
शासकीय कममचाऱयाांच्या वदै्यकीय खचाच्या 
प्रततपुतीच्या मांजुरीबाबत...... 
प्रततपुतीच्या अनुज्ञयेतेची कमाल मयादा व 
मांजूरीच्या अतधकाराांत सुधारणा करण्याबाबत.. 
 

महाराष्ट्र शासन 
सावमजतनक आरोग्य तवभाग 

शासन तनणमय क्रमाांकः वखैप्र-2018/प्र.क्र.488/2018/राकातव-2 
10 वा मजला, गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 

नवीन इमारत मांत्रालय, मुांबई. 
तदनाांक : 06 जून, 2019. 

वाचा -  
1) शासन तनणमय, सावमजतनक आरोग्य तवभाग क्रमाांक-वखैप्र-2016/ प्र.क्र.16/ 

2016/राकातव-2, तदनाांक 16 माचम, 2016. 

प्रस्तावना - 
शासकीय कममचारी व तयाांच्या कुटुांतबयाांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वदै्यकीय देखभाल) तनयम, 

1961 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, आकस्स्मक उद्भवणाऱया 27 आजाराांवर खाजगी रुग्णालयात 
घेतलेल्या उपचाराांवरील तसेच 5 गांभीर आजाराांवर, शासनाने सांपूणम खचाच्या प्रततपुतीसाठी मान्यता 
तदलेल्या खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारावरील, वदै्यकीय खचाच्या प्रतयेक प्रकरणी रुपये-
3,00,000/- च्या कमाल मयादेत, प्रततपुतीस मांजुरी देण्याच ेअतधकार उपरोक्त तदनाांक 16.03.2016 
च्या शासन तनणमयानुसार तवभाग प्रमुखाांना आहेत. या मयादेबाहेरील वदै्यकीय खचाच्या प्रततपुतीची 
प्रकरणे सांबांतधत मांत्रालयीन प्रशासकीय तवभागाकडे सादर केली जातात. तथातप, वदै्यकीय खचम 
प्रततपुतीच्या प्रस्तावाांची प्रलांतबत प्रकरणे लक्षात घेता, सदर अतधकार पुन:प्रतयातपत करण्याची मागणी 
तवतवध मांत्रालयीन प्रशासकीय तवभागाकडून करण्यात येत आहे. सबब, सदर मागणीच्या अनुषांगाने 
आता तदनाांक 16.03.2016 रोजीच्या शासन तनणमयान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा (वदै्यकीय देखभाल) 
तनयम, 1961 व तयानांतर वळेोवळेी तनगमतमत केलेल्या शासन तनणमयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून 
रुपये 3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन लाख फक्त) पयंतच्या वदै्यकीय खचाच्या प्रततपुतीस तवभाग 
प्रमुखाांना असलेल्या तवत्तीय अतधकाराांत अांशत: बदल करण्याची बाब शासनाच्या तवचाराधीन होती.  

शासन तनणमय-  
शासन तनणमय, सावमजतनक आरोग्य तवभाग क्रमाांक - वखैप्र-2016/प्र.क्र.16/2016/राकातव-2, 

तदनाांक 16 माचम, 2016 प्रमाणे वदै्यकीय खचाच्या प्रतयेक प्रकरणी रुपय े 3,00,000/- च्या कमाल 
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मयादेत, प्रततपुतीस मांजुरी देण्याचे अतधकार तवभाग प्रमुखाांना आहेत. या मयादेवरील वदै्यकीय खचाच्या 
प्रततपुतीची प्रकरणे सांबांतधत मांत्रालयीन प्रशासकीय तवभागाकडे सादर केली जातात.  

  
2. महाराष्ट्र राज्य सेवा (वदै्यकीय देखभाल) तनयम,1961 व तयानांतर वळेोवळेी तनगमतमत केलेल्या 
शासन तनणमयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून तवत्तीय अतधकाराांत खालीलप्रमाणे बदल करण्याचा 
तनणमय शासनाने घेतला आहे.  
सक्षम प्रातधकारी पूवीचे अतधकार सुधारीत अतधकार 
मांत्रालयीन 
प्रशासकीय तवभाग 
प्रमुख 

रुपये -3,00,000/- (अक्षरी रुपय े
तीन लक्ष) वरील प्रकरणे. 

रुपये-3,00,000/- (अक्षरी रुपये तीन 
लक्ष) वरील प्रकरणे. 

तवभाग प्रमुख रुपये -3,00,000/- (अक्षरी रुपय े
तीन लक्ष) पयंत 

रुपये -2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन 
लक्ष) वरील परांतु रुपये-3,00,000/-
(अक्षरी रुपये तीन लक्ष) पयंतची 
प्रकरणे. 

प्रादेतशक तवभाग 
प्रमुख 

तनरांक रुपये- 2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन 
लक्ष) पयंतची प्रकरणे. 

 
3. रुपये-3,00,000/- वरील वदै्यकीय खचाच्या प्रततपुतीच्या प्रकरणाांना महाराष्ट्र राज्य सेवा 
(वदै्यकीय देखभाल) तनयम, 1961 व तयानांतर वळेोवळेी तनगमतमत करण्यात आलेल्या शासन 
तनणमयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून मांजुरी देण्याचे अथवा उतचत तनणमय घेण्याचे पूणम अतधकार पूवी 
प्रमाणेच सांबांतधत मांत्रालयीन प्रशासकीय तवभाग प्रमुखाांना राहतील. 
4. शासन याद्वारे असे तनदेश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे मांत्रालयीन प्रशासकीय तवभाग 
प्रमुख, तवभाग प्रमुख व प्रादेतशक तवभाग प्रमुख याांच्या स्तरावर प्रकरणाांना मांजुरी देताना महाराष्ट्र राज्य 
सेवा (वदै्यकीय देखभाल) तनयम, 1961 व तयानांतर वळेोवळेी तनगमतमत केलेल्या शासन तनणमयामधील 
तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मांजुरी देण्याची जबाबदारी सक्षम प्रातधकाऱयाची राहील. 
5. हा शासन तनणमय प्रलांतबत प्रकरणाांना देतखल लागू करण्यात यावा. 
6. सांबांतधत मांत्रालयीन प्रशासकीय तवभागाने सदर शासन तनणमयात नमूद केलेल्या तरतूदींच्या 
अनुषांगाने वदै्यकीय खचम प्रततपुतीच्या मांजूरी करीता तयाांच्या अतधपतयाखाली असलेल्या कायालयाांमध्ये 
तवभाग प्रमुख व प्रादेतशक तवभाग प्रमुख हे नेमके कोणते पदधारक असतील याबाबत तयाांनी 
आकृतीबांधातील मांजुर पदनाम तवचारात घेऊन तयाांचे स्तरावर उतचत तनणमय घ्यावा. 
7. सवम मांत्रालयीन प्रशासकीय तवभागाने हा शासन तनणमय तयाांच्या प्रशासकीय तनयांत्रणाखालील 
सवम कायासने व कायालये याांना कळतवण्याची व्यवस्था करावी. 
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8. हे आदेश तवत्त तवभागाच्या सहमतीने व तयाांच्या अनौपचारीक सांदभम क्रमाांक.09/सेवा-5,  
तदनाांक 15 फेब्रवुारी, 2019 नुसार तनगमतमत करण्यात येत आहे.  
 सदर शासन तनणमय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201906061709301217 असा आहे. हा आदेश 
तडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांतकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 डॉ.गोववद तभसे 
 कायासन अतधकारी महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) मुख्य सतचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई, 
2) सवम अपर मुख्य सतचव/प्रधान सतचव/सतचव,(सवम मांत्रालयीन तवभाग), मांत्रालय, 

मुांबई, 
3) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सतचव, राजभवन, मुांबई, 
4) मुख्यमांत्रयाांचे प्रधान सतचव/सतचव, मुख्यमांत्री सतचवालय, मांत्रालय, मुांबई, 
5) मुख्यमांत्रयाचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई, 
6) सवम मांत्री व राज्यमांत्री याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
7) मांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई, 
8) राज्यमांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सतचव, मांत्रालय, मुांबई, 
9) सतचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 
10)  सतचव, महाराष्ट्र तवधानमांडळ सतचवालय, तवधान भवन, मुांबई, 
11) सेटलमेंट कतमशनर ॲण्ड डायरेक्टर ऑफ लफ लँड रेकॉडमस, पुणे, 
12) तवभागीय आयुक्त (सवम), 
13) तजल्हातधकारी (सवम तजल्हे), 
14) मुख्य कायमकारी अतधकारी, सवम तजल्हा पतरषद, 
15) महालेखापाल, महाराष्ट्र -1 (लेखा व अनुज्ञयेता)/(लेखा व पतरक्षा) मुांबई, 
16) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा व अनुज्ञयेता)/(लेखा व पतरक्षा) नागपूर, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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17) अतधदान व लेखा अतधकारी, मुांबई, 
18) सहसांचालक, अतधदान व लेखा अतधकारी, मुांबई, 
19) चीफ ऑतडटर लोकलफां ड्स अकाऊां टस, मुांबई, 
20) सवम कोषागार अतधकारी, 
21) सांचालक, आरोग्य सेवा, मुांबई, 
22) सांचालक, वदै्यकीय तशक्षण व सांशोधन, मुांबई, 
23) सांचालक, आयुवदे, मुांबई, 
24) सांचालक, राज्य कामगार तवमा योजना, मुांबई, 
25) व्यवस्थापकीय सांचालक, हाफकीन बायो-फामास्युटीकल कॉपॉरेशन, परेल, 

मुांबई, 
26) महासांचालक, मातहती व जनसांपकम , मांत्रालय, मुांबई, 
27) सहसांचालक, आरोग्य सेवा (सवम), 
28) अतधष्ट्ठाता, शासकीय वदै्यकीय महातवद्यालय (सवम), 
29) तजल्हा आरोग्य अतधकारी, तजल्हा पतरषद (सवम), 
30) तजल्हा शल्यतचतकतसक, तजल्हा रुग्णालय (सवम), 
31) प्रबांधक, मुांबई उच्च न्यायालय, मुांबई, 
32) प्रोथोनेटरी व तसतनयर मास्टर, मुांबई उच्च न्यायालय, मुांबई, 
33) तवत्त तवभाग (कायासन सेवा-5), मांत्रालय, मुांबई, 
34) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई, 
35) सवम मांत्रालयीन तवभाग (आस्थापना कायासन), मांत्रालय, मुांबई, 
36) तनवड नस्ती (राकातव-2), सावमजतनक आरोग्य तवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
2. मांत्रालयीन तवभागाच्या सवम आस्थापना कायासनास तवनांती करण्याांत येते की, 
तयाांनी शासन तनणमयाच्या प्रती तयाांच्या सवम सांबांतधत कायासनाांना पाठ वाव्यात. तसेच, 
सांबांतधत कायासनाने तयाांच्या अतधपतयाखालील सवम तवभाग प्रमुख  व कायालय प्रमुख 
याांना पाठवाव्यात. 
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