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वदै्यकीय खर्च प्रतिपूिी  
 

शासकीय कर्चर्ाऱयाांच्या वदै्यकीय खर्च प्रतिपूिीर्े तियर् र्हाराष्ट्र राज्य सेवा (वदै्यकीय 
देखभाल )तियर् 1961 अन्वये व त्यािांिर त्याि केलेल्या सुधारणा िुसार तवतहि केलेले आहेि. 
1)    सदर तियर्ान्वये  

 अ) रुग्ण म्हणजे  
1. शासकीय कर्चर्ारी ककवा त्याच्या कुटांबािील कोणिीही व्यक्िी. 
2. रजेवर ककवा तिलांतबि असलेले शासकीय कर्चर्ारी. 
3. पूणच वळे शासकीय सेविे कायचरि असलेला कायर् अथवा िात्पूरिा शासकीय कर्चर्ारी. 

शासकीय कर्चर्ाऱयार्ी एक वर्षापेक्षा जास्ि सेवा होणे आवश्यक आहे. 
 ब) कुटुांब म्हणजे  

1. शासकीय कर्चर्ाऱयार्ी पिी/पत्िी  
2. शासकीय कर्चर्ाऱयावर अवलांबूि असलेली औरस रु्ल े/ सावत्र रु्ल े/कायदेशीर दत्तक 

घेिलेली रु्ल े 
3. शासकीय कर्चर्ाऱयावर पूणचपणे अवलांबूि असलले े आई-वडील (तिवृत्ती विेि रु्ळ 

विेिाच्या रुपये 3500/- सावचजतिक आरोग्य तवभाग शासि तिणचय तद.11.11.2011.) 
(र्तहला कर्चर्ाऱयाला तिच्या आई-वडीलाांर्ी ककवा सासु -सासऱयार्ी तिवड करिा येईल.) 

4. शासकीय कर्चर्ाऱयावर पूणचपणे अवलांबूि असलेला 18 वर्षाखालील भाऊ / अतववातहि 
बतहण व घटस्फोटािील बतहणी (वय लक्षाि ि घेिा.) 

 क) कुटुांबार्ी सांख्या 
1. शासि तिणचय सावचजतिक आरोग्य तवभाग तदिाांक 20/11/2000 पासूि (लागू 

तदिाांक 01/05/2001) शासकीय कर्चर्ाऱयाला वदै्यतकय लाभासाठी दोि  हयाि 
अपत्याइिके आपल ेकुटुांब र्यातदि ठेवणे आवश्यक आहे.   

2. 01 रे्,2001 िांिर त्याांच्या कुटुांबािील अपत्याांर्ी सांख्या दोि पेक्षा जास्ि झाल्यास  
आई-वडीलाांिा व सदर रु्लालावदै्यकीय खर्च प्रतिपूिी तर्ळण्यार्ा हक्क राहणार 
िाही. 

3. र्ात्र पतहल्या दोि रु्लाांिा वदै्यकीय सोयी तर्ळण्यार्ा हक्क रातहल िसेर् जर सदर 
कुटुांबािे त्यािांिर सक्षर् प्रातधकारी अतधकाऱयाकडूि तिर्बबजीकरणार्ी शस्त्रतिया 
केल्यार् ेप्रर्ाणपत्र सादर केल्यास आई-वडीलाांिा वदै्यकीय सवलिी तर्ळण्यार्ा 
हक्क पुन्हा राहील.  र्ात्र तिसऱया ककवा त्यापेक्षा जास्ि रु्लाांिा अशा सवलिी 
तर्ळणार िाहीि. 

4. सदरर्ार् तियर्  िीि हयाि रु्लाांच्याबाबिीर्ध्ये 1/5/2001 पूवी लागू राहील. 
शासि अतधसूर्िा ि. एर्आरव्ही-2000/प्र.ि.(17/2000)/बारा, तद. 

28/3/2005 िुसार शासकीय सेविे लागिािा सध्या छोटे कुटुांबप्रर्ाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

 
 
 



C:\Training Presentation\Medical Presentation 21.11.16\Medical Bill Presentation.docx                                                                                                    

2 
 

 
2)   र्ागणी सादर करणे 

1. शासकीय कर्चर्ाऱयािे वदै्यकीय देखभाल ककवा उपर्ार पूणच झाल्यापासूि एक 
वर्षाच्या आि वदै्यकीय खर्च प्रतिपूिी देयकार्ी र्ागणी कायालयाकडे करणे 
आवश्यक आहे.   

2. शासकीय कर्चर्ाऱयार्े विेि व भत्ते ज्या लेखातशर्षाखाली खर्ी घालण्याांि येिाि 
त्यार् लेखातशर्षाखाली वदै्यकीय खर्च प्रतिपूिीर्ी देयके आहतरि करावी . 
 

3)    वदै्यतकय देयकार्े प्रकार 
सवचसाधारणपणे वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी देयकाांर्े र्ार प्रकार आहेि.  

अ.ि. रुग्णालयार्ा प्रकार उपर्ार घेिल्यार्ा प्रकार 
1 शासकीय रुग्णालयािील उपर्ारार् े

देयक 
बाहय रुग्ण उपर्ारार्े देयक 
आांिररुग्ण उपर्ारार्े देयक 

2 खाजगी रुग्णालयािील उपर्ारार्े देयक शासिर्ान्य खाजगी रुग्णालय (पार् गांभीर 
आजार व इिर र्ान्य तवशेर्ष आजार) 
खाजगी रुग्णालय (27 गांभीर आजार) 

3. वदै्यतकय अतिर् उपर्ारार्े देयक अतिर् देयक 
अतिर्ार्े सर्ायोजि देयक. 

4. तवतशष्ट्ट आजारार्े वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी  र्धुरे्ह, डायलेतसस, इत्यादी 
 

4)    देयकार्े िरु्िे :- 
वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी देयक सादर करिािा खालील देयकाांर्े िरु्िे वापरले जािाि. 

अ.ि. देयकार्ा प्रकार देयके बितवण्यासाठी वापरावयार्ा िरु्िा 
1. तियतर्ि देयक /  अतिर् सर्ायोजिार्े देयक र्कोति िरु्िा ि :- 24 A  
2. अतिर् देयक र्कोति िरु्िा ि :- 18 B 

 
  
वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिीर्े देयक हे तबल पोटचलच्या आधारे सादर कराव ेलागिे. 
 

5)     वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी देयक र्ांजूरीर्े अतधकार :- 
 वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी िसेर् वदै्यतकय अतिर् देयके र्ांजूर करण्यािर्े अतधकार खालील 
प्रर्ाणे आहेि. (शा ति सावचजतिक आरोग्य तवभाग तद.16/3/2016)  

अ.ि. रुग्णालय व उपर्ार प्रकार प्रातधकृि अतधकारी अतधकार र्यादा 
1. शासकीय रुग्णालय बाहय रुग्ण उपर्ार कायालय प्ररु्ख पुणच अतधकार 
2. शासकीय रुग्णालय आांिररुग्ण उपर्ार कायालय प्ररु्ख पुणच अतधकार 
3. खाजगी रुग्णालय तवभाग प्ररु्ख रु.3,00,000/- 
4. खाजगी रुग्णालय  प्रशासकीय तवभाग रु.3,00,000/- वरील 
5. वदै्यतकय अतिर्  तवभाग प्ररु्ख रु.1,50,000/- 
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6)  27 गांभीर आजाराांर्ी यादी 

 
  
7)     वदै्यतकय देयके ियार करिािा वापरायर्े िरु्िे :- 
अ.ि. रुग्णालय व उपर्ार प्रकार वापरायर्ा िर्ुिा 
1. शासकीय रुग्णालय बाहय रुग्ण 

उपर्ार 
पतरतशष्ट्ट 1 िरु्िा अ,   

2. शासकीय रुग्णालय आांिररुग्ण उपर्ार पतरतशष्ट्ट 1 िरु्िा ब   
3. खाजगी रुग्णालय पतरतशष्ट्ट 1 िरु्िा क व ड   
4. वदै्यतकय अतिर्  कर्चर्ाऱयार्ा अजच, कुटुांब प्रर्ाणपत्र, रुग्णालयार्े 

खर्ार्च अांदाजपत्रक व शस्त्रतियेर्ी िारीख िरु्द 
असल्यार्े प्रर्ाणपत्र. 
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8)     आवश्यक कागदपत्र े:- 
 वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिीर् ेदेयक र्ांजूरीसाठी सादर करिािा शासकीय कर्चर्ाऱयाला रुग्णािे 
ज्या तठकाणी उपर्ार घेिले आहेि त्या रुग्णालयाच्या प्रकारािुसार कागदपत्र े सादर करावी 
लागिाि. शा ति तवत्त तवभाग ि.वखैप्र 2012/प्र.ि.347/प्रशा 2, तद.6/9/2014 र्ध्ये तवहीि 
केल्याप्रर्ाणे खालील कागदपत्र ेवदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी देयकासोबि जोडणे आवश्यक आहेि. 

प्रपत्र - अ 

वदै्यकीय खर्ाच्या प्रतिपूिीबाबि िपासणी सूर्ी 

(शा.ति.तवत्त तवभाग ि.वखैप्र-2012/प्र.ि.347/प्रशासि-2/तद.6/9/2014 च्या अिुर्षांगािे) 

अ.ि. रु्द्या रु्द्यार्े स्पष्ट्टीकरण पृष्ट्ठ ि. 
1.  र्ागणीकत्यार्े िाव,पदिार्,कायालय   

 
  

2. रुग्णाशी असलेल ेिािे     
 

  

3. रुग्ण अवलांबूि असल्यार्े प्रर्ाणपत्र   
अ. रुग्णार्े वय --  
ब. रुग्णाबाबिर्ी वस्िुस्स्थिी  
(उदा. तशक्षण घेि आहे का?/सेवातिवृत्त) 

1.  क. अवलांतबत्वाबाबि सेवापुस्िकाि िोंद       
ङ कोणत्याआधारावरअवलांबूिआहे यार्ी िपशीवार र्ातहिी       इ. 
अवलांबूि असल्यार्े  कायालय प्ररु्खाांर्े प्रर्ाणपत्र 

  

4. र्ागणीकत्या अतधकारी/कर्चर्ारी याांर्े विेि व विेिश्रणेी     
 

  

5. कुटुांब र्यातदि असल्यार्े प्रर्ाणपत्र 
अ.कुटुांब र्यातदि िसल्यास कुटुबतियोजि शस्रतिया केल्यार्े     
प्रर्ाणपत्र 
 

  

6. पत्िी शासकीय/ तिर्शासकीय /खाजगीसेविेआहेि का ?   
7. सासू याांर्े वदै्यकीय खर्ाच्या प्रतिपूिीर्े देयक असल्यास िे 

तिवृत्ती विेि धारक आहेि का? िसेर् त्याांर्े सवच र्ागांिी तर्ळूि 
एकतत्रि उत्पन्न तकिी ? 
 

  

8. पत्िी िोकरीस असल्यास सांबांतधि कायालयार्े  िा-हरकि 
प्रर्ाणपत्र 
 

--  

9. अपघािप्रकरणी िुकसाि भरपाईर्ा दावा दाखल केला आहे का? --  
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अ.ि. रु्द्या रु्द्यार्े स्पष्ट्टीकरण पृष्ट्ठ ि. 
अ. न्यायालयाि दावा प्रलांतबि आहे का? 

ब.  MLC केली आहे का ?(छायाांतकि प्रि)   

क. गुन्हा िोंदतवला आहे ककवा कसे ? 

(पत्रार्ी   छायाांतकि प्रि) 

ड. घरगुिी अपघाि असल्यास िुकसाि भरपाईर्ा दावा दाखल 
केला िसल्यार्े कायालय प्ररु्खाांर्े प्रर्ाणपत्र  

10. वदै्यकीय खर्ाच्या प्रतिपूिीर्ा दावा तवहीि कालावधीि सादर 
केला आहे का ?  

अ.असल्यास सांबांतधि कायालयार्े प्रर्ाणपत्र/ 

   सर्थचि 

ब. तवहीि कालावधीि सादर केल ेिसल्यास 

    त्यार्ी कारणे  
क. कारणे सर्थचिीय असल्यास तवलांबाबाबिर्ी जबाबदारी 

ङ   कारणे सर्थचिीय िसल्यास वजा  
     करावयार्ी रक्कर् 

  

11. आांिररुग्ण म्हणिू उपर्ार घेिलले ेरुग्णालय 

अ. शासकीय / खाजगी/ शासिर्ान्य खाजगी   रुग्णालय 

ब.उपर्ार राज्याबाहेर/राज्याांिगचि घेिलेआहे का ? 

क. उपर्ार देशाबाहेर घेिले आहे ? 

ङ उपर्ारासाठीर्े वदै्यकीय सातहत्य देशाबाहेरुि र्ागतवले  आहे 
का ? 

  

12. आांिररुग्ण कालावधी   

13. रुग्णार्ा आजार    

14. शासितिर्बदष्ट्ट आजाराच्या यादीिील ि. 

(19 र्ार्च 2005 च्या शा.ति.िुसार) 

  

15. तजल्हा शल्यतर्तकत्सकार् ेप्रर्ाणपत्र   (*)     
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अ.ि. रु्द्या रु्द्यार्े स्पष्ट्टीकरण पृष्ट्ठ ि. 
16. आकस्स्र्किा होिी ककवा कसे? याबाबिर्े उपर्ार करणा-या 

डॉक्टराांर्े प्रर्ाणपत्र 
  

17. और्षधार्ी यादी डॉक्टराांिी प्रर्ातणि केली आहे का ?   

18. िरु्िा क व ड प्रर्ाणपत्र   

19. और्षधाांर्ध्ये र्द्याकच /टॉतिक िसल्याबाबिर्े प्रर्ाणपत्र   

20. वदै्यकीय उपकरणे, तसरींज,सुया,तडस्पोजेबल,और्षधे पुन्हा 
वापराि ि आल्याबाबिर्े प्रर्ाणपत्र  

  

21. खाजगी तवर्ा कां पिीकडे वदै्यकीय प्रतिपूिीर्ा दावा केला आहे 
का? 

  

22. आयकर परिाव्याबाबिर्े प्रर्ाणपत्र   

23. तवशेर्ष बाब म्हणिू देण्याबाबिर्ा रु्द्या   

24. वदै्यकीय अिीर् घेिल ेआहे का?   

25. प्रत्यक्ष खर्ार्ी रक्कर् रुपये   

26. सर्ायोतजि करावयार्ी रक्कर्   

27. एकूण देय रक्कर् रुपये   

 
कायालय प्ररु्खार्ी स्वाक्षरी व तशक्का 

 15 (*) तजल्हा शल्यतर्तकत्सकार् ेप्रर्ाणपत्र :-  
                       (शा.ति. तद.30/7/1987)  कर्चर्ारी ज्या कायालयाि कार् करिो त्या तजल्हयािील 
शल्य तर्तकत्सक याांिी ककवा त्या तठकाणी वदै्यतकय र्हातवद्यालय असेल िेथील अतधष्ट्ठािा ककवा 
अतधक्षक याांिी िर बहृन्र्ुांबई करीिा प्रत्येक तवभागासाठी रुग्णालय वाटप केले असूि तवत्त 
तवभागासाठी सेंट जॉजेस रुग्णालय र्ुांबई याांच्याकडुि आजार प्रर्ातणि करुि घेणे आवश्यक आहे. 
आजार प्रर्ातणि करिािा ज्या तठकाणी उपर्ार झाले आहेि त्या तठकाणार्ा आजार प्रर्ातणि 
करण्यासाठी सांबांध येि िाही. 
प्रसुिीसाठी तवतहि र्ुदिीि शासकीय रुग्णालयाि िाविोंदणी केल्यार् ेप्रर्ाणपत्र :- 
 शासि तिणचय तद.23/8/1999 िुसार स्त्री कर्चर्ारी याांिी  प्रसुिीपूवी शासकीय / तजल्हापरीर्षद / 
र्हािगरपातलका / िगरपतरर्षदेच्या रुग्णालयाि गभच धारणेिांिर पतहल्या दोि िे िीि र्तहन्याांि िाव 
िोंदतवणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रसुिीसाठी खाजगी रुग्णालयाि केलेल्या उपर्ारावरील खर्ास 
र्ान्यिा तर्ळणार िाही. 
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कुटुांब र्यातदि असल्यार् ेप्रर्ाणपत्र :- 
               सदरर्े प्रर्ाणपत्र देिािा प्रत्येक रकािा भरलेला असावा. जर पिी ककवा पत्िी अशा 
आस्थापिेवर कार् करीि असेल ज्या तठकाणी त्याांिा वदै्यतकय लाभ र्ांजूर होिाि अशा वळेेस त्या 
आस्थापिेकडुि सदर वदै्यतकय लाभार्ी र्ागणी करण्याि आलेली िाही, अशा आशयार्े 
प्रर्ाणपत्रार्ी सादर करणे आवश्यक आहे. 
र्तहला कर्चर्ारी प्रर्ाणपत्र :- 
           आई वडील ककवा सासु-सासरे याांच्या तिवडीर् ेप्रर्ाणपत्र. िशी सेवापसु्िकाि िोंद 
घेिल्यार्ी छायाांतकि प्रि देयकासोबि जोडणे आवश्यक आहे. 

 
9)     देय रक्कर् :- 
 शासकीय कर्चर्ाऱयाला वदै्यतकय खर्ाच्या देयकाच्या प्रत्यक्ष खर्ाच्या रक्कर्ाांपैकी देय 
िसलेल्या रकर्ा वजा करुि खालील प्रर्ाणे रकर्ा देय होिाि. 
अ.ि. खर्ार्ा िपतशल  शासकीय 

रुग्णालय 
शासिर्ान्य 
खाजगी 
रुग्णालय 

खाजगी 
रुग्णालय 

1. रुग्णालयीि खर्च 100% 100% 90% 
2. वास्िव्यार्ा खर्च 100% खालील िक्त्याप्रर्ाणे 
3. बाहेरुण खरेदी केलेली 

और्षधे 
100% 100% 90% 

4. बाहेरुण केलेला इिर खर्च 
(तवतवध र्ार्ण्या जसे क्ष 
तकरण, रक्ि िपासणी, इ.) 

100% 100% 90% 

 
10)      वास्िव्यार्ा खर्च :- 
 वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिीच्या देयकार्ध्ये शासकीय कर्चर्ाऱयाला शा ति तद.19/3/2005 अन्वय े
रुग्णालयािील वास्िव्यार्ा खर्च खालील प्रर्ाणे अिुज्ञये करण्याि आलेला आहे. 
अ.ि. खाजगी रुग्णालयािील वास्िव्यार्ा प्रकार खर्ार्ी प्रतिपूिी करावयार्ा दर 
1. सवचसार्ान्य कक्ष (जिरल वाडच) प्रत्यक्ष खर्ाच्या 95% 
2. सवचसार्ान्य कक्षाच्या बाजूर्ा बाथरुर् 

िसलेला कक्ष 
प्रत्यक्ष खर्ाच्या 90% 

3. बाथरुर्सह स्विांत्र कक्ष प्रत्यक्ष खर्ाच्या 75% 
4. बाथरुर्सह डबल बेडेड कक्ष प्रत्यक्ष खर्ाच्या 75% 
5. बाथरुर्सह वािािुकुलीि कक्ष प्रत्यक्ष खर्ाच्या 75% 
6. अतिदक्षिा कक्ष (ICU) 100% 

 
(तवशेर्ष तटप :- वरील िक्त्या र्धील अिुिर्ाांक 5 येथे िरु्द केलेला बाथरुर्सह वािािुकुतलि कक्ष 
हा केवळ जे अतधकारी तवर्ािप्रवासासाठी पात्र आहेि, त्याांिा अिुज्ञये राहील.) 
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11)  खाजगी रुग्णालयािील खर्च प्रतिपूिीर् ेअतधकार तवभाग प्ररु्खाांिा खालील प्रर्ाणे होिे :- 
  
अ.ि. वर्षच अतधकार र्यादा शासि तिणचय रकािा ि.3 पेक्षा जास्ि र्यादेर् े

अतधकार 
1 2 3 4 5 

1. 1983 रु.10,000/- तद.14/1/1993 सावचजतिक आरोग्य तवभाग 
2. 1999 रु.20,000/- तद. 29/7/1999 सावचजतिक आरोग्य तवभाग 
3. 2005 रु.40,000/- तद.19/3/2005 प्रशासकीय तवभाग 
4. 2011 रु.1,00,000/- तद.16/11/2011 प्रशासकीय तवभाग 
5. 2016  रु.3,00,000/- तद.16/3/2016 प्रशासकीय तवभाग 

 
12)     वदै्यतकय अतिर् :- 
 
 शासि तिणचय सावचजतिक आरोग्य तवभाग तद.10/2/2016 अन्वय ेसध्या  

1. हृदय शस्त्रतियेर्ी प्रकरणे  
2. हृदय उपर्ागच शस्त्रतिया 
3. ॲन्जोप्लास्टी शस्त्रतिया 
4. रु्त्रकपड प्रतिरोपण शस्त्रतिया 
5. ककच रोग  

या पार् गांभीर आजाराांकरीिा रु.1,50,000/- इिके वदै्यतकय अतिर् तवभाग प्ररु्खाांिा र्ांजूर 
करिा येिे.  

 
वदै्यतकय अतिर् र्ांजूर करिािा खालील अटी व शिी आहेि. 

1. सदरर्े अतिर् हे फक्ि 5 गांभीर आजाराांकरीिा शासकीय अथवा सदर आजाराांकरीिा शासिर्ान्य 
खाजगी रुग्णालयाांकरीिार् र्ांजूर करिा येिे. 
2. कर्चर्ारी जर अस्थायी असेल िर त्यािे दोि स्थायी कर्चर्ाऱयाांर्े जार्ीि देणे आवश्यक आहे. िसेर् 
सोबि कुटुांब प्रर्ाणपत्र जोडाव.े 
3. अतिर्ासोबि रुग्णालयार्े शस्त्रतियेर्ा तदिाांक व शस्त्रतियेकरीिा सांभाव्य खर्च दशचतवणारे पत्र 
जोडणे आवश्यक आहे. िसेर् अतिर्ार्ा धिादेश सांबांतधि रुग्णालयाच्या िावािेर् देणे आवश्यक 
आहे. 
4.सदरर् ेअतिर् हे सांबांतधि कर्चर्ाऱयास शस्त्रतिये पवुी जास्िीि 15 तदवस आधी देिा येिे. 
5. ज्या कारणासाठी अतिर् र्ांजूर करण्याि आले आहे, त्यार् कारणासाठी त्यार्ा उपयोग झाला 
पातहजे. 
6. अतिर् र्ांजूर झाल्यापासूि 6 र्तहन्याांि त्यार्े सर्ायोजि होणे आवश्यक आहे, अन्यथा अतिर्ार्ी 
वसुली घरबाांधणी अतिर्ासांबांधीच्या व्याजदरािे करण्याि येईल. 
  
13)    वदै्यतकय अतिर् र्ांजूरीर्े अतधकार :- 
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 वदै्यतकय अतिर् र्ांजूरीच्या अतधकाराि खालीलप्रर्ाणे वाढ झालेली आहे. 
अ.ि. वर्षच अतधकार र्यादा शासि तिणचय गांभीर आजाराांर्ी सांख्या 
1. 1985 रु.45,000/- तद.21/8/1985 र्ार 
2. 1999 रु.75,000/- तद.21/8/1999 पार् 
3. 2000 रु.1,00,000/- तद.4/6/2000 पार् 
4. 2006 रु.1,50,000/- तद.10/2/2006 पार् 

 
14)    तवतशष्ट्ट आजाराांर्ी खर्च प्रतिपूिी :- 
 शासकीय कर्चर्ाऱयाला काही तवतशष्ट्ट आजाराांच्या खर्ार्ी प्रतिपूिी खालील प्रर्ाणे देय 
ठरतवण्याि आलेली आहे. 
1. र्धुरे्ह: - रुग्णाला र्धुरे्ह झाल्याबाबिर्े सक्षर् अतधकाऱयाकडुि प्रर्ाणपत्र घ्याव े लागिे. 
शासकीय कर्चर्ाऱयाांच्या बाबिीि पुढील और्षोधपर्ाराांसाठी प्रत्येक वळेेस ितवि प्रर्ाणपत्र घेण्यार्ी 
आवश्यक्यिा  िाही र्ात्र शासकीय कर्चर्ाऱयाांर्ा कुटुांबािील इिर व्यक्िींिा प्रत्येक आजाराच्या वळेेस 
िवीि प्रर्ाणपत्र सादर करण्यार्ी आवश्यक्यिा राहील. 
2. डायलतेसस :- शासकीय कर्चर्ारी / अतधकारी व त्याांच्या कुटुांतबयाांिी रू्त्रकपड तिकार्ी 
झाल्यािांिर, रु्त्रकपड प्रतिरोपण शस्त्रतियेपुवी व अयशस्वी शस्त्रतियेिांिर डायतलतसस करवूि 
घेिल्यास त्यावरील शासकीय अथवा खाजगी रुग्णालयािील वदै्यतकय खर्ार्ी प्रतिपूिी अिुज्ञये 
ठरतवण्याि येि आहे.  

वरील रकरे्च्या प्रतिपूिीसाठी तजल्हा स्िरावर उपसांर्ालक आरोग्य सेवा याांच्या 
अध्यक्षिेखाली िर रु्ांबई शहरािील प्रकरणाांसाठी सांर्ालक, आरोग्य सेवा याांच्या अध्यक्षिेखाली 
सतर्िी डायलेतसस करण्यार्ी आवश्यक्यिा व डायलेतससवर उध्दभवलेला खर्च यार्ी शहातिशा 
करुि प्रतिपूिीच्या रक्करे्र्ी तशफारश करील र्ात्र सदरर्ी रक्कर् ही जसलोक रुग्णालय रु्ांबई येथे 
आकारल्या जाणाऱया रक्करे्पेक्षा अतधक असणार िाही. 
3(अ). काही तवतशष्ट्ट आजाराकरीिा शासिािे वळेोवळेी तवहीि केलेल्या दरािेर् रकर्ा देय होिाि. 
उदा. शासि तिणचय सावचजतिक आरोग्य तवभाग तद.28/9/2016 अन्वये खाजगी रुग्णालयाि 
ककच रोगावरील उपर्ार घेिल्यास देय होणाऱया रकर्ा तितिि करण्याि आलेल्या आहेि  
3 (ब). िर  सावचजतिक आरोग्य तवभाग याांर्े पत्र तद.15/2/2016 अन्वय ेखाजगी रुग्णालयाि हृदय 
रोगाबाबि घेिलेल्या उपर्ाराबाबि द्यावयाच्या रकर्ा तितिि केलेल्या आहेि. 
4. शासि र्ान्य खाजगी रुग्णालयाि बाहय रुग्ण म्हणिू उपर्ार घेिल्यास सदर वदै्यतकय खर्च 
प्रतिपूिी देय होि िाही र्ात्र शासि तिणचय 31/1/2012 अन्वय ेशासकीय कर्चर्ारी / अतधकारी व 
त्याांर्े कुटुांतबय याांच्यावर शासिर्ान्य रुग्णालयाि हृदय तवकाराशी सांबांतधि गांभीर आजारावर (हृदय 
शस्त्रतिया - Heart Surgery, हृदय उपर्ागच शस्त्रतिया - Bypass surgery व ॲन्जोप्लास्टी 
शस्त्रतिया) शस्त्रतिया केल्यािांिर त्या  बाहय रुग्ण (Follow up) उपर्ारावरील (वदै्यतकय सल्ला शुल्क, 
और्षधे व िपासण्या) खर्ार्ी प्रतिपूिी रु.15,000/- र्यादेपयंि  अिुज्ञये ठरतवण्याि आल ेआहे. 
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15)  वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिीर्े देयक सादर करिािा खालील बाबी प्रारु्ख्यािे लक्षाि ठेवणे 
आवश्यक आहे :- 

1. पतरतशष्ट्ट 1 पुणच भराव.े 
2. िरु्िा क व ड वरील सवच रकािे व्यवस्स्थि भरुि दोन्ही र्धील रकर्ा जुळणे आवश्यक आहे. 
3. िरु्िा ड वर रुग्णालयार्ा िोंदणी िर्ाांक ि र्कुिा िरु्द करावा. 
4. और्षधाांर्ी प्रर्ाणके सांबांतधि वदै्यतकय अतधकाऱयाकडुि प्रर्ातणि करुि घ्यावीि. 
5. देयकासोबि सवच र्ार्णी अहवाल जोडाविे. 
6. ज्या कालावधीि रुग्ण आांिररुग्ण म्हणिू रुग्णालयाि दाखल असेल, त्यार् कालावधीिील 

और्षधे / र्ार्ण्या / उपकरणे याांच्या रकर्ा देयकाि घेण्याि याव्याि. 
7. एका वर्षापेक्षा जास्ि कालावधीिांिर देयक सादर केल्यास कर्चर्ाऱयािे देयक कायालयास सादर 

केल्यािांिर देयकाच्या झालेल्या प्रवासाबद्दि प्रत्येक टप्पेतिहाय िरू्द कराव.े 
8. ज्या लेखातशर्षाखाली देयक खर्ी टाकावयार्े आहे, त्यार्ा सांपूणच िपतशल प्रस्िावाि ि र्कुिा 

िरू्द करावा. 
9. वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी देयकाकरीिा www.mahakosh.in या सांकेिस्थळावरील Employee 

Corner - Useful Form या कलकवरील तदलेल्या तववरणपत्रािर् देयक सादर कराव.े 
10. काही कर्चर्ाऱयाांकडुि बऱयार्वळेा जोडुि असलेल्या कालावधीर्े देयक सादर करिािा एका 

तदवासार्ा वास्िव्यार्ा खर्च दोन्ही देयकाि आकारला जािो, िो एकार् देयकाि िरू्द करावा. 
11.  वदै्यतकय अतिर् देयके बऱयार्वळेा अर्ािक सादर करावी लागिाि, अशा वळेेस जर 

सांर्ालिालयािील सांबांतधिाांिा पुवच कल्पिा तदल्यास त्याप्रर्ाणे देयक िािडीिे र्ांजूर करण्याि 
र्दि होईल. 

12.  जर वदै्यतकय खर्च प्रतिपूिी देयकाि तकरकोळ आक्षपे असल्यास सांर्ालिालयाकडुि 
सांबांतधिास त्यार्ी पूिचिा करावयास दुरध्विीद्वारे साांतगिले जािे. अशा वळेेस त्यार्ी त्वरीि पूिचिा 
करावी. 

13. सांर्ालिालयाकडुि ज्या वळेेस एखाद्या देयकाबाबि आक्षपे घेिला जािो त्या वळेेस सांबांतधि 
कर्चर्ाऱयािे सादर केलेल्या खुलाशावर कायालय प्ररु्खािे (कोर्षागार अतधकारी / सहसांर्ालक 
/ अतधदाि व लेखा कायालय ) स्वि:र् ेस्पष्ट्ट अतभप्राय देऊिर् देयक सादर करणे आवश्यक 
आहे. 

14.  काही ठरातवक रुग्णालयार्ध्ये ठरातवक उपर्ारासाठी पॅकेज ठरवुि तदलेले असिाि, अशा 
वळेेस सदर पकेॅजर्ा िपतशल देयकार्ी अर्कू पतरगणिा करण्यासाठी सादर करणे आवश्यक 
आहे. 

15.  देयके सांर्ालिालयाि सादर करिािा सोबि तवत्त तवभाग शासि तिणचय तद.6/9/2014 
प्रर्ाणे र्ेकतलस्ट जोडावी. 

16.  जर एखाद्या कर्चर्ाऱयास तद.1/5/2001 पुवीर्ी िीि पेक्षा जास्ि रु्ल ेअसिील िर सोबि 
तिर्बबजीकरणार्ी शस्त्रतिया केल्यार् ेप्रर्ाणपत्र जोडण्यार्ी आवश्यक्यिा आहे. 

17. ज्या खाजगी रुग्णालयाि इांन्टा ऑक्युलर लेन्स बसवली असल्यास त्यार्ी ककर्ि शासकीय 
रुग्णालया इिकी तसतर्ि करण्याि यावी. 

18. अतधक र्ातहिीसाठी अतधदाि व लेखा अतधकारी कायालयाि देयके पारीि करिािार्ी 
र्ेकतलस्ट सोबि जोडली आहे. 
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