कोविड-19

साथरोग

प्रादु भािाच्या

पार्श्वभम
ु ीिर महात्मा ज्योवतराि फुले जन
आरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सिव
नागवरकाांना सिव अांगीकृत रुग्णालयाांमाफवत
उपलब्ध

करून

दे ण्याच्या

योजनेस

मुदतिाढ दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सािवजवनक आरोग्य विभाग
शासन वनणवय क्रमाांकः रास्ियो-2020/प्र.क्र.80/आरोग्य-6
गो.ते. रुग्णालय आिार, 10 िा मजला,
निीन मांत्रालय, मुांबई -01
वदनाांक: 05 एवप्रल, 2021
िाचा :१) सािवजवनक आरोग्य विभाग, शासन वनणवय क्र : रास्ियो-2018/प्र.क्र.74/आरोग्य-6, वदनाांक 26
फेब्रुिारी, 2020.
२) सा. आ. विभाग, शासन वनणवय क्र. : रास्ियो-2018/प्र.क्र.80/आरोग्य-6, वदनाांक 23 मे, 2020.
३) सा. आ. विभाग, शासन पत्र क्र. : रास्ियो-2018/प्र.क्र.80/आरोग्य-6, वदनाांक 30 जून, 2020.
४) सा. आ. विभाग, शासन वनणवय क्र. : रास्ियो-2018/प्र.क्र.80/आरोग्य-6, वदनाांक 18 ऑगस्ट, 2020.
५) सा. आ. विभाग, शासन वनणवय क्र. : रास्ियो-2018/प्र.क्र.80/आरोग्य-6, वदनाांक 01 वडसेंबर, 2020.
६)

सा. आ. विभाग, शासन वनणवय क्र. :मफुयो-2020/प्र.क्र.153/आरोग्य-6, वदनाांक 14 वडसेंबर, 2020.

७) मुख्य

कायवकारी

अवधकारी,

राज्य

आरोग्य

हमी

सोसायटी

याांचे

पत्र

क्र.

राआहसो/

याांचे

पत्र

क्र.

राआहसो/

प्रशा/िकाअ/8986/कोविड/62 /2021, वदनाांक 11 जानेिारी, 2021.
८) मुख्य

कायवकारी

अवधकारी,

राज्य

आरोग्य

हमी

सोसायटी

प्रशा/िकाअ/8986/कोविड/468/2021, वदनाांक 17 माचव, 2021.

प्रस्तािना :कोविड -19 रुग्णाांना अांगीकृत खाजगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेण्यासाठी आर्थथक बोजा पडू नये
तसेच कोविड -19 महामारीच्या सांकटामध्ये सिवच नागवरकाांना आरोग्य विषयक हमी ि आर्थथक वदलासा
वमळािा यासाठी मयावदत कालािधीसाठी योजनेची व्याप्ती सिव नागवरकाांसाठी िाढविणे तसेच महात्मा
ज्योवतराि फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचाराांचा लाभ लाभाथी रुग्णाांबरोबर इतर रुग्णानाांदेखील
वमळािा आवण शासकीय रुग्णालयाकरीता राखीि असलेल्या उपचार पद्धती उपलब्ध व्हाव्यात ि
योजनेंतगवत अांगीकृत रुग्णालयातील डॉक्टर, इतर कमवचारी ि अनुषांगीक कमवचारी याांना कोविड -19
साथरोग प्रवतबांध सांदभात आिश्यक साधन सामग्री उपलब्ध व्हािी या दृष्ट्टीकोनातून वदनाांक 23 मे, 2020
अन्िये वनणवय घेण्यात आला होता. सांदभाधीन क्र. 4 येथील शासन वनणवयान्िये सदर योजनेस 1 ऑगस्ट ते
31 ऑक्टोंबर, 2020 पयंत ि सांदभाधीन क्र. 5 येथील शासन वनणवयान्िये वदनाांक 1 नोव्हेंबर, 2020 ते 31
जानेिारी, 2021 पयंत मुदतिाढ दे ण्यात आली होती. सदरहू योजना वदनाांक 31 जानेिारी, 2021 रोजी
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सांपुष्ट्टात आल्याने वदनाांक 1 फेब्रुिारी, 2021 ते वदनाांक 31 माचव, 2021 या कालािधीपयवत मुदतिाढ
दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणवय:महाराष्ट्र राज्यात सध्या कोविड-19 च्या रुग्णसांख्येत होत असलेली िाढ तसेच महात्मा
ज्योवतराि फुले जन आरोग्य योजनेंतगवत राज्यातील नागवरकाांना वमळत असलेला लाभ लक्षात घेता
सध्याच्या महामारीच्या सांकटामध्ये सिवच नागवरकाांना आरोग्य विषयक हमी ि आर्थथक वदलासा वमळािा
यासाठी महात्मा ज्योवतराि फुले जन आरोग्य योजनेंतगवत अांगीकृत रुग्णालयात सिव नागवरकाांना लाभ
वमळण्याकरीता वदनाांक 23 मे, 2020 च्या शासन वनणवयान्िये अांमलात आलेल्या योजनेस वदनाांक 1
फेब्रुिारी, 2021 पासून ते वदनाांक 31 माचव, 2021 पयंत या दोन मवहन्याच्या कालािधीकरीता मुदतिाढ
दे ण्यात येत आहे.
२.

सदर शासन वनणवय वनयोजन विभागाच्या सहमतीने ि वित्त विभाग अनौ.सांदभव क्र. 190/2021/व्यय-

13, वदनाांक 24.03.2021 अन्िये वदलेल्या सहमतीस अनुसरून वनगववमत करण्यात येत आहे.
3.

सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 202104051550132817 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने ,
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Nivruti Gadge
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(सु.वन.गाडगे)
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल याांचे सवचि, राजभिन, मुांबई

2)

मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई

3)

मा. उपमुख्यमांत्री, याांचे सवचि, मांत्रालय, मुांबई

4)

मा. मांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई

5)

मा.राज्यमांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई

6)

मा. मांत्री (सिव) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई

7)

मा.राज्यमांत्री (सिव) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई

8)

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, विधान भिन, मुांबई

9)

सिव मा. विधानपवरषद /विधानसभा सदस्य, विधानमांडळ, विधानभिन, मुांबई- 21

10)

मा.मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
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11)

अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/सवचि, सिव मांत्रालयीन विभाग, मांत्रालय, मुांबई

12)

प्रधान सवचि, विधानमांडळ सवचिालय, विधानभिन, मुांबई

13)

विभागीय आयुक्त (सिव)

14)

आयुक्त, आरोग्य सेिा तथा अवभयान सांचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अवभयान

15)

मुख्य कायवकारी अवधकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी,िरळी, मुांबई

16)

उप महासांचालक, आधार (यु.आय.डी), टे वलफोन एक्चेंज वबल्डींग, कफ परेड, मुांबई

17)

आयुक्त, महानगरपालीका(सिव)

18)

अवतरीक्त आयुक्त, बृहन्मुांबई महानगरपालीका, मुांबई

19)

वजल्हावधकारी(सिव)

20)

मुख्य कायवकारी अवधकारी, वजल्हा परीषद (सिव)

21)

सह सवचि / उप सवचि, सािवजवनक आरोग्य विभाग, मांत्रालय, मुांबई

22)

सांचालक, आरोग्य सेिा, आरोग्य सेिा सांचालनालय, मुांबई

23)

सांचालक, िैद्यवकय वशक्षण ि सांशोधन सांचालनालय, मुांबई

24)

सांचालक, मावहती ि जनसांपकव सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई

25)

सांचालक (िैद्यवकय), बृहन्मुांबई महानगरपालीका, मुांबई

26)

सहसांचालक/ उपसांचालक, आरोग्य सेिा पवरमांडळे (सिव)

27)

वजल्हा शल्य वचवकत्सक (सिव)

28)

वजल्हा आरोग्य अवधकारी (सिव)

29)

वनयांत्रक, वशधािाटप, मुांबई

30)

वजल्हा पुरिठा अवधकारी (सिव)

31)

वजल्हा मावहती अवधकारी (सिव)

32)

वनयोजन विभाग (का.1472), मांत्रालय, मुांबई

33)

वित्त विभाग (व्यय-13/अथवसांकल्प-9), मांत्रालय, मुांबई -32

34)

अथवसांकल्प शाखा, सािवजवनक आरोग्य विभाग,08 िा मजला, निीन मांत्रालय, मुांबई

35)

अवधष्ट्ठाता, शासकीय िैद्यवकय महाविद्यालये ि रुग्णालये (सिव)

36)

भारतीय जनता पक्ष , महाराष्ट्र प्रदे श , िसांतराि भगिान चौक, नरीमन पाईांट , मुांबई-20

37)

वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर मुांबई- 28

38)

इांडीयन नशनल कॉग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कॉग्रेस (आय)सवमती, वटळक भिन, दादर, मुांबई

39)

राष्ट्रिादी कॉग्रेस पक्ष, राष्ट्रिादी भिन, फ्री प्रेस जनवल मागव, नरीमन पाईांट मुांबई- 21

40)

बहु जन समाज पक्ष, डी-1 इन्सा हठमेंट, आझाद मैदान, मुांबई 400 001

41)

भारतीय कम्युवनस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस. व्ही. पटे ल रोड, मुांबई 400 004

42)

भारतीय कम्युवनस्ट पक्ष, माक्सविादी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल पलेस,
िरळी, मुांबई -13

43)

वनिड नस्ती (आरोग्य-6)

