत सांचालनालय िैद्यकीय भशक्षण ि सांशोधन, हा भिभाग कायशरत असून सदर
सांचालनालयाअांतगशत एकूण १६ िैद्यकीय महाभिद्यालये, ३ शासकीय दां त महाभिद्यालये ि पभरचया भशक्षण
सांस्था कायशरत असून सदर महाभिद्यालयासह सांलग्ग्नत असणारी एकूण २३ रुग्णालये ि ६ ग्रामीण प्रभशक्षण
केंद्रे कायशरत आहेत. िैद्यकीय महाभिद्यालये ि शासकीय दां त महाभिद्यालये येथे भशक्षणाद्वारे तज्ञ डॉक्टर
भनमाण करण्याचे कायश करण्याांत येते ि सांलग्ग्नत रुग्णालये राज्यातील सामान्य जनतेस माफक दरामध्ये
रुग्णसेिा दे ण्यात येते. सदर कामाच्या अनुषांगाने स्थाभनक पातळीिर अभधष्ट्ठाता याांना भित्तीय अभधकार ि
प्रशासनीक अभधकार काही प्रमाणात प्रदान करण्याांत आलेले असून इतर कामकाज उदा. भिद्याथी प्रिेश
पभरक्षा पदभनमीती इतयादी कामे सांचालनालय स्तरािरुन शासन आदे शानूसार केली जातात.
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नागरीकाांची सनद
१).

नागरीकाांना उत्तम दजाची सेिा दे ण्यासाठी नागरीकाांची सनद तयार करण्यात आली
आहे .

२).

या सांचालनालयाकडू न खालील सेिा पुरभिण्यात येतात.

अ).

ॲलोपॅथीक ि दां त या आधुभनक औषध पद्धतीमधील शासकीय िैद्यकीय
महाभिद्यालयातून अभ्यासक्रम भशकिून अहशताधारक डॉक्टसश भनमाण करणे.

ब).

ॲलोपॅथीक उपचार पद्धतीनुसार आधुभनक िैद्यक शास्त्राद्वारे रुग्णािर उपचार करणे

क).

सदरहू आधुभनक उपचार पद्धती नागभरकाांमध्ये लोकभप्रय करुन अभधकाभधक रुग्णाांना
व्याधीमुक्त करण्याचा प्रयतन करणे.

ड).

ॲलोपॅथीक / दां त पद्धतीमध्ये भिभिध शासकीय महाभिद्यालयाांमध्ये सांशोधन करुन
तयाचप्रमाणे जगातील इतर निनभिन सांधोधनातमक बाबींचा िापर करुन नागभरकाांना
या सांशोधनाचा लाभ भमळिून दे णे.
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सांचालनालय िैद्यकीय भशक्षण ि सांशोधन, मुांबई याांच्या कायशप्रणाली बाबतची सभिस्तर माभहती
(अ) भिभागाची सिशसाधरण माभहती ि भिभागाांतगशतच्या क्षेभत्रय कायालायातील मांजूर कायशरत अभधकारी ि
कमशचारी याबाबतची सांिगशभनहाय सांख्यातमक माभहती.

या सांचालनालयातफे खालीलप्रमाणे यांत्रणा ि कायशप्रणाली राबभिण्यात येते.
सांचालक

सहसांचालक
(िैद्यकीय)

सहसांचालक
(िैद्यकीय)

सहसांचालक

मुख्य प्रशासकीय

(दां त)

अभधकारी

अभधभक्षका

सहा. सांचालक

भिशेष कायश

शुश्रुषा सेिा

( लेखा )

अभधकारी

लेखा ि लेखा

दरकरार

पभरक्षण

k

 सांचालनालयातील कायासन
सांचालनालय

कायासने

अ:प्रिेश पभरक्षा ि प्रभक्रया, पदाांचा आढािा

ब ि क: आस्थापना ( शैक्षभणक ि अशैक्षभणक )

ड : आस्थापना ( प्रशासकीय पदे )

ई : आस्थापना ( शुश्रुषा सेिा )

ins)

फ : आस्थापना ( ताांभत्रक ि िगश - ४ पदे )
ग : कजश ि भनिृत्तीिेतन

ह : लेखा ि लेखा पभरक्षण

आय : अनुदान

ज : टपाल नोंदणी ि इतर

के : रोख शाखा

म : खरे दी प्रक्रीया
साांभखकी
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साांभखकी

सांचालनालयाच्या अभधनस्त असलेली कायालये
शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालये ि सांलग्नीत रुग्णालये
सांचालनालयाच्या अभधनस्त असलेली िैद्यकीय महाभिद्यालये ि सांलग्नीत रुग्णालयाांची नािे ि खाटाांची सांख्या
अ.

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय

क्षमता

क्र.

िैद्यकीय

सांलग्नीत रुग्णालये ि

खाटाांची

महाभिद्याल

आरोग्य भिभाग

सांख्या

याांच्या स्थापनेचे
िषश

उिशभरत महाराष्ट्र
१

ग्रॅन्ट शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय,

२००

१८४५

१

सर ज.जी. रुग्णालय आिार, भायखळा,

बै.जी. शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय,

२००

१९६४

पुणे
३

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय,

ज.जी.समूह

रुग्णालय,

१३५२

मुांबई

मु.-४००००८

२

सर

१५०

१९६२

२

सेंट जॉजश रुग्णालय, मुांबई

५२१

३

जी.टी.रुग्णालय, मुांबई

४६७

४

कामा ि आल्ब्लेस रु.मुांबई

५०५

५

नागरी आरोग्य केंद्र बाांद्रा, मुांबई

५०

६

आरोग्य पथक, पालघर

१६

१

ससून सामान्य रुग्णालय, पुणे

१२८८

२

आरोग्य पथक, भशरुर, पुणे

१७

१

शासकीय िैद्य. महाभिद्यालय ि

१२०

पांढरपुर रोड, भमरज, भजल्हा-साांगली

रुग्णालय,भमरज
२

पी.व्ही.पाटील

सामान्य

३८८

रुग्णालय, साांगली
४

श्री.भाऊसाहे ब भहर शासकीय िैद्यकीय

१००

१९८८

३

आरोग्य पथक, तासगाांि

१

श्री.भाऊसाहे ब भहरे शासकीय

महाभिद्यालय, चक्करबारडी आिार, धुळे

िैद्यकीय

महाभिद्यालय

२७
५०८

ि

रुग्णालय, धुळे
५

डॉ.िैशांपायन स्मृती शासकीय िैद्यकीय

१५०

१९६३

१

महाभिद्यालय, सोलापूर
६

राजषी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय
शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय,

भशिाजी

महाराज

७३३

प्रभमला राजे स्मृती सामान्य

५००

सामान्य रुग्णालय
१50

२००१

१

100

2018

1

िैद्यकीय महाभिद्यालय, कोल्हापूर
7

छत्रपती

रुग्णालय, कोल्हापूर

जळगाांि

शासकीय

िैद्यकीय

महाभिद्यालय

ि

300

रुग्णालय,

जळगाांि

मराठिाडा
७

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय,

१५०

१९५६

१

औरां गाबाद

शासकीय िैद्य. महाभिद्यालय ि

१०२८

रुग्णालय,औरां गाबाद
२

आरोग्य पथक, पैठण
शासकीय िैद्य. महाभिद्यालय ि

८

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नाांदेड

१००

१९८८

१

९

स्िामी रामानांद तीथश ग्रामीण शासकीय

१००

१९७४

१

३०
५०८

रुग्णालय, नाांदेड
िैद्यकीय महाभिद्यालय, अांबाजोगाई
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अ.

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय

क्षमता

क्र.

िैद्यकीय

सांलग्नीत रुग्णालये ि

खाटाांची

महाभिद्याल

आरोग्य भिभाग

सांख्या

याांच्या स्थापनेचे
िषश
रुग्णालय, अांबाजोगाई
१०

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, लातूर

१५०

२००२

१

सिोपचार रुग्णालय, लातूर

५००

१

शासकीय िैद्य. महाभिद्यालय ि

१००१

भिदभश
११

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नागपूर

२००

१९४७

रुग्णालय, नागपूर
२

अभतभिशेषोपचार

रुग्णालय,

१२०

इांभदरा गाांधी शासकीय िैद्यकीय

५९४

नागपूर
१२

इांभदरा गाांधी शासकीय िैद्यकीय

१५०

१९६८

१

महाभिद्यालय, नागपूर

महाभिद्यालय

ि

रुग्णालय,

नागपूर
२

डॉ.बाबासाहे ब

आांबेडकर

२४०

रुग्णालय ि अनुसांधान केंद्र
नागपूर
१३

श्री.िसांतराि नाईक शासकीय िैद्यकीय

१५०

१९८९

१

महाभिद्यालय, यितमाळ

श्री.िसांतराि नाईक शासकीय
िैद्यकीय

महाभिद्यालय

५७०

ि

रुग्णालय, यितमाळ
२

श्री.िसांतराि नाईक शासकीय
िैद्यकीय

महाभिद्यालय

८०

ि

मभहला रुग्णालय, यितमाळ
१४

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय,

१५०

२००२

१

सिोपचार रुग्णालय, अकोला

५००

अकोला
१५

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, चांद्रपूर

१००

२०१५

१

भजल्हा रुग्णालय, चांद्रपूर

३००

१६

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, गोंदीया

१००

२०१६

१

भजल्हा रुगणालय, गोंदीया

३००

शासकीय दां त महाभिद्यालये ि रुग्णालये
अ.क्र.

महाभिद्यालयाचे नाि

प्रिेश क्षमता

१

शासकीय दां त महाभिद्यालय ि रुग्णालय, मुांबई

१००

२

शासकीय दां त महाभिद्यालय ि रुग्णालय, औरां गाबाद

५०

३

शासकीय दां त महाभिद्यालय ि रुगणालय, नागपूर

५०

एकूण

२००

पदिीपूिश पभरचारीका महाभिद्यालये
अ.क्र.

महाभिद्यालयाचे नाि : बी.एस.सी.नसींग

प्रिेश क्षमता

१

इग्न्स्टट्युट ऑफ नभसिंग, ज.जी. रुग्णालय, मुांबई

५०

२

कॉलेज ऑफ नभसिंग, बै.जी.िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

५०

३

कॉलेज ऑफ नभसिंग, शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नागपूर

५०

४

कॉलेज ऑफ नभसिंग, शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, औरां गाबाद

५०

एकूण

२००

पदिीका पभरचारीका महाभिद्यालये
अ.क्र.
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अ.क्र.

महाभिद्यालयाचे नाि : जी.एन.एम. नभसिंग

प्रिेश क्षमता

१

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुांबई

२७

२

सेंट जॉजेस रुग्णालय, मुांबई

२०

३

ससून सिोपचार रुग्णालय, पुणे

४०

४

श्री.छत्रपती भशिाजी महाराज सिोपचार रुग्णालय, सोलापूर

२०

५

पद्मभूषण िसांतदादा पाटील सिोपचार रुग्णालय, साांगली

२०

६

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर

४३

७

इांभदरा गाांधी शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर

२७

८

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय ि रुग्णालय, औरां गाबाद

३३

९

स्िामी रामानांद तीथश ग्रामीण िैद्यकीय महा. ि रुग्णालय, अांबाजोगाई

२०

एकूण

२५०

पदव्युत्तर पभरचारीका महाभिद्यालये
अ.क्र.
१

महाभिद्यालयाचे नाि

प्रिेश क्षमता

पभरचया भशक्षण सांस्था, मुांबई

१७
भौतीकोपचार ि व्यिसायोपचार शाळा ि केंद्रे

अ.क्र.

महाभिद्यालयाचे नाि

प्रिेश क्षमता

१

भौतीकोपचार शाळा ि केंद्र, शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नागपूर

३०

२

व्यािसायोपचार शाळा ि केंद्र, शासकीय िैद्यकीय महाभिद्याल, नागपूर

३०

एकूण

६०

डी.एम.एल.टी. अभ्यासक्रम राबभिणारे महाभिद्यालये
अ.क्र.

महाभिद्यालयाचे नाि

प्रिेश क्षमता

१

ग्रॅन्ट िैद्यकीय महाभिद्यालय, मुांबई

१२

२

बै.जी.िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

१६

३

श्री.भाऊसाहे ब भहरे शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, धुळे

३०

४

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, भमरज

१२

५

डॉ.िैशांपायन स्मृती िैद्यकीय महाभिद्यालय, सोलापूर

२०

६

राजषी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय िैद्य.महा., कोल्हापूर

२०

७

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, औरां गाबाद

१२

८

डॉ.शांकरराि चव्हाण शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नाांदेड

२०

९

स्िामी रामानांद तीथश ग्रामीण िैद्यकीय महाभिद्यालय, अांबाजोगाई

६

१०

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नागपूर

१२

११

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, अकोला

२०

एकूण

१८०

िैद्यकीय महाभिद्यालयाांमधील िैद्यकीय पदव्युत्तर पदिी ि पदव्युत्तर पदिीका अभ्यासक्रमाांची ग्स्थती
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम
अ.क्र.

अभ्यासक्रम

अभ्यासक्रम

जागा

मान्यता

अमान्यता

मान्यता

अमान्यता

१

पदिी-भडग्री कोसश

१६०

०५

५६०

५४

२

पदिीका-भडप्लोमा कोसश

६४

०५

१६०

१७
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एकूण

२२४

१०

७२०

७१

अभतभिशेषोपचार अभ्यासक्रम
अ.क्र.

अभ्यासक्रम

जागा

१

डी.एम

०५

२

एम.सीएच

१३

एकूण

१८

अ.क्र.

एकूण प्रिेश
महाभिद्यालयाचे नाि

िैद्यकीय महाभिद्यालयाच्या

क्षमता

स्थापनेचे िषश

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालये
१

ग्रॅन्ट शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, मुांबई

२००

१८४५

२

बै.जी.िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

२००

१९६४

३

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, भमरज भजल्हा-साांगली

१५०

१९६२

४

श्री.भाऊसाहे ब भहरे शासकीय महाभिद्यालय, धुळे

१००

१९८८

५

डॉ.िैशांपायन स्मृती शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, सोलापूर

१५०

१९६३

६

राजषी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय िैद्य.महा., कोल्हापूर

150

२००१

७

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, जळगाांि

100

2018

८

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, औरां गाबाद

१५०

१९५६

९

शासकीय महाभिद्यालय, नाांदेड

१००

१९८८

१०

स्िामी रामानांद तीथश ग्रामीण शासकीय िैद्यकीय महा., अांबाजोगाई

१००

१९७४

११

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, लातूर

१५०

२००२

१२

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नागपूर

२००

१९४७

१३

इांभदरा गाांधी शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, नागपूर

१००

१९६८

१४

श्री.िसांतराि नाईक शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, यितमाळ

१५०

१९८९

१५

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, अकोला

१५०

२००२

१६

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, चांद्रपूर

१००

२०१५

17

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, गोंदीया

१००

२०१६

महानगरपालीकेची िैद्यकीय महाभिद्यालये
१

सेठ जी.एस.िैद्यकीय महाभिद्यालय, परळ, मुांबई

१८०

१९२५

२

लोकमान्य भटळक म्युभनभसपल िैद्यकीय महाभिद्यालय, सायन, मुांबई

१००

१९६४

३

टोपीिाला नॅशनल िैद्यकीय महाभिद्यालय, मुांबई सेंरल, मुांबई

१२०

१९६४

४

राजीि गाांधी िैद्यकीय महाभिद्यालय, कळिा, ठाणे

६०

१९९२

५

आर.एन.कुपर जनरल हॉग्स्पटल ॲन्ड मेभडकल कॉलेज, मुांबई

१५०

केंद्र शासनाची िैद्यकीय महाभिद्यालये
१

आम्डश फोसश िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

१४०

१९६२

२

महातमा गाांधी इग्न्स्टटयुट ऑफ मेडीकल सायन्सेस, साांगिी,िधा

१००

१९६९

खाजगी भिनाअनु दानीत िैद्यकीय महाभिद्यालये
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१

तेरणा िैद्यकीय महाभिद्यालय, निी मुांबई

१००

१९९१

२

अण्णासाहे ब चुडामण पाटील िैद्यकीय महाभिद्यालय, धुळे

१००

१९९०

३

एन.के.पी.साळिे िैद्यकीय महाभिद्यालय, नागपूर

१५०

१९९०

४

डॉ.िसांतराि पिार िैद्यकीय महाभिद्यालय, नाभशक

१२०

१९९०

५

डॉ.उल्हास पाटील िैद्यकीय महाभिद्यालय, जळगाि

१५०

२००८

६

पद्.व्ही.व्ही.पाटील फाऊांडे शनचे िैद्य. महाभिद्यालय, अहमदनगर

१५०

२००३

७

के.जे.सोमय्या िैद्यकीय महाभिद्यालय, सायन, मुांबई

५०

१९९१

८

एम.आय.एम.एस.आर. िैद्यकीय महाभिद्यालय, लातूर

१००

१९९०

९

एम.आय.एम.ई.आर. िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

१५०

१९९४

१०

डॉ.पांजाबराि दे शमुख स्मृती िैद्यकीय महाभिद्यालय, अमरािती

१००

१९८४

११

श्रीमती काशीबाई निले िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

१५०

२००७

१२

अश्वीनी ग्रामीण िैद्यकीय महाभिद्यालय, सोलापूर

१००

२०१२

१३

इग्न्स्ट. ऑफ मेडीकल सायन्सेस आभण भरसचश सेंटर, मायनी,सातारा

१००

२०१२

१४

एसएमबीटी मेडीकल कॉलेज, नाभशक

१५०

१५

भिठ्ठलराि जोशी मेभडकल कॉलेज, रतनाभगरी

१००

मायनोरीटी अनडे ड प्रा.मेभडक कॉलेज
१

इांभडयन इग्न्स्टटयूट ऑफ मेभडकल सायन्स ॲन्ड भरसचश, जालना

१००

अभभमत भिद्यापीठाची िैद्यकीय महाभिद्यालये
१

भारती अभभमत भिद्यापीठाचे िैद्यकीय महाभिद्यालय, साांगली

१५०

२००५

२

भारती अभभमत भिद्यापीठाचे िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

१५०

१९८९

३

डॉ.डी.िाय.पाटील अभभमत भिद्यापीठ िैद्य.महाभिद्यालय, कोल्हापूर

१५०

१९८९

४

जिाहरलाल नेहरु िैद्यकीय महाभिद्यालय, सािांगी, िधा

२००

१९९०

५

कृष्ट्णा इग्न्स्टटयूट ऑफ मेभडकल सायन्सेस, कराड, सातारा

२००

१९८४

६

महातमा गाांधी भमशनचे िैद्यकीय महाभिद्यालय, औरां गाबाद

१५०

१९८९

७

महातमा गाांधी भमशनचे िैद्यकीय महाभिद्यालय, निी मुांबई

१५०

१९८९

८

डॉ.डी.िाय.पाटील अभभमत भिद्यापीठ िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे

२५०

१९९५

९

डॉ.डी.िाय.पाटील अभभमत भिद्यापीठ िैद्य. महाभिद्यालय, निी मुांबई

१५०

१९८९

१०

प्रिरा इग्न्स्टटयूट ऑफ मेभडकल सायन्सेस, लोणी, अहमदनगर

१२५

१९८४
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क्र.सांिभै शिसां/ममाअ-२००५/अ.म,म.अ,स.अ/रिका-ड/४८८६/२०१८

भिषय

:-

भदनाांक:-

/०५ /२०१८

केंद्र शासनाचा माभहतीचा अभधकार अभधभनयम २००५ च्या
अांमलबजािणीबाबत.

सांदभश

:-

शासन पत्र क्र.ममअ-२००५/११३६/प्र.क्र.१६४/०५/समन्िय,
भद.१० ऑक्टोंबर, २००५

केंद्र शासनाचा माभहतीचा अभधकार अभधभनयम - २००५ या मधील कलम ४ ( १ ) ि ( २ ) आभण
१९ मधील तरतूदीनुसार सांचालनालय, िैद्यकीय भशक्षण ि सांशोधन या कायालयातील माभहती अभधकारी ि
सहाय्यक माभहती अभधकारी तसेच अभपलीय अभधकारी याांच्या सुधारीत भनयुक्तया पुढीलप्रमाणे करण्यात येत
आहेत.
कायासनाचे

सहाय्यक माभहती अभधकाऱ्याचे नाि

माभहती अभधकाऱ्याचे नाि

नाि
"अ"

अभपलीय अभधकाऱ्याचे
नाि

श्री.वलनम वालॊत

श्री.वॊतोऴ गोवाली

श्री.शे भत
ॊ ऩलाय

श्री.तऴ
ु ाय शळॊदे

श्री.वॊतोऴ गोवाली

श्री.शे भत
ॊ ऩलाय

"ब"

श्री.रक्ष्भण जाधल

श्री.नॊदकुभाय कोकये

श्रीभती.शभनाषी आडे

"क/दां त"

श्री.तऴ
ु ाय ऩालवकय

श्री.नॊदकुभाय कोकये

श्रीभती.शभनाषी आडे

"ड"

श्री.जगन्नाथ नलरे

श्री.नॊदकुभाय कोकये

श्रीभती.शभनाषी आडे

"ई"

श्री.कौळर ठाकुय

श्री.शे भत
ॊ ऩलाय

श्री.शे भत
ॊ ऩलाय

"फ"

श्री.अननर ननभवयकाय

श्री.शे भत
ॊ ऩलाय

"ज"

श्रीभती कल्ऩना जॊगरे

श्री.वलष्णू काभडी
श्री.वी.ऩी.कुभालत

श्रीभती.शभनाषी आडे

"म"

श्री.वलनामक शातखाॊफकय

श्री.तऴ
ु ाय ऩालवकय

"आय"

श्री.वॊजम वालॊत

श्री.वलष्णू काभडी

"के"

श्री.वलनम वालॊत

श्री.वलष्णू काभडी

श्रीभती ऩन
ू भ ऩाटीर

श्रीभती गगताॊजरी म्शात्रे

श्रीभती ऩन
ू भ ऩाटीर

श्रीभती गगताॊजरी म्शात्रे

श्रीभती ऩन
ू भ ऩाटीर

वीईटी वेर

"औषध खरे दी श्री.आकाळ तामडे
कक्ष"

श्रीभती ऩन
ू भ ऩाटीर
श्रीभती ऩन
ू भ ऩाटीर

"ग"

श्री.के.एर.ठाकुय

"ह"

श्री.वी.ऩी.कुभालत

श्रीभती गगताॊजरी म्शात्रे

श्रीभती ऩन
ू भ ऩाटीर

श्री.भॊदाय वालॊत

श्री.नॊदकुभाय कोकये

श्रीभती.शभनाषी आडे

श्री.वलनामक शातखाॊफकय

श्री.वॊजम लाघभाये

श्रीभती.शभनाषी आडे

"साांग्ख्यकी"
"समन्िय"
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सांचालनालयाांतगशत कामकाज हाताळण्यासाठी िैद्यकीय भशक्षण ि सांशोधन, मुांबई याांच्या कायालयातील
अभधकाऱ्याांचे अभधकार
अ.क्र.
१

पदनाम
सांचालक, िैद्यकीय भशक्षण ि

अभधकार
सांचालनालयातील कायासन ि सिश सांस्थाांिर भनयांत्रण ि भिभाग प्रमुख

सांशोधन, मुांबई
२

सह सांचालक ( िैद्य )

आस्थापना भिषयक ि यांत्रसामुग्री उपकरणे, पुस्तके खरे दी

३

सह सांचालक ( दां त )

आस्थापना भिषयक ( दां त ) ( नभसिंग )

४

मुख्य प्रशासकीय अभधकारी

तृतीयश्रेणी भलभपक, िगातील भनयुक्तया, पदोन्नतया, बदल्या, तसेच
लघुटांकलेखक, भनम्नश्रेणी लघुलेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक ि इतर
भलभपक/ताांभत्रक सांिगश या भिषयाांबाबत शासकीय भनयमानुसार सल्ला तसेच
मागशदशशन सांचालनकाांना करणे या बाबी तसेच या प्रकरणी सांचालकाांनी
प्रतयापीत केलेले अभधकार

५

मुख्य प्रशासकीय अभधकारी

प्रिेश भनयांत्रण कक्ष तसेच या प्रकरणी सांचालकाांनी प्रतयापीत केलेले
अभधकार

६

अभधभक्षका शुश्रष
ु ा सेिा

पभरचया सांिगातील नेमणुका, बदल्या, पदोन्नतया न्यायालयीन प्रकरणे,
भनरीक्षणे ि तया सांिगाशी सांबांधीत सिश बाबी. निीन सांस्थाांची भनरीक्षणे, नभिन
सांस्थाांना मान्यतेबाबतची प्रकरणे, पभरचया भशक्षण ि सेिा याांच्या गुणित्ता ि
सुधारणा

७

सहाय्यक सांचालक ( लेखा )

लेखापभरक्षणाची कामे ि प्रशासनीक कामे

८

सहाय्यक सांचालक ( औखक )

औषध खरे दी भिषयक प्रशासनीक कामे

९

सहाय्यक सांचालक ( लेखा )

औखक, खरे दी पभरक्षण भिषयक कामे

( औखक )
१०

प्रशासकीय अभधकारी

सांचालनालयाच्या प्रतयेक कायासनातील भिषयानुसार प्रशासनीक कामाचे
िाटप करुन सांचालकाांनी अभधकार प्रतयापीत केल्यानुसार
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सांचालनालयातील कामाचे भिस्तृत स्िरुप
१

कायासन "अ" ि

१

िैद्यकीय प्रिेश प्रक्रीया

"असीईटी"

२

निीन पदाांची भनर्ममती

३

पदाांचा आढािा

४

पदे पुनशज्जीिीत करणे / नष्ट्ट करणे

५

निीन महाभिद्यालयाांना परिानगी

कायासन "ब", "क" ि

१

भचभकतसालयीन ि अभचभकतसालयीन िैद्यकीय अध्यापक

"दां त"

२

मानसेिी अध्यापक

३

सांचालक / सहसांचालक

४

दां त अध्यापक

१

मुख्य प्रशासकीय अभधकारी ि प्रशासकीय अभधकारी, सहा.सांचालक

२

सिश "क" ि "ड" कमशचारी आस्थापना

कायासन "फ"

१

आस्थापना ( ताांभत्रक ि िगश ४ पदे )

कायासन "ग" ि "ह"

१

भनिृत्तीिेतन

२

अभग्रमे

३

लेखा पभरक्षण

४

िैद्यकीय खचाची प्रतीपूती

१

लेखा ि लेखा पभरक्षण

२

भभिष्ट्य भनिाह भनधी

३

चौकशी

१

अांदाजपत्रके

२

अनुदान मांजूरी

"के"

१

सांचालनालयातील लेखा ि िेतन

"साांग्ख्यकी"

१

साांग्ख्यकी भिषयक कामे

६

कायासन "म"

१

यांत्रसामुग्री खरे दी प्रक्रीया

७

कायासन "ई"

१

आस्थापना ( शुश्रुषा सेिा )

८

कायासन "समन्िय"

१

एकभत्रत माभहती सांकलीत करुन शासनास पाठभिणे

२

माभहतीचा अभधकार २००५

३

अभधिेशनाबाबत प्रश्नोत्तरे

४

मभहला तक्रार भनिारण

१

आिक जािक टपाल

२

लेखन सामुग्री, दे यके, दु रुस्ती

१

औषध खरे दी भिषयक कामकाज

२

३

४

कायासन "ड" ि "फ"

कायासन "ह"

५

९
१०

कायासन "आय"

कायासन "ज"
कायासन "औखक"
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मालमत्तेचा तपभशल :- शासकीय दां त महाभिद्यालय ि रुग्णालय, मुांबई इमारत ४ था मजला
उपलब्ध सेिा :- सकाळी ९:४५ ते सायांकाळ ५:३० िाजेपयिंत
सांस्थेच्या सांरचनातमक तक्तयामध्ये कायशक्षत्र
े ाचे प्रतयेक स्तरािरचे तपशील :शैक्षभणक, प्रशासनीक, शुश्रुषा सेिा
कायालयीन दु रध्िनी क्रमाांक ि िेळा :- २२६२०३६१, ६२,६३,६४
सकाळी ९:४५ ते सायांकाळी ५:३० िाजेपयिंत
सांकेत स्थळ :- dmer.org
सांचालनालय, िैद्यकीय भशक्षण ि सांशोधन या कायालयामध्ये असलेल्या कायासनाचे ई-मेल आयडी
खालीलप्रमाणे
अ.क्र.

कायासनाचे नाि

ई-मेल आय डी

१

"अ" कायासन

२

"अ सीईटी" कायासन

३

"ब" कायासन

bbranchdmer@gmail.com

४

"क" कायासन

cbranchdmer@gmail.com

५

"ड" कायासन

dbranchdmer@gmail.com

६

"ई" कायासन

ebranchdmer@gmail.com

७

"फ" कायासन

fbranchdmer@gmail.com

८

"म" कायासन

mbranchdmer@gmail.com

९

"आय" कायासन

ibranchdmer@gmail.com

१०

"ह" कायासन

hbranchdmer@gmail.com

११

"ग" कायासन

gbranchdmer@gmail.com

१२

"स्टे नो" कायासन

psbranchdmer@gmail.com

१३

"औखक" कायासन

rccelldmer@gmail.com

१४

"समन्िय" कायासन

samanvaydmer@gmail.com

१५

"रोखशाखा"

१६

"साांग्ख्यकी" कायासन

abranchdmer@gmail.com
dmercetcell@gmail.com

kbranchdmer@gmail.com
statbranchdmer@gmail.com

साप्ताहीक सुट्टी ि भिभशष्ट्ट सेिस
े ाठी ठरभिलेल्या िेळा :- मभहन्यातला दु सरा शभनिार ि चौथा शभनिार, सिश
रभििार आभण शासकीय सुट्टया
सांचालनालयाच्या भनयांत्रणाखालील सांस्था ( कायालये ) :
शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालये ि सांलग्नीत रुग्णालये :
क) कायालयीन िेळेव्यभतभरक्त माभहतीची उपलब्धता
रुग्णालयाकडू न पुरभिण्याांत येणाऱ्या सेिाांबाबत सांबांभधत रुग्णालयाच्या भनिासी िैद्यकीय अभधकारी
याांच्याकडू न माभहती भमळू शकेल.
ब) तक्रार भनिारण पद्धती :

प्रतयेक रुग्णालयात तक्रार नोंदभिण्याकरीता तक्रार पेटया उपलब्ध आहेत.
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सिश तक्रारींची पोच ७ भदिसाांचे आत भदली जाईल.



रुग्णालयीन स्तरािर रुग्णालयीन कामकाजािर भनयांत्रण ि रुगणालयाांची कायशक्षमता
िाढभिण्यासाठी अभ्यागत मांडळ आहे.

िैद्यकीय ि दां त महाभिद्यालये :राज्य शासनाची एकूण १7 शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालये उपलब्ध आहेत. सदर महाभिद्यालयाांची
एकूण भिद्याथी प्रिेश क्षमता १६०० इतकी आहे . सदर शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालयामाफशत भिद्यार्थ्यांना
िैद्यकीय पदिी, पदव्युत्तर पदिी आभण पदभिका अभ्यासक्रमाांचे भशक्षण सांस्थेतील अध्यापकिृद
ां ामाफशत
दे ण्यात येते. या व्यभतभरक्त राज्य शासनाची मुांबई, नागपूर आभण औरांगाबाद येथे शासकीय दां त महाभिद्यालये
उपलब्ध आहेत. सदर दां त महाभिद्यालयाांची एकूण भिद्याथी प्रिेश क्षमता १८० इतकी आहे . सदर
महाभिद्यालयाांमधून भशक्षण घेत असलेल्या भिद्यार्थ्यांमाफशत तयाांच्या शैक्षभणक कायशक्रमाच्या माध्यमातूनच
महाभिद्यालयाशी सांलग्नीत रुग्णालयामध्ये रुग्णसेिा करण्यात येते.
उक्त शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालयाशी एकूण २२ शैक्षभणक रुग्णालये सांलग्नीत आहेत. सदर
रुग्णालयाांमाफशत राज्यातील जनतेस िैद्यकीय भिशेषोपचार, अभतभिशेषोपचार सुभिधा पुरभिण्यात येतात.
भिभागाचे मुख्य काम हे िैद्यकीय भशक्षणाबरोबरच टशशरी आरोग्य सुभिधा पुरभिणे हे आहे. या अांतगशत ग्रामीण
रुग्णालये, कुटीर रुग्णालय, आरेाग्य केंद्रे ि भजल्हा रुग्णालये या मधून सांदभीत झालेल्या रुग्णाांिर
रुग्णोपचार केले जातात. सदर रुग्णालयामध्ये अतयाधुभनक यांत्रणा जसे सी.टी.स्कॅन, एम.आर.आय,
कॅथलॅब, हाटश लांग मशीन, मॉमोग्राफी इतयादी खरेदी करण्यात आलेली आहे . शासकीय िैद्यकीय
महाभिद्यालय, औरांगाबाद मध्ये कॅन्सरचे रुग्णालय १०० खाटाांचे नुकतेच मांजुर झालेले आहे . तया सांदभात
थोडक्यात माभहती खालील प्रमाणे.
१.

बाह्यरुग्ण सांख्या

६५,८५,००० ( प्रभतिषी )

२.

आांतररुग्ण सांख्या

८,४६,२७१ ( प्रभतिषी )

३.

मोठया शस्त्रभक्रया

१,१६,६५२ ( प्रभतिषी )

४.

लहान शस्त्रभक्रया

१,३४,१३४ ( प्रभतिषी )

पभरचया भशक्षण सांस्था :पभरचया भशक्षणाकरीता राज्यामध्ये शासनाची एकूण ४ बी.एससी.नभसिंग महाभिद्यालये, १०
जी.एन.एम. पदिीका महाभिद्यालये आभण १ एम.एससी.नभसिंग महाभिद्यालये उपलब्ध आहेत. सदर पभरचया
भशक्षण घेत असलेल्या भिद्यार्थ्यांमाफशत तयाांच्या शैक्षभणक कायशक्रमाच्या माध्यमातूनच महाभिद्यालयाशी
सांलग्नीत रुग्णालयामध्ये रुग्णसेिा करण्यात येते.
भौभतकोपचार ि व्यािसयोपचार शाळा ि केंद्र :
सध्या राज्य शासनाचे भौभतकोपचार ि व्यिसायोपचार शाळा ि केंद्र, नागपूर हे एकमेि महाभिद्यालय
उपलब्ध आहे. परांतू भौभतकोपचार ि व्यिसायोपचार सुभिधा या मुांबई, पुणे आभण औरांगाबाद येथील िैद्यकीय
महाभिद्यालय सुद्धा पुरभिण्यात येते.
आरोग्य पथके :
या भिभागाअांतगशत एकूण ५ आरोग्य पथके उपलब्ध आहे . सदर आरोग्य पथकाांचा िैद्यकीय
उपचाराकरीता ग्रामीण भागातील जनतेस अभधकाधीक फायदा होत आहे . िैद्यकीय अभ्यासक्रम पूणश
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केल्यानांतर भनयमानुसार भिद्यार्थ्यांना ६ मभहन्याकरीता ग्रामीण सेिक
े रीता आांतरिासीता प्रभशक्षणाकरीता
पाठभिण्यात येते. सदर भिद्यार्थ्यांमाफशत ग्रामीण जनतेस प्राथभमक स्िरुपाचे उपचार करण्यात येतात.

( क ) भिभागाकडू न राबभिण्यात येणाऱ्या महतिाच्या योजना, तयाांची सांख्यातमक आभण फलभनष्ट्पती
याबाबाबतची थोडक्यात माभहती :
१) महाराष्ट्र िैद्यकीय सांशोधन पभरषद :
सांचालनालयात २००३ मध्ये महाराष्ट्र िैद्यकीय सांशोधन पभरषदे ची स्थापना करण्यात आली. इांभडयन
कौन्सील ऑफ मेडीकल भरसचश ( भारतीय िैद्यकीय अनुसांधान पभरषद ) या सांस्थेच्या धतीिर महाराष्ट्रामध्ये
सांशोधनास चालना दे ण्यासाठी सदर पभरषदे ची स्थापना करण्यात आली. या पभरषदे तफे स्टार भरसचश स्की
ि माईलस्टोन जनशल हे दोन प्रकल्प राबिण्यात येतात. स्टार भरसचश स्कीम अांतगशत िेगिेगळया िैद्यकीय,
दां त ि पभरचारीका महाभिद्यालयातील सांशोधनाांतगशत प्रस्तािास तयाचा दजा पाहू न प्रतयेकी दोन लाखा
पयिंतचे अनुदान दे ण्यात येते. अशा प्रकारे मागील तीन िषांमध्ये रुपये ४० लाखाांचे अनुदान भितरीत
करण्यात आलेले आहे . तयातील बहु ताांशी प्रकल्प पुणश झालेले असून राहीलेले प्रकल्प प्रगतीपथािर आहे त.
सदर पभरषदे तफे माईलस्टोन नािाचे जनशल प्रभसद्ध करण्यात येते. यामध्ये िेगिेगळया िैद्यकीय भिषयािर
दजेदार सेशाधन प्रभसद्ध करण्यात येते.
२) आांतरराष्ट्रीय सांशोधन प्रकल्प :सांचालनालयाांतगशत साऊथ फ्लोरीडा भिद्यापीठ, अमेरीका या सांस्थेशी सांसगशजन्य रोगाबाबतच्या
सांशोधनाबाबत करार करण्यात आलेला आहे . बी.जे.िैद्यकीय महाभिद्यालय, पुणे येथे जॉन हाफकीन
सांस्थेमध्ये अमेरीका याांच्या सहकायाने एड्स या भिषयािर सांशोधन करण्यात येते. शासकीय िैद्यकीय
महाभिद्यालय, नागपूर येथे रॉक फेलर फॉऊांडे शनच्या सहकायाने EPIDEMIOLOGICAL सिे या
भिषयाबाबत आांतरराष्ट्रीय स्तरािर सांशोधन चालू आहे .
३) पांतप्रधान स्िास्र्थ्य सुरक्षा योजना :
केंद्र शासन आरोग्य ि कुटु ां बकल्याण मांत्रालय, निी भदल्ली याांच्या भिद्यमाने प्रधानमांत्री स्िास्र्थ्य सुरक्षा
योजने अांतगशत ( PMSSY ) पभहल्या टप्प्यामध्ये ग्रॅन्ट शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय ि सर ज.जी. समुह
रुग्णालये, मुांबई याांना रु.१२० कोटी ( केंद्र शासन १०० कोटी ि राज्य शासन २० कोटी ) भमळाले असून, याच
योजनेच्या दु सऱ्या टप्प्यात शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर या सांस्थेसाठी रु.१५०
कोटी ( केंद्र शासन रु.१२५ कोटी ि राज्य शासन रु.२५ कोटी ) मांजूर झालेले आहेत. या योजनेच्या भतसऱ्या
टप्प्यामध्ये केंद्र शासनाने भद. ०१/०१/२०१४ च्या पत्रान्िये महाराष्ट्र राज्यातील खालील ४ शासकीय
िैद्यकीय महाभिद्यालयाांस प्रतयकी रु.१५० कोटी मांजूर केले आहेते.
रुपये कोटी
अ.क्र.

सांस्थे चे नाि

केंद्र शासनाकडू न

राज्य शासनाचा

मांजूर भनधी

भहस्सा

एकूण मांजूर भनधी

१

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, औरां गाबाद

१२०

३०

१५०

२

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, लातूर

१२०

३०

१५०

३

शासकीय िैद्यकीय महाभिद्यालय, अकोला

१२०

३०

१५०

४

श्री.िसांतराि

१२०

३०

१५०

नाईक

शासकीय

िैद्यकीय

महाभिद्यालय, यितमाळ
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एकूण

४८०

१२०

६००

िरील तक्तयात दशशभिल्याप्रमाणे मांजूर झालेल्या अनुदानामध्ये राज्य शासनाचा प्रती िैद्यकीय
महाभिद्यालयाचा रु.३० कोटी प्रमाणे एकूण १२० कोटी रुपयाांचा भहस्सा आहे . उपरोक्त मांजूर झालेल्या
भनधीमधून चारही िैद्यकीय महाभिद्यालयाचे श्रेणीिधशन होणार आहे . या प्रस्तािीत श्रेणीिधशनात उपकरणे,
यांत्रसामुग्री, तसेच रुग्णालयोच सांगणकीकरण इतयादी बाबींचा समािेश आहे . या सिश श्रेणीिधशनाची प्रक्रीया
केंद्र शासन भनर्ममत सभमतीच्या भनयांत्रणखाली होणार आहे . केंद्र शासनाकडू न मांजूर होणाऱ्या प्रतयके सांस्थेस
रु.१२० कोटी या प्रमाणे रु.४८० कोटी प्राप्त होणार असून , या योजनेअांतगशत उपरोक्त शासकीय िैद्यकीय
महाभिद्यालयासाठी प्रतयेकी रु.३० कोटी राज्य शासनाचा िाटा उपलब्ध करुन दे ण्याच्या हमीकरीता ि
सामांजस्य करार करण्याकरीता आिश्यक ते प्रस्ताि शासनास सादर केलेला आहे . शासनाने उक्त योजनेचा
डी.पी.आर. ि साइड प्लान केंद्र शासनास भदनाांक २८/०७/२०१५ अन्िये सादर केले आहे . केंद्र शासनाच्या
सी.पी.डब्ल्यु.डी. ने साईड प्लान ला मान्यता भदली असून, बाांधकामाबाबतच्या कायशिाही करीता एजन्सी
भनयुक्त करण्याबाबतची प्रभक्रया केंद्र शासनामाफशत करण्यात येते.
रुग्णारमीन लैद्मकीम भाहशतीचे वंगणकीकयण
(एच.एभ.आम.एव.मा प्रकल्ऩ):लैद्मकीम शळषण ल औऴधीद्रव्मे वलबागाच्मा अगधऩत्माखारीर याज्मातीर ळावकीम लैद्मकीम
भशावलद्मारमे ल वॊरग्नीत रुग्णारमाभधीर प्रळावन अगधक गनतभान, रोकाशबभख
ू , ऩायदळशक ल
रोककल्माणकायी कयण्माकरयता तवेच भाहशतीतॊत्रसानाचा लाऩय वलश काभकाजाभध्मे करुन आॊतययाष्रीम

दजाशचा इरेक्ट्रॉननक भेडीकर ये कॉडश ननभाशण कयणे ल ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमातीर वलश ळैषणीक
फाॊफीभध्मे भाहशती तॊत्रसान लाऩरुन मा वॊस्थाभध्मे क्राॊती घडलून आणण्माच्मा दृष्टीने ळावनाने ळावन ननणशम
क्र.इएवटी/२४०३/३५५८/प्र.क्र.७/आस्थाऩना/कॊ.कॊ.नन./ ०६

हदनाॊक १३ जुरै, २००६ च्मा ननणशमान्लमे

एच.एभ.आम.एव. प्रकल्ऩ याफवलण्माव भान्मता हदरेरी अवन
ू , भे.शे लरट ऩॅकाडश इॊडडमा वेल्व प्रा.शर. माॊच्मा
वोफत प्रकल्ऩ याफवलण्मावॊदबाशत ऩथदळी प्रकल्ऩ ल वलश ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल वॊरग्नीत

रुग्ण्मारमावाठी दोन स्लतॊत्र कयायनाभे ळावनस्तयलाय कयण्मात आरे शाते. वदयशू प्रकल्ऩ "बफल्ड, ऑन,
ऑऩये ट ल रयफ्रेळ मा तत्लालय याफवलण्मात मेत आशे .

शॉस्ऩीटर भॅनेजभें ट ॲण्ड इन्पॉयभेळन शवस्स्टभ मा प्रकल्ऩातंगत ऩथदळी प्रकल्ऩ शा वय ज.जी. वभश
ू
रुग्णारमे भुॊफई मेथे याफवलण्मात आरा शोता. ऩथदळी प्रकल्ऩ मळस्ली झाल्मानॊतय वदयशू प्रकल्ऩ १४ ळावकीम
लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल त्माव वॊरग्णीत १९ रुग्णारमाभध्मे वुरु कयण्माचे प्रस्तालीत शोता. ळावकीम

लैद्मकीम भशावलद्मारम ल वॊरग्नीत रुग्णारमात शॉस्स्ऩटर भॅनेजभें ट ॲण्ड इन्पॉयभेळन शवस्स्टभ
एच.एभ.आम.एव. मा प्रकल्ऩाॊगतशत "बफल्ड, ऑन, ऑऩये ट ल रयफ्रेळ" मा तत्लालय एकुण १२ वॊस्थाभध्मे कामशयत
अवरेल्मा वॊस्था.

1. ग्रॅन्ट ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल वय ज.जी.वभूश रुग्णारमे, भुॊफई
2. काभा ल आल््रेव रुग्णारम, भॊफ
ु ई
3. गोकुरदाव तेजऩार रुग्णारम, भुॊफई
4. वेंट जॉजेव रुग्णारम, भुॊफई

5. फै.जी.ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल ववन
ू वलोऩचाय रुग्णारम, ऩण
ु े.
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6. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल रुग्णारम, औयॊ गाफाद.
7. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारमे, नागऩूय.
8. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम, अकोरा.
9. श्री.लवॊतयाल नाईक ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल रुग्णारम, मलतभाऱ.
10. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल रुग्णारम रातूय.
11. लै.स्भ.ृ ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल रुग्णारम, वोराऩूय
12. डॉ.ळॊ.चव्शाण ळावकीम लै.भ.ल रुग्णारम, नाॊदेङ.

एच.एभ.आम.एव. प्रकल्ऩ कामाान्वलत कयण्माची कामालाशी वरु
ु अवरेल्मा वंस्था.
1. इॊहदया गाॊधी ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम, नागऩयू
2. स्लाभी याभानॊद नतथश ग्राभीण लै.भशावलद्मारम ल रुग्णारम, अॊफाजोगाई
3. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम, शभयज
4. ऩद्भबऴ
ू ण लवॊतदादा ऩाटीर ळावकीम रुग्णारम, वाॊगरी.
एच.एभ.आम.एव. प्रकल्ऩ वुरु नवरेल्मा वंस्था.
1. या.छ.ळा.भ.ळा.लै.भ.ल.छ.प्र.वलो.रुग्णारम, कोल्शाऩयू .
2. श्री.बाऊवाशे फ हशये ळा.लै.भ.ल.वलो.वलोऩचाय रुग्णारम, धऱ
ु े
भा.अप्ऩय भुख्म वगचल (वलत्त) तथा अध्मष वुकाणू वशभती माॊच्मा अध्मषतेखारी हदनाॊक ९ वप्टें फय, २०१६,
योजी ऩाय ऩडरेल्मा फैठकीत झारेल्मा ननणशमानुवाय १) ग्रॅन्ट ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल वय
ज.जी.वभुश रुग्णारमे, भुॊफई २) फै.जी. ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल ववून वलोऩचाय रुग्णारम, ऩुणे
३) ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल रुग्णारम, औयॊ गाफाद ४) ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल
रुग्णारम, नागऩूय मेथे वुरु अवरेल्मा एचएवआमएव मा प्रकल्ऩाव भुदत वभाप्तीनॊतय हद.३० वप्टें फय, २०१६
ऩमंत भुदतलाढ दे ण्माचे ठयरे आशे.

एचएभआमएव प्रकल्ऩ कामाशस्न्लत अवरेल्मा वॊस्थाभध्मे कयायानव
ु ाय प्रकल्ऩ रुग्णवेलेवाठी वभवऩशत

ल प्रकल्ऩ वभाप्तीचा कारालधी ऩुढीर तक्ट्त्मात दळशवलण्मात मेत आशे .
वंस्थेचे नांल

अ.
क्र.

प्रकल्ऩ

प्रकल्ऩ

रुग्णवेलेवाठी

कयायानुवाय

वभर्ऩात हदनांक

वभाप्ती हदनांक

१

ळावकीम ग्रॅवट लैद्म. भशा. ल वय ज.जी.वभश
ु रु., भंफ
ु ई

१८.१०.२००८

१८.१०.२०१५

२

फै.जी.लैद्मकीम भशा. ल ववून वलोऩचाय रुग्णारम, ऩुणे

१८.१०.२००९

१८.१०.२०१६

३

ळावकीम लैद्मकीम भशा. ल रुग्णारम, औयं गाफाद

१८.१०.२००९

१८.१०.२०१६

४

ळावकीम लैद्मकीम भशार्लद्मारम ल रुग्णारम, नागऩूय

१८.१०.२००९

१८.१०.२०१६

५

गो.ते.रुग्णारम, भुंफई

२८.११.२०११

२८.११.२०१८
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६

काभा ल आल््रेव रुग्णारम, भुंफई

२८.११.२०११

२८.११.२०१८

७

वेंट जॉजेव रुग्णारम, भुंफई

२८.११.२०११

२८.११.२०१८

८

ळावकीम लैद्मकीम भशार्लद्मारम ल रुग्णा.अकोरा

२६.०३.२०१२

२६.०३.२०१९

९

श्री.ल.ना.ळा.लैद्म.भशा.ल रुग्णारम, मलतभाऱ

२६.०३.२०१२

२६.०३.२०१९

१०

ळावकीम लैद्मकीम भशार्लद्मारम ल रुग्णा.रातयू

०१.०८.२०१३

०१.०८.२०२०

११

डॉ.लै.स्भ.ृ ळा.लै.भशा. ल छ.शळ.भ.रुग्णारम, वोराऩूय

०१.०८.२०१३

०१.०८.२०२०

डॉ.ळं.च.ळा.लै.भशार्लद्मारम ल रुग्णारम, नांदेड

०२.०५.२०१५

०२.०५.२०२२

१२



एचएभआमएव प्रकल्ऩातगंत वुरु अवरेल्मा वोई वुर्लधांची थोडक्मात भाहशती :-

१) रुग्णांवाठी :

प्रकल्ऩ वरु
ु अवरेल्मा वॊस्थेभध्मे आरेल्मा प्रत्मेक रुग्णाव एक नोंदणी क्रभाॊक मनु नक आमडी
म्शणन
ू प्रदान केरा जातो. शा मनु नक आमडी प्रदान कयताॊना रुग्णाॊचे नाल, लम, ऩत्ता, उत्ऩन्न
इत्मादी भाहशतीची नोंदणी केरी जाते. नॊतय रुग्ण केंव्शाशी रुग्णारमात उऩचायाथश आल्माव त्माचा
मुननक आमडी नोंदणी कषातीर वॊगणकात टाकल्माव उऩयोक्ट्त भाहशती उऩर्ध शोते.



मा मनु नक आमडी क्रभाॊकाने रुग्ण याज्मातीर कोणत्माशी ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल
रुग्णारमात बवलष्मात उऩचाय घेणे ळक्ट्म शोणाय आशे. तवेच शा वॊऩुणश डाटा कामभ स्लरुऩी वॊरीत

शोणाय अवल्माने शा डाटा कोणत्माशी ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम रुग्णारमातून फघता मेणे
ल उऩचाय प्रस्तालीत कयणे ळक्ट्म शोणाय आशे . आता ऩमंत ७० राखाऩेषा जास्त मुननक आमडी
प्रदान कयण्मात आरेल्मा आशे त.


नोंदणीच्मा लेऱेत फचत : एचएभआमएव प्रकल्ऩ वुरु अवरेल्मा वॊस्थाभध्मे रुग्णाॊना नोंदणीवाठी
रागणाऱ्मा लेऱेत पाय भोठमा प्रभाणालय फचत झारी आशे . ऩुली रुग्ण नोंदणीवाठब ् रुग्णाव ५० ते
५५ शभननटे याॊगेत उबे यशाले रागत शोते. एचएभआवएव प्रकल्ऩ वरु
ु झाल्माऩावून शा लेऱ ८ ते १०
शभननटाॊलय आल्माने, रुग्णवॊख्मेत प्रचॊड लाढ झारेरी आशे . उदा. वय ज.जी.वभूश रुग्णारमात

प्रकल्ऩ वुरु शोण्माऩूली फाह्म रुग्ण ३५४०७६ इतक तय आतॊयरुग्ण २८१९३ एलेढ रुग्ण औऴधोऩचायाथश
आरे शोते तय वन २०१४ भध्मे शी वॊक्ष्मा ७९८९४५ फाह्मरुगण तय ५२३३९ आॊतयरुग्ण
औऴधोऩचायाथश आरे आशे त. माच कभीजास्त प्रभाणात इतयशी वॊस्थेभध्मे लाढ झारेरी आढऱून
मेत.े


औऴधी र्लतयणाभध्मे वुधायणा :- डॉक्ट्टयाॊकडून वुचवलरेरी औऴधे ऑन राईन ऩद्धतीने वलतयीत
शोत अवल्मोन, शी भाहशती कामक स्लरुऩी वॊकरीत शोत अवल्माने, औऴध वलतयणाभध्मे
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ऩायदळशकता आरेरी आशे . तवेच डॉक्ट्टयाॊचे शस्ताषय न वभजल्माने शोणाऱ्मा चक
ु ा नाशीळा झाल्मा
आशे त. वद्मस्स्थतीत ९० ते ९८ टक्ट्के दयम्मान रुग्णाॊना प्रणारी भापशत आऴैधाचे वलतयण केरे
जाते.



तऩावण्मा अशलार शयवलल्माव, वदयशू चाचण्मा ऩुन्शा ऩुन्शा कयण्माची बावत नाशी. कायण वदयशू
अशलार प्रणारीभध्मे वॊकरीत झारेरा अवतो. तो केव्शाशी आणण कुठुनशी काढता मेतो.

१) रुग्ण तऩावणी कयणाऱ्मा डॉक्ट्टयाॊवाठी :-



रुग्णांचे चाचण्मांच्मा अशलाराचे वंगणीकयण : प्रकल्ऩ वुरु शोण्माऩूली रुग्णाॊच्मा प्रमोगळाऱा, षककयण, वोनोग्रापी, वी टी स्कॅन, एभआयआम अळा वलवलध चाचण्माचे अशलार शस्त फटलडमाने
वलतयीत कयण्मात मेत शोते. त्माभऱ
ु े लेऱ रागत शोता. प्रकल्ऩ वरु
ु झाल्माऩावन
ू वदयशू अशलार
ऩयस्ऩय रुग्ण तऩावणाऱ्मा डॉक्ट्टयाॊना त्माच्मा वभोयीर वॊगणकालय तात्काऱ उऩर्ध शोऊ

ळकतात. त्माभुऱे डॉक्ट्टयाॊना रुग्णालय उऩचाय ल औऴधोऩचाय कयताॊना रुग्णाॊफाफतची वॊऩुणश
भाहशती एकाच हठकाणी एकाच लेऱेव उऩर्ध शोत अवल्माने उऩचाय कयण्माव वोईचे झारे आशे .



वंदबा ळोध :- ऩदव्मुत्तय अभ्मावक्रभाॊच्मा डॉक्ट्टवश वलद्मार्थमांना वॊदबाशवाठी आलश्मक अवरेरे केव
पेय तऩावण्मावाठी तातडीने उऩर्ध करुन दे णे ळक्ट्म शोत आशे .

१) रुग्णारम आस्थाऩनेवाठी :-



ऩायदळाकता :- प्रकल्ऩ वरु
ु शोण्माऩल
ु ी रुग्ण केव ऩेऩय रुग्णाॊच्मा शाती हदरा जात शोता.
रुग्णोऩचायाअॊती वदयशू केवऩेऩय रुग्ण घयी घेऊन जात अवे, त्माभुऱे रुग्णारमात कोणत्मा
रुग्णाॊलय कोणते उऩचाय ( चाचण्मा, औऴधोऩचाय ) केंव्शा केरे माची ठोव भाहशती रुग्णारम

आस्थाऩनेकडे जतन यशात नव्शती. ऩरुतू वदयशू प्रकल्ऩ वरु
ु झाल्माऩावन
ू कोणत्मा रुग्णालय
कोणते उऩचाय ल केंव्शा केरे माची इत्मॊबूत भाहशती कामभस्लरुऩी वॊकशरत शोऊन, जतन केरी
जाणे ळक्ट्म झारे आशे .



तत्ऩयता :- कोणत्मा आजायाचे ककती रुग्ण कोणत्मा कारालधीत उऩचायाथश रुग्णारमात आरे शोते, माची
ववलस्तय भाहशती तातडीने उऩर्ध करुन दे णे ळक्ट्म झारे आशे. ळावनाच्मा याष्रीम कामशक्रभाॊतगशत
वॊवगशजन्म रुग्णाॊची भाहशती तातडीने प्रळावनाव उऩर्ण करुन दे ता मेत.े



रुग्णारमीन वेलेच्मा दजाात लाढ :- ऩुली रुग्ण रुग्णारमात उऩचायाथश आल्मानॊतय केवऩेऩय काढणे,
डॉक्ट्टयाॊनी वुचवलरेल्मा तऩावण्मा कयणे ल त्मा तऩावण्माॊचे (अशलार) रयऩोटश गोऱाकरुन ऩयत
डॉक्ट्टयाॊकडे औऴधोऩचायावाठी जाणे हश फाफ पाय कटकटीची शोती. त्माभऱ
ु े त्मावाठी खऩ
ु लेऱ
रागत शोता. ऩयॊ तु प्रकल्ऩ वुरु झाल्माऩावुन भात्र उऩयोक्ट्त प्रणारीभध्मे वुधायण शोऊन रुग्णाॊची

वलश भाहशती ऑन राईन ऩद्धतीने डॉक्ट्टयाॊच्मा वॊगणकालय चाचण्माचे अशलारावश उऩर्ध शोत
अवल्माने, रुग्णारमीन वेलेच्मा दजाशत लाढ झारी आशे .
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रुग्णारमीन ळुल्क भशवुरात लाढ :- ळुल्क स्लरुऩात गोऱा शोणाऱ्मा भशवुरात वुद्धा राषणणक
लाढ झारेरी ननदळशनाव मेत.े उदा. वय ज.जी.वभूश रुगणारमे, भुॊफई मेथे प्रकल्ऩ वुरु शोण्मा
अगोदय चाचणी ळल्
ु क वयावयी ९ राख ऐलढे गोऱा शोत शोत, तय २०१४ भध्मे मात २५० टक्ट्माॊऩमंत
लाढ झारेरी आशे . तवेच प्रकल्ऩ वुरु शोण्माऩूली वयावयी नोंदणी ळुल्क रु.३.५ राख ऐलढे गोऱा शोत
शोते, तय २०१४ भध्मे मात ३०० टक्ट्क्ट्माऩमंत लाढ झारेरी आढऱून मेत.े



ऑन राईन अंऩग प्रभाणऩत्र :- ळावनाच्मा कामशक्रभाॊतगशत अऩॊगत्ल प्रभाणऩत्र वलतयणाभध्मे
एचएभआमएव प्रणारीने पाय भोठी भशत्लाची बूभीका फजालरी अवून, एकेनएक ल एचएभआएव
प्रकल्ऩाभऱ
ु े ते वशज ळक्ट्म शोत आशे .



रुग्णावलऴम रेखा तऩावणी :- कोणत्मा डॉक्ट्टयाॊनी कोणत्मा रुग्णाॊलय कोणते उऩचाय केरे, मा
फाफतची भाहशती तातडीन उऩर्ध करुन घेता मेत.े मा भाहशती भध्मे कोणतेशी पेयफदर कोणराशी
कयता मेत नाशी ककॊला केरेल्मा उऩचायाव नकायशी दे ता मेत नाशी.



आॊतयरुग्ण कषातीर ऩरयचमाश वॊलगाशना कयाले रागणाये काभाचे दफ
ु ायीकयण एचएभआमएव
प्रणारभऱ
ु े नाशीवे झारे आशे .

१) ळावन स्तयालयीर वुर्लधा :-



वॊस्थास्तयालयीर रुग्णाॊची आकडेलायी, एचएभआमएव प्रभाणीभऱ
ु े एका स्क्ट्रकलय उऩर्ध शोणे
ळक्ट्म झारे आशे .



वंवगाजवम आजायांचे अशलार :- याज्म ऩातऱीलयीर दग
श बागातीर वॊवगशजन्म आजायाचे अशलार
ु भ
तातडीने उऩर्ध शोत अवल्माने, त्मा आजायालय त्मा त्मा बागात ळावन स्तयालरुन उऩाममोजना
आखण्माव भदत शोत. प्राप्त अशलाराभुऱे वॊस्थास्तयालय ननमॊत्रण ल उऩाममोजना आखणे ळक्ट्म
शोते.

प्रकल्ऩ वरु
ु झाल्माभऱ
ु े हदवन
ू मेणाऱ्मा वध
ु ायणा खारीर प्रभाणे प्राभख्
ु माने हदवन
ू मेत आशे .
1. रुग्णांवाठी झारेल्मा वध
ु ायणा :प्रकल्ऩाॊतगशत रुग्णारमात मेणाऱ्मा प्रत्मेक रुग्णाॊव एक मुननक आमडी क्रभाॊक दे ण्मात मेतो. शा मुननक
आमडी क्रभाॊकाची नोंदणी कयताना,रुग्णाचे नाॊल, लम, ऩत्ता, उत्ऩन्न ् इत्मादी भाहशतीची नोंद केरी जाते.

त्माभुऱे रुग्ण केव्शाशी औऴधोऩचायाथश रुग्णारमात आल्माव पक्ट्त मुननक आमडी क्रभाॊक प्रणारी
वॊगणकात टाकल्माव, त्मा रुग्णाची वॊऩण
ू श भाहशती उऩर्ध शोऊन, तातडीने औऴधोऩचायाथश आलश्मक
त्मा वलबागातीर डॉक्ट्टयाॊकडे ऩाठवलता मेत.े त्माभुऱे रुग्ण नोंदणीच्मा लेऱेत पाय फचत झारेरी हदवून
मेत.े
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मा मुननक आमडी क्रभाॊकाच्मा वशाय्माने रुग्ण याज्मातीर मा वलबागाच्मा अगधऩत्माखारीर

कोणत्माशी रुग्णारमात औऴधोऩचाय तथा अनतवलळेऴोऩचाय डॉक्ट्टयाॊची भत बवलष्मात घेऊ ळकणाय
आशे . कायण मा रुग्णाॊचा डाटा वॊकरीत शोत अवून, कोणत्माशी रुग्णारमातून ऩशाणे ळक्ट्म शोणाय आशे .



एचएभआमएव प्रणारीभुऱे डॉक्ट्टयाॊचे शस्ताषय न वभजल्माभऱ
ु े शोणा-मा चक
ु ा नाहशळा

झारेल्मा आशे त. तवेच स्थाननक औऴध वलतयण व्मलस्थेभध्मे पाय भोठमा प्रभाणालय ऩायदळशकता
आल्माचे हदवून मेत आशे .

रुग्णाॊचे तऩावणी अशलार शयवलल्माव वदयशू अशलार ऩन्
ु शा ऩन्
ु शा तमाय कयण्माची गयज मा



प्रणारीभऱ
ु े बावत नाशी, कायण वदय अशलार प्रणारीभध्मे जतन झारेरा अवतो. वदय अशलार
प्रणारीतगशत वॊगणकालय केव्शाशी काढता मेऊ ळकतो.
2) रुग्ण चाचण्मा अशलारांचे वंगणकीकयण :



प्रमोगळाऱा, षककयण, वोनोग्रापब ्, वीटी स्कॅन, एभआयआम अळा वलवलध चाचण्मा
प्रणारीभुऱे रुग्ण तऩावणाऱ्मा डॉक्ट्टयाॊना त्माॊच्मा वभोयीर वॊगणकालय अथला कोठे शी ऩाशणे

ळक्ट्म झारे आशे. त्माभुऱे औऴधोऩचाय कयताना डॉक्ट्टयाॊना रुग्णाॊची वलश भाहशती एकाच
हठकाणी ऩाशणे ळक्ट्म झारे आशे . त्माभऱ
ु े औऴधोऩचाय कयताना डॉक्ट्टयाॊना रुग्णाॊची वलश
भाहशती एकाच हठकाणी लेऱेलय उऩर्ध शोणे ळक्ट्म झाल्माने, उऩचाय कयण वोईचे झारे आशे .

उऩचायाकयीता डॉक्ट्टवश रुग्णारमातीर प्रणारीअॊतगंत कोणत्माशी वॊगणक प्रणारीलय



रुग्णवलऴमी वलश भाहशती ऩाशू ळकतो, तवेच उऩचाय प्रस्तावलत करु ळकतो.

तवेच एचएभआवएव प्रणारीभुऱे ऩदव्मुत्तय अभ्मावक्रभाॊच्मा डॉक्ट्टवश वलद्मार्थमांना वॊदबाशवाठी
आलश्मक अवरेरे केवऩेऩय तऩावण्मावाठी तातडीने उऩर्ध करुन दे णे ळक्ट्म झारे आशे .
३) रुग्णारमीन वुधायणा :



प्रकल्ऩ वरु
ु शोण्माऩल
ु ी रुग्ण केवऩेऩय रुग्णाॊच्मा शाती हदरा जात शोता, वदय केवऩेऩय रुग्ण घयी
घेऊन जात अवे, त्माभुऱे कोणत्मा रुग्णाॊलय कोणते उऩचाय केंव्शा केरे मा फाफतची भाहशती
रुग्णारम आस्थाऩनेकडे जतन याशत नव्शती, ऩयॊ तू प्रकल्ऩ वुरु झाल्माऩावून वदयशू भाहशतीचे
जतन कयणे ळक्ट्म झारे आशे .



कोणत्मा आजायाचे ककती रुग्ण कोणत्मा कारालधीत उऩचायाथश आरे शोते, माची ववलस्तय
भाहशती तातडीने उऩर्ध करुन घेणे ळक्ट्म झारे आशे . त्माभुऱे ळावनाच्मा याष्रीम
कामशक्रभाॊतगशत वॊवगशजन्म रुग्णाॊची भाहशती तातडीने प्रळावनाव उऩर्ध करुन दे ण्माची वोम
झारी आशे .

४) रुग्णारमीन वेलेच्मा दजाात झारेरी लाढ:



ऩुली रुग्ण रुग्णारमात उऩचायाथश आल्मानॊतय केवऩेऩय काढणे, डॉक्ट्टयाॊनी वुचवलरेल्मा
तऩावण्मा कयणे ल केरेल्मा तऩावण्माॊचे अशलार गोऱा करुन ऩयत डॉक्ट्टयाॊना दाखवलणे हश फाफ

पाय ककचकट ल लेऱ रागणायी शोती. प्रकल्ऩ वुरु झाल्माऩावून उऩयोक्ट्त कामशऩद्धतीत
वुधायणा शोऊन रुग्णाॊची वलश भाहशती ऑन राईन ऩद्धतीने उऩचायकत्माश डॉक्ट्टयाॊना त्माॊच्मा
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वॊगणकालय चाचण्माॊच्मा अशलारावश उऩर्ध शोत अवल्माने रुग्णारमीन वेलेच्मा दजाशत लाढ



झारेरी हदवन
ू मेत.े

प्रकल्ऩ वुरु झाल्माऩावून ऩायदळशकता आल्माने ळुल्करुऩाने गोऱा शोणाऱ्मा भशवुरात

राषणणक लाढ झाल्माचे हदवून मेत आशे . ळावनाच्मा कामशक्रभाॊतगशत ् अऩॊगत्ल प्रभाणऩत्र
वलतयणाभध्मे एचएभआमएव प्रणारीने पाय भशत्लाची बूशभका फजालरेरी अवून, केंद्र
ळावनाच्मा एन.के.एन.प्रणारी ल एचएभआमएव प्रणारीभुऱे ते वशज ळक्ट्म झारे आशे.


उऩचायकताश डॉक्ट्टय, रुग्ण ल त्माॊच्मालय झारेरे उऩचाय कधी ल केंव्शा केरे फाफतची भाहशती
तातडीने उऩर्ध करुन घेणे प्रणारीभुऱे ळक्ट्म झारे आशे . वदय प्रणारीभध्मे लरयष्ठाॊच्मा
ऩयलानगीने पेयफदर कयण्माची भुबा नवल्माने केरेल्मा उऩचायाव नकायशी दे ता मेत नाशी.

रुग्णारमात शोणाऱ्मा फशूताॊळी चाचण्माॊची उऩकयणे एवएभआमएव प्रणारीअॊतगशत जोडल्माने
चाचणी अशलार थेट रुग्णाॊच्मा नोंदणी क्रभाॊकालय जतन शोत अवल्माने लेऱेची फचत आणण
भानली चक
ु ा दे खीर नाशीश्मा झाल्माचे हदवून मेत आशे . एचएभआमएव प्रणारीभुऱे आतॊयरुग्ण

वलबागातीर कामशयत अवणाऱ्मा ऩरयचमाश वॊलगाशव वुद्धा माचा ऩुयेश्मा प्रभाणात उऩमोग
झारेरा आशे


वॊस्थास्तयालयीर रुग्णाॊची आकडेलायी एचएभआएव प्रणारीभुऱे एका स्क्ट्रकलय उऩर्ध शोणे

ळक्ट्म झारे आशे . याज्म ऩातऱीलयीर दग
श बागातीर आजायाचे अशलाराफाफतची भाहशती
ु भ
उऩर्ध कयण्माकयीता एचएभआमएव प्रणारी चा ऩुयेऩुय लाऩय केल्माव वादय भाहशती उऩर्ध

शोऊ ळकते, तवेच त्मा आजायालय त्मा बागात ळावनस्तयलारुन आलश्मक त्मा उऩाममोजनाची
आखणी कयण्माव भदत शोऊ ळकते. भे. शे लरेट ऩॅकडश इॊडडमा वेल्व प्रा.शर.माॊनी गेरी ७ लऴश वेला
कयायानव
ु ाय अशोयात्र वेला ऩयु वलरेरी आशे. मा कारालधीत त्माॊनी ऩयु वलरेरी वेला
वभाधानकायक आशे .


बवलष्मातीर घडाभोडी ल लतशभान काऱाचा वलचाय कयता, रुग्णारमीन वेलेचा दजाश
लाढवलण्मावाठी भाहशती-तॊत्रसान ल व्मलस्थाऩनाची जोड अवणे पाय गयजेचे आशे . वन २००६
ऩावून ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल रुग्णारमात, ळावनाने याफवलरेरा एचएभआमएव
प्रकल्ऩ शा भाहशती ल तॊत्रसान मुगाचा एक अवलबाज्म घटक आशे .
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कयायानुवाय व्मलशायीक भाहशती
मा प्रकल्ऩातगंत भे.शे लरेट ऩॅकडश इॊडडमा वेल्व प्रा.शर. ल ळावनाच्मा दयम्मान कयण्मात आरेल्मा
कयायानुवाय कपक्ट्व चाजेव ल व्शे यीएफर चाजेव अळी दोन प्रकायची दे मके अदा केरी जातात.
१) कपक्ट्व चाजेवची दे मके ळावनाभापशत प्रकल्ऩ वभन्लमक माॊचे कडून अदा केरी जातात. कपक्ट्व
चाजेव अॊतगशत वेला ऩुयलठादायाकडून ऩुयवलण्मात आरेरी वॊगणकीम प्रणारी, वप्रॊटवश, नेटलकश तवेच
वॊयचना इत्मादी वेला ल त्माची ८४ भहशन्माऩमंतची दे खबारीचा वभालेळ शोतो.
२) व्शे यीएफर चाजेवची दे मके वॊस्थास्तयालय ळावन ननणशमानव
ु ाय वॊस्थेच्मा स्स्लमप्रऩॊची खात्मातन
ू
अदा केरी जातात. व्शे यीएफर चाजेव अॊतगशत ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल वॊरग्नीत
रुग्णारमात वेला ऩुयलठादायाकडून फाह्म रुग्ण नोंदणी, आॊतयरुग्ण नोंदणी तवेच वलद्माथी नोंदणी ल
दे खबार ल इत्मादीचा वभालेळ आशे .
(५) दय कयाय र्लबाग :
वय रेंहटन आमोगाच्मा शळपायळीनुवाय लैद्मकीम शळषण ल वॊळोधन, भुॊफई मा वॊचारनारमाच्मा
अगधनस्त अवणाऱ्मा लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल रुग्णारमाॊवाठी वन १९८२ ऩावून औऴधी, वस्जशकर
वाहशत्म, डामग्नोककटव ्, जीलनदामी रुग्णाॊवाठब ् रागणाये वाहशत्म स्जलयषक ल अत्मालश्मक औऴधे
इत्मादीॊचे भागीर १ लऴाशभध्मे ३०० फाफीॊचे ननवलदा कयायाचे काभ ऩूणश झारेरे आशे . ल तवेच उलशरयत
याहशरेल्मा काशी फाफीॊची ननवलदा कयायची काभे मुद्ध ऩातऱीलय चारे आशे. शे काभ रलकयात रलकय ऩूणश
कयण्माची प्रकक्रमा वुरु आशे . ननवलदा कयाय झाल्माने वॊचारनारमाच्मा अगधनस्त अवणाऱ्मा

भशावलद्मारमे ल रुग्णारमात औऴधाॊचा ऩयु लठा वयु ऱीतऩणे चारू अवल्माभऱ
ु े कोणत्माशी रुग्ण
औऴधाॊऩावून लॊगचत यशात नाशी.

(५) आयोग्म र्लसान अभ्मावक्रभाची वाभाईक प्रलेळ ऩरयषा :

वन २००० ते २०१२ ऩमंत वॊचारनारमाभापशत आयोग्म वलसान अभ्मावक्रभाच्मा प्रथभ लऴश

ऩदली अभ्मावक्रभाकयीता एचएच-वीईटी शी वाभाईक प्रलेळ ऩरयषा आमोस्जत कयण्मात मेत शोती. वन
२०१३-१४ भध्मे आयोग्म वलसान अभ्मावक्रभाचे प्रलेळ नॅळनर एशरस्जफीरीटी कभ एनरन्व टे स्ट ( नीटी
) मा वाभाईक प्रलेळ ऩरयषेभापशत कयण्मात आरे. तद्नॊतय ऩुन्शा वन २०१४ ते २०१५ चे प्रलेळ एभएचवीइटी मा वाभाईक प्रलेळ ऩरयषेभापशत कयण्मात आरे.
याज्म ळावनाभापशत भशायाष्र वलनाअनद
ु ानीत खाजगी व्मालवामीक ळैषणणक वॊस्था ( प्रलेळ ल
ळुल्क माॊचे वलननमभन ) अगधननमभ, २०१५ प्रशवद्ध कयण्मात आरेरा आशे . वदय कामद्मातीर
तयतुदीनॊतय वषभ प्रागधकायी ल आमुक्ट्त, याज्म वाभाईक प्रलेळ ऩयीषा कष, भुॊफई माॊचभ
े ापशत ळैषणणक
लऴश २०१६-१७ कयीता ळावकीम आणण ळावन अनद
ु ाननत भशावलद्मारमाॊच्मा आयोग्म वलसान,
अशबमाॊबत्रकी आणण औऴधननभाशणळास्त्र प्रथभ लऴश ऩदली अभ्मावक्रभाॊचे प्रलेळ एभएचटी-वीईटी २०१६
मा वाभाईक प्रलेळ ऩरयषेद्लाये कयण्मात मेणाय आशे त.
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तवेच भा.वलोच्च न्मामारमाच्मा आदे ळानव
ु ाय वन २०१६-१७ मा ळैषणणक लऴाशतीर खाजगी
वलनाअनुदाननत लैद्मकीम ल दॊ त भशावलद्मारमोच प्रलेळ शे नॅळनर एशरस्जफीरीटी कभ एन्रान्व टे स्ट (
नीट ) मा वाभाईक् प्रलेळ ऩरयषेभापशत कयण्मात मेणाय आशे त.



ऩदव्मुत्तय अभ्मावक्रभ श्रेणीलधान

केंद्र ळावनाच्मा कुटुॊफ ल कल्माण भॊत्रारमाने दे ळातीर लैद्मकीम ऩदव्मत्त
ु य अभ्मावक्रभाचे श्रेणीलधशन

कयणे प्रस्तालीत केरे अवून, याज्मातीर नाॊदेड, अकोरा, रात,ू वोराऩूय, शभयज, औयॊ गाफाद, मलतभाऱ, ऩुणे,
धऱ
ु े , नागऩूय ( इॊ.गा.ळा.लै.भ. ) ल अॊफाजोगाई मा वॊस्थाॊवाठी खारीरप्रभाणे ननधी उऩर्ध करुन हदरा आशे .
भाहशती

ऩदव्मुत्तय अभ्मावक्रभाच्मा श्रेणीलधशनाॊतगशत केंद्र ळावनाकडून भॊजूय झारेल्मा ननधीफाफतची ववलस्तय
( रुऩमे कोटीत )
वंस्थेचे नाल

अ.क्र.

एकुण अनुदान

केंद्र

केंद्र ळावन

याज्म ळावनाचे

ळावनाकडून

र्लतयीत अनुदान

अनुदान २५

र्लतयीत ननधी

ऩहशरा शप्ता

टक्के

७५ टक्के
१

स्ला.या.ती.ग्रा.ळा.लै.भ., अॊफाजोगाई

32.48

24.36

12.18

8.12

२

डॉ.ळॊ.च.ळा.लै.भ.,नाॊदेड

44.60

33.45

16.72

11.15

३

ळा.लै.भ.,अकोरा

39.97

29.98

14.99

9.99

४

ळा.लै.भ., रातूय

24.14

18.11

9.05

6.04

५

डॉ.लै.स्भ.ृ ळा.लै.भ., वोराऩूय

26.56

19.92

9.96

6.64

ळा.लै.भ., शभयज

18.08

13.56

6.68

4.52

७

ळा.लै.भशावलद्मारम, औयॊ गाफाद

15.76

11.82

5.91

3.94

८

श्री.ल.ना.ळा.लै.भ.,मलतभाऱ

7.92

5.94

2.97

1.98

९

फै.जी.ळा.लै.भ.,ऩण
ु े

39.84

29.88

14.94

9.96

१०

श्री.बा.हश.ळा.लै.भ., धुऱे

47.89

35.92

17.96

11.97

इॊ.गा.ळा.लै.भ., नागऩूय

48.55

36.41

18.20

12.14

345.79

259.35

129.56

86.45

६

११

एकूण

केंद्र ळावनाने उऩयोक्ट्त ११ वॊस्थाकयीता ऩहशल्मा टप्प्मात रु.१२९.५6 ( ७५ टक्ट्के हशश्माऩैकी ५० टक्ट्के)
ननधीव भॊजूयी हदरी आशे . वदयशू प्रकल्ऩाॊतगशत याज्म ळावनाचा २५ टक्ट्के लाटा अवून, याज्म ळावनाव एकूण

रु.८६.४५ कोटी इतका ननधी उऩर्ध करुन हदरा आशे. उऩमोगीकता प्रभाणऩत्र केंद्र ळावनाव वादय केल्मानॊतय
केंद्र ळावनाकडून उलशयीत ननधी भॊजयू केरा जाईर.

उऩयोक्ट्त वॊऩण
ु श ननधी भॊजयू झाल्माव वॊस्थाॊच श्रेणीलधशन शोऊन बवलष्मात ऩदव्मत्त
ु य

अभ्मावक्रभाच्मा प्रलेळ जागा लाढवलण्माव भदत शोईर ल वलशवाभान्म रुग्णाॊना अनतवलऴेळोऩचाय वेला उऩर्ध
शोतीर.
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(८) ऩरयचमाा नवींग :


अधधक्षषका : ऩरयचमाश वॊलगाशतीर नेभणक
ू , फदल्मा ऩदोन्नती, न्मा.प्रकयणे, ननरयषणे ल वॊऩण
ू श
वॊलगाशच्मा वॊफॊधीत वलश फाफी, नलीन वॊस्थाॊच्मा भान्मतेफाफतची प्रकयणे, ऩरयचमाश शळषण ल वेला
माॊच्मा गुणलत्ता ल वुधायणा कयणे. ळावन वॊस्था वलश कामाशवन माॊच्माभध्मे याखणे.



अधधवेर्लका : प्रळावकीम काभकाज ऩाशणे, वॊस्थेभध्मे शळस्त याखणे, आऩत्कारीन ऩरयस्स्थतीत
ननमॊत्रण कयणे. ऩरयचमाश व्मलवामाचा दजाश उॊ चाण्माकयीता प्रमत्न कयणे. तवेच रुग्णारमातीर वलश
वशाय्मक अगधवेवलका, वलबागीम ऩरयवेवलका, ऩरयवेलीका, आयोग्म ऩरयवेलीका, फारयोग ऩरयचायीका,
भनोरुग्ण ऩरयचायीका, अगधऩरयचायीका माॊच्मालय ननमॊत्रण ठे लन
ू रुग्णारमात दाखर झारेल्मा रुग्णाव
जास्तीत जास्त आऩल्मा वेलेचा राब दे णे माफाफत वूचना केल्मा जातात.



शळषण :- बायतीम ऩरयचमाश ऩरयऴद नली हदल्री, भशायाष्र आयोग्म वलसान वलद्माऩीठ नाशळक माॊच्मा
भानकानव
ु ाय वॊस्थेत कामाशस्न्लत अवणाये अभ्मावक्रभ याफवलणे, शळस्त ल कतशव्म ऩयामणता
वलद्मार्थमाशभध्मे रुजवलणे, प्रळावकीम काभकाज आऩत्कारीन ऩरयस्स्थतीत प्रळावनाव वशकामश,
वॊस्था ऩातऱीलय वी.एन.ई. याफवलणे.

(९) भानली अलमल प्रत्मायोऩण कामदा अंतगात वशभत्मा :प्राधधकायी वशभती :भानली अलमलाचे प्रत्मायोऩण अगधननमभ 1994 नुवाय लैद्मकीम शळषण ल औऴधी द्रव्मे
वलबागाने ळावन ननणशम 29 भाचश 1995 अन्लमे प्रागधकाय वशभती स्थाऩन केरी आशे . माभध्मे
वॊचारक, लैद्मकीम शळषण ल वॊचारक, आयोग्म वेला ल अगधष्ठाता, जे.जे.रुग्णारम, भॊफ
ु ई माॊचा
वभालेळ आशे . मा वशभतीभापशत नातरग अवरेरी व्मक्ट्ती अलमल दान कयत अवल्माव त्माव
ऩयलानगी दे ण्माफाफत ननणशम घेण्मात मेतो.
झोनर ट्राववप्रांट कोऑडीनेळन वशभती :भानली अलमल

प्रत्मायोऩण कामद्माचे काभ याज्माभध्मे वयु ऱीतऩणे ऩाय ऩाडण्मावाठी

भस्तीष स्तॊब भत
ृ रुग्ण व्मकतीचे अलमल शभऱवलणे शे भशत्लाचे काभ आशे . मारा चारना दे ण्मावाठी

ल त्माचा राबाथींची प्रनतषा मादी तमाय कयण्मावाठी याज्म ळावनाने ळावन ननणशम हदनाॊक 09 जुरै,
1999 नव
ु ाय वलबागीम वभन्लम वशभती ( Zonal Transplant Co-ordination Committee ) ची
स्थाऩना केरेरी आशे . भुॊफई ळशयाच्मा मा केंद्राचे काभ उत्कृष्टऩणे चारू अवून त्माव ळशयातीर वलश
भान्मता प्राप्त ळावकीम, भशानगय ऩाशरका, खाजगी रुग्णारमाचे वशकामश शभऱत आशे . मा केंद्राच्मा

वशभतीभध्मे ळशयातीर वलश भान्मता प्राप्त रुग्णारमाचे लैद्मकीम अगधषक, वॊचारक ककॊला कामशकायी
अगधकायी शे वबावद अवून त्माॊच्माभापशत अध्मष ल वगचल ननलडरा जातो. वध्मा मा केंद्राचे
कामाशरम वामन रुग्णारम आशे ल त्माॊच्माकडे अॊदाजे 800 ऩेषा जास्त रुग्णाॊनी अलमल
शभऱण्मावाठी नोंदणी केरी आशे .
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भशायाष्ट्ट्र कॉवपडये ळन ऑप ऑगान ट्राववप्रावट वशभती :मा वशभतीची स्थाऩना याज्म ळावनाने ळावन ननणशम हदनाॊक 09 जर
ु ै, 1999 नव
ु ाय केरी
आशे . वदयची वशभती शी अलमल दानावाठी रुग्णरमाव ल रुग्णाव मेणा-मा अडीअडचणीलय भागशदळशन
कयण्मावाठी स्थाऩन केरेरी आशे . मास्तल भत
ृ व्मस्क्ट्तचे अलमलदान कामशक्रभाव चारना दे ण्मावाठी
वदयची वशभती प्रमत्न कयते. वगचल लैद्मकीम शळषण ल औऴधी द्रव्मे वलबाग शे मा वशभतीचे अध्मष
अवून वॊचारक, लैद्मकीम शळषण शे वदस्म वगचल आशे त.
याज्माभध्मे 6 भशवर
ु ी वलबागाभध्मे प्रत्मेकी एक प्रागधकाय वशभती अवन
ू मा वलश वशभत्माॊचे
अध्मष (अगधष्ठाता ) शे

( MCFOT ) मा वशभतीचे वबावद आशे त. मा वशभतीचे एकॊदयीत २०

वबावद आशे त.

(क ) र्लबागाने ननन्चचत केरेरे भशत्लाचे धोयण :
१)
२)

वलश लैद्मकीम भशावलद्मारमाॊभध्मे ई-रामब्रेयी ल भेडडकर एज्मुकेळन टे क्ट्नॉरॉजी
वेर स्थाऩन कयणे

वलश लैद्मकीम भशावलद्मारमे ल रुग्णारमाॊभध्मे वेंरर स्क्ट्रनीकर रॅ फोये टयीची
स्थाऩना कयणे.

३)

वलश लैद्मकीम भशावलद्मारमे स्व्शडीओ कॉन्पयस्न्वॊग जोडणे.

४)

स्जल्शा दत्तक मोजने अॊतगशत ळावकीम, खाजगी आणण अशबभत मा लैद्मकीम आणण
दॊ त भशावलद्मारमाच्मा भदतीने प्रत्मेक स्जल्ह्माकयीता जास्तीत जास्त लैद्मकीम
वेला ऩुयवलण्माकयीता भशावलद्मारमाॊची ननलड कयणे.

५)

याज्मात ज्मा स्जल्ह्माॊभध्मे ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमे अस्स्तत्लात नाशी,
अळा वलश स्जर ्ह्माॊभध्मे खाजगी बागीदायीतन
ू आयोग्म वेला वॊचारनारमाच्मा

अगधऩत्माखारीर स्जल्ह्मा रुग्णारमाव वॊरस्ग्नत लैद्मकीम भशावलद्मारम स्थाऩन
कयणे.
र्लबागाची र्लकाव मोजना :१)

लैद्मकीम शळषण ल वॊळोधन, भुॊफई मा वलबागाव १२ व्मा ऩॊचलावऴशक मोजनेवाठी रु.१४८८७४.२८
रष इतका ननमतव्मम भान्म

२)

त्माऩैकीम वन २०१२-१३ ते २०१५-१६ मा कारालधीकयीता एकूण रु.११८२९४.७८ रष इतका
ननमतव्मम भॊजूय.

३)

वन २०१६-१७ वाठी ननमोजन वलबागाने भॊजयू केरेरा ननमतव्मम रु.३०५७९.५० रष अवन
ू
त्माऩैकी रु.२३२२२.४६ रष इतके अनुदान अथशवॊकल्ऩीत झारे अवून, त्माऩैकी रुऩमे ७३६७.०४
रष ननमतव्मम अथशवॊकल्ऩीत शोणे शळल्रक आशे .
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अथावंकल्ऩीम अनुदानाची न्स्थती : ( रुऩमे शजायात )
मोजना

२०१-१४
भॊजूय

प्रत्मष खचश

मोजनेत्तय

19822535

मोजनाॊतगशत

3173897

भॊजूय

प्रत्मष खचश

19822535

20798191

3173897

4129007

अनुदान
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२०१४-१५

२०१५-१६

२०१६-१७

भॊजूय

प्रत्मष खचश

भॊजूय

19124170

22412485

20571461

23926257

4129007

5702670

3154697

10340661

अनुदान
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१) नलीन ळावकीम लैद्मकीम भशार्लद्मारमांची स्थाऩना :
प्रत्मेक स्जल्ह्माभध्मे नलीन ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम वरु
ु कयण्माचा ळावनाचा भानव

अवन
ू जऱगाॊल ल वाताया भशावलद्मारमाव ळावनाची भान्मता झारेरी अवन
ू कामाशस्न्लत शोण्माची कामशलाशी
वुरु आशे . वुरु केरेरे अवून इतय स्जल्ह्माॊभध्मे भशावलद्मारम स्थाऩनेफाफत प्रमत्न वुरु आशे .
२) रुग्णारमातीर कायबायावंदबाात ् वल्रागाय वशभती :
लैद्मकीम शळषण वलबागाच्मा अखत्मारयतीर भशायाष्रातीर ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारम ल
वॊरग्नीत रुग्णारमाकयीता अभ्मागत भॊडऱाची स्थाऩना कयण्मावॊदबाशत ळावन ननणशम क्रभाॊक अभ्मावॊ
५००७/प्र.क्र.२६८/लैवेला-३, हदनाॊक ३० जानेलायी, २०१० अन्लमे ळावकीम लैद्मकीम भशावलद्मारमाच्मा
अगधऩत्माखारी वॊरस्ग्नत रुग्णारमात अभ्मागत भॊडऱाची यचना कयण्मावॊदबाशत भागशदळशक तत्ले नभूद केरी

आशे त. त्मानुवाय भा.भॊत्री (लै.शळ.) ल त्मा त्मा स्जल्ह्माच्मा ऩारक भॊत्रमाॊच्मा वल्ल्माने तवेच काशी वदस्माॊच्मा
त्माॊच्मा शुद्दमाने केल्मा जातात. लैद्मकीम शळषण वलबागाॊतगशत कामशयत अवरेल्मा रुग्णारमालय अभ्मागत
भॊडऱाची ऩन
ु यश चना कयणे फाफतचे ननणशम ळावन स्तयालरुन घेतरे जातात.
भशात्भा ज्मोतीफा पुरे जन आयोग्म मोजना :वन १९९९ ऩावन
ू याज्मात जीलनदामी आयोग्म मोजना कामाशस्न्लत शोती तथावऩ मा मोजनेचा वलस्ताय

कयाला अळी जनता तवेच रोकप्रनतननधीॊची भागणी शोती. मा वलश फाफीॊचा वलचाय करुन भशायाष्र ळावनाने
याजील गाॊधी जीलनदामी आयोग्म मोजना कामाशस्न्लत कयण्माचा ननणशम घेतरा. त्मानुवाय हदनाॊक ३१ भे, २०११
( ऩहशरा टप्ऩा आठ स्जल्ह्माॊकयीता ) वुरु कयण्मात आरी ल तद्नॊतय हदनाकॊ २१ नोव्शें फय, २०१३ ऩावून वॊऩुणश
याज्मबयात वरु
ु आशे .

भशायाष्र याज्मातीर द्रारयद्रम ये ऴेखारीर ल द्रारयद्रम ये ऴेलयीर कुटुॊफावाठी वलभा कॊऩनीच्मा वशबागाने

९७२ भेडीकर प्रोशवजवशचा वभालेळ करुन याजील गाॊधी जीलनदामी आयोग्म मोजना वुरु कयण्माव वालशजननक

आयोग्म वलबागोन ळावन ननणश क्र.यागामो-२०१०/प्र.क्र.२४०/आयोग्म-६, हदनाॊक ३१ भे, २०११ अन्लमे भॊजुयी
हदरेरी आशे . तवेच १२१ ऩाठऩुयाला वेला माॊचा मोजनेत वभालेळ केरेरा आशे .

वदय मोजनेची प्रभख
ु उद्दीष्टे ऩात्र राबार्थमींना कोणत्माशी प्रकायचा खचश न कयता लैद्मकीम वशाय्म

उऩर्ध करुन दे णे ल ऩात्र राबाथींना तातडीच्मा प्रवॊगी गुणलत्ताऩुणश वेला शभऱणे शा आशे .

मा मोजनेत ना-कान घवा ळस्त्रकक्रमा, स्स्त्रयोगळास्त्र ल प्रवुतीळास्त्र ळव ्त्रकक्रमा मावायख्मा वलशवाभान्म
ळस्त्रकक्रमेऩावन
ू ते भें दच्ू मा ळस्त्रकक्रमा, ककशयोगालय औऴधोऩचाय, ककशयोगालय ककयणोऩचाय, प्रास्स्टक वजशयी,
भूॊत्रवऩॊडाचे आजाय, आदीॊवायख्मा ३० ऩेषा जास्त उऩचायऩद्धती प्राभुख्माने वभावलष्ट केरेल्मा आशे त.
या.गा.जी.आ. मोजनेअत
ॊ गशत क्ट्रेम्वच्मा भाध्मभातून जभा शोणाऱ्मा अनुदानाकयीता ळावनाचे ऩत्र
क्रभाॊक वॊकीणश २०१२/प्र.क्र.११७/प्रळा-२, हदनाॊक २५.७.२०१२ अन्लमे स्लतॊत्र फॉक खाते उघडमाव अनभ
ु ती
प्रदान केरेरी आशे . त्मानुवाय वलश वॊफॊधीत अगधष्ठाताॊनी या.गा.जी.आ.मोजनकयीता प्राप्त शोणाऱ्मा
अनुदानावाठी स्लतॊत्र फॉक खाते उघडरेरे अवून, वदयशू खात्मातून शोणाऱ्मा खचाशची कामशलाशी वॊफॊधीत
वॊस्थेडून कयण्मात मेत आशे त.
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हटऩ : ळस्त्रक्रक्रमेवाठी क्रकंला कोणत्माशी रुग्णोऩचायवाठी आलळ ्मक अवरेरे वाहशत्म/औऴध/कॉवट्रास्ट ल इतय
लस्त/ू वाधनवाभग्र
ु ी शी रुग्णांनी आणालमाची आशे . लयीर ळल्
ु कदयात त्मांचा वभालेळ नाशी.
 लेगलेगऱमा तऩावण्मा/चाचण्मा/ळस्त्रक्रक्रमा/उऩचाय मा जयी एखाद्मा र्लऴमाभध्मे/र्लबागाभध्मे ळुल्कावाठी
दळार्लरेल्मा अवतीर तय तेच दय इतय र्लबागाभध्मे त्माच तऩावण्मा/चाचण्मा/ ळस्त्रक्रक्रमा/उऩचाय मांना
रागू शोतीर.
 अनतदषता र्लबागाचे रुग्णळुल्क ऩान क्रभांक 4 लय दळार्लरेरे आशे . माभध्मे लैद्मकीम अनतदषता र्लबाग,
क्रक्रटीकर केअय मुननट तवेच इतय वला र्लबागाचे अनतदषता र्लबागाचा वभालेळ आशे .

मात वेभी

आम.वी.म.ु चा ऩण वभालेळ शोतो.
 नशवंग शोभ/ऩेड लॉडा/स्ऩेळर रुभ कषातीर वाईड रुभ इत्मादी कषातीर रुग्णांच्मा एकूण ळल्
ु क यक्कभेध्मे
कुठल्माशी प्रकायची वलरत दे ण्माचे अधधकाय वंस्थेतीर अधधष्ट्ठाता/अधधषक क्रकंला इतय कोणत्माशी
अधधका-मांना नाशीत. ज्मा रुग्णांना ळावकीम ननमभाप्रभाणे नन:ळुल्क वेला शभऱण्माची वलरत आशे अळा
रुग्णांनी नशवंग शोभ/ऩेड लॉडा/स्ऩेळर रुभ इत्मादी हठकाणी रुग्ण वेला घेतल्माव ते वला प्रकायच्मा ळुल्काव
ऩात्र शोतीर.
 ळावन ननणाम क्रभांक. एभआमएव-2001/1253/वीआय-198/प्रळा-२

हद.10/08/2001 अवलमे

ळावकीम कभाचायी ल त्मांचल
े य अलरंबफत अवरेरे कुटुंबफम, भानशवक लैद्मकीम अधधकायी ल ळावकीम
रुग्णारमे ल दलाखावमातीर ऩरयचमाा कभाचायी लगा, लैद्मकीम ल ननभलैद्मकीम तवेच व्मलवामोऩचाय ल
बौनतकोऩचाय र्लद्मारमाभध्मे शळषण घेत अवरेरे र्लद्माथी, वमामाधधळांच्मा आदे ळावलमे स्थानफध्द
व्मक्ती वंग्राभ वै ननक ल त्मांचे कुटुंबफम, वमामलैद्मकीम प्रकयणातीर औऴधोऩचायावाठी ऩाठर्लण्मात
आरेल्मा व्मक्ती ल वमाम चौकळी अधधन कैदी, ऩोशरवांतपे मेणा-मा भेडडको शरगर केवेव, वुधाय गश
ृ ातीर
रुग्ण, कृष्ट्ठयोग भंडऱाकडून मेणाये रुग्ण, भहशरा वुधायगश
ृ ातपे मेणाये रुग्ण, नागयी र्लबागातीर फेलायळी
भुरे, आश्रभळाऱे तीर भुरे, वबाऩती, भंत्री, आभदाय, खावदाय, वमामाधधळ आणण भाजी आभदाय मांना वदय
रुग्ण नोंदणी ळल्
ु काभध्मे वट
ू दे ऊन उलारयत रुग्णारमांकडून नोंदणी ळल्
ु क आकायण्मात मेत.े

नागरीकाांची सनद २०१८

Saturday, 18 August 2018

ऩान क्र. 29

 दारयद्रम ये ऴेखारीर (फीऩीएर) भमाादेतीर वला व्मक्ती (अळा व्मक्ती/कुटुंफ ज्मांचा दारयद्रम ये ऴेखारीर
कुटुंफाच्मा मादीभध्मे वभालेळ अवल्माफाफतचा वषभ प्राधधका-मांनी दाखरा आशे . )
 ळावनाच्मा अंत्मोदम अवन मोजनेतीर राबाथी, अवनऩूणाा मोजना शळधाऩबत्रकाधायक.

 स्लातंत्रम वैननक, फॉम्फस्पोट दघ
ा नाग्रस्त, दशळतलादी शल्रे दघ
ा नाग्रस्त व्मक्ती.
ु ट
ु ट
 षमयोग, ऩषाघात, प्रभन्स्तष्ट्कघात,एडव (एचआमव्शी+ve ) कृष्ट्ठयोग, शवकरवेर रुग्ण भानशवक अवभथा
(भें टर रयटामडा ), हशभोक्रपरीमा, थॅरेशवशभमा रुग्ण ल वालाजननक आयोग्म र्लबागाने ननन्चचत केरेल्मा दध
ु या
आजायाभुऱे स्लत:चा चरयताथा चारलू न ळकणाये स्त्री, ऩुरुऴ ल फारके.
 ननयाधाय ऩुरुऴ /भहशरा / तत
ृ ीमऩंथी, ननयाधाय र्लधला, घटस्पोट प्रक्रक्रमेतीर ल घटस्पोट झारेल्मा ऩयं तु
ऩोटगी न शभऱणा-मा क्रकंला कुटुंफाचे उत्ऩवन ् प्रनतलऴी रुऩमे २१,०००/- ऩमातच्मा उत्ऩवन ् भमाादेऩेषा कभी
ऩोटगी शभऱणा-मा भहशरा, ऩरयत्मक्त्मा, दे लदावी, अत्माचारयत भहशरा ल लेचमा व्मलवामातन
ू भक्
ु त
केरेल्मा भहशरा.
 आत्भशत्मा केरेल्मा ळेतक-मांचे कुटुंफ ( कुटुंफाचे उत्ऩवन ् प्रनतलऴी रुऩमे, 21,000/- ऩमंत) क्रकंला कुटुंफाचे
नाल दारयद्रमये ऴेखारीर कुटुंफाच्मा मादीत वभार्लष्ट्ट अवल्माव अवे कुटुंफ.
 अनाथ भुरे ( 18 लऴााखारीर )
 वाभान्जक वमाम र्लबागाच्मा वाभान्जक अथावशाय्म मोजनेतगात अवरेल्मा श्रालणफाऱ वेला याज्म ननलत्त
ृ ी
मोजनेतीर लम लऴे 65 ल त्मालयीर राबाथी.

%% %% %% %% %%
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