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सावजिनक आरो य िवभाग 
आिण 

यशवंतराव च हाण सटर 
िव ासाह सव म सेवा 

यां या संयु  िव माने 
 

 

 

 
िद. १२ मे २०२२ रोजी आयोिजत “रा य तरीय आरो य जनजागृती प रषद-२०२२” म ये झाले या 
“क  शासनाची धानमं ी आयु मान भारत जन आरो य योजना आिण रा यशासनाची 
महा मा योतीराव फुले जन आरो य योजना”, सदरील योजनांम ये झाले या एक िदवसीय 
चचम ये त  य , आरो य स लागार यां याकडून आलेले या योजनेम ये नाग रकांसाठी करावयाचे 
अ यासपूण बदल, सूचना व िशफारश साठीचा सचूक तपशील पुढील माणे:- 

 
A] शासक य आिण अंमलबजावणी या बाब वर िवशेष सूचना : 

 

 मूळ मागदशक त वे सूचना, स ला आिण िशफारशी 
१. योजने अंतगत लाभ िमळणा या रकमेम य े२०१२ पासनू कोण याही 

कारची ित वष वाढ कर यात आलेली नाही. 
- महागाई िनदशांकानुसार ितवष रकमेम ये वाढ कर यात 

यावी. 
- जागितक आरो य संघटना (WHO) मागदशक सचूनाचंा 

िवचार कर यात यावा. यासाठी मू य िवधारीन सिमतीची 
थापना कर यात यावी. 

 
- अितदगुम भागांसाठी िवशेष उपचार पॅकेज कराव.े 
- िद यागंांसाठी िवशेष उपचार पॅकेज/ उपचारा मक सेवा 

(Therapeutic, Operational Services) वाढिव यात 
यावी. 

२. वणयं  (Hearing Aid) ची २५०० पयत मयादा आह.े 
 वणयं (Hearing Aid) मयादा वाढिव यात यावी. या 
पसेीिफकेशनची वणयं े दे यात यावी. 

३. समािव  नसलले ेिवशेष आजार आिण उपचाराचंा समावेश नाही समािव  नसलले ेिवशेष आजार समािव  कर यात यावते. 
१. मानिसक आरो या या उपचारावरील १० आजारांचा समावेश 

धानमं ी आयु यमान भारत  योजना(PMJAY) म य ेकेललेा 
आह े यापैक  फ  पाच आजाराचंा समावशे महा मा जोितबा 
फुले जन आरो य योजना (MJPJAY) म य े उव रत पाच 
आजाराचंा समावेश कर यात यावा. 

२. दतं उपचारांचा समावशे कर यात यावा. 
३. मोतीिबंद ू(सव कार या) श ि या 
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४. आयवुदातील ारसू  श ि या 
५. मळू याध उपचारांसाठी आिण श ि यासाठी ावधान 

असावे. 
६. लहान मलुांच ेअवयव यारोपणाची तरतूद असावी. 
७. गडुघे यारोपण (Total Knee Replacement) चा समावेश 

करावा. 
८. र  सं मण (Blood Transfusion) ची तरतदू कर यात 

यावी. 
४. समाजातील दलुि त घटकांसाठी कोण याही कारची िवशेष 

पॅकेजची तरतदू नाही. 
समाजातील दलुि त घटक हणज ेजस ेिक िद यांग, एलजीबीटी य ू 
समाज (LGBTQ Community), अनाथ, िभकारी, सोशल वकस, 
आिदवासी इ. साठी िवशेष पकेॅजची तरतदू कर यात यावी. उदा:-  

५. िवशेष तरतदू २.५० लाख पये रेनल ा स लांट (Renal 
Transplant) कर यात आललेी आह.े 

अशाच कारची वाढीव रकमचेी तरतूद अितआव यक/तातडीच े
आजाराचं ेगरज असले या उपचारांसाठी कर यात यावी. 
उदा. अितगंभीर कोिवड इ फे शन, सपंणू कुटंुब बािधत, सामिुहक 
कौटंुिबक अपघात, एकाच कुटंुबातील एकापे ा जा त लोकानंा 
अपंग व, उ च अिनयिं त मधमुेह, हेि टलटेरवर असणारे 
अितद ता िवभागातील ण, पॉली ामा(Polytrauma) 
आजारासह इतर गंभीर आजाराची ल णे  

६. उपचारासाठीची र कम िह १.५० लाख ित कुटंुब ितवष अशी 
आह.े 

१.५० लाख असलेली मयादा वाढवनू ३ लाखांपयत करावे व 
िद यागंांसाठी/दलुि त घटकांसाठी ५ लाखापयत वाढ कर यात 
यावी. 

७. लहान मलुांच ेकाही िवशेष आजारांचा समावेश नाही लहान मलुां या िवशेष आजारांचा समावेश कर यात यावा. 
१. कण रोपण (Cochlear Implant)  
२. कृि म अवयव यारोपण 
३. अितदिुमळ आजार उदा.एिपडम िलिसस बलुोसा 

(Epidermolysis Bullosa), वॉल र लेसमट (Wall 
replacement). 

८. योजनेम य े ९९६ िविवध कार या आजाराचंा समावेश केललेा 
आह.े 

९९६ समािव  आजारांपैक  बरेच आजारांवरील उपचाराचंा लाभ 
घेतला जात नाही तर आजारांची यादी पु हा अ ावत करावी. 

९. योजने अंतगत रकमेम ये २०१२ पासनू वाढ कर यात आलेली नाही महागाई िनदशंकानुसार ित वष या रकमेम ये वाढ कर यात यावी. 
१०. १००० संल न णालयये (Empaneled Hospital) योजना सेवा 

दते आहते. 
संल न णालयांची (Empaneled Hospital) सं या वाढिव यात 
यावी जेणेक न या णांना योजनेचा लाभ यावयाचा असले त े
लाभ घेतील. 

- काही वेळेस बेडची उपल धता नस यामळेु ण खाजगी 
(private) हॉि पटलकडे वळतात यामळेु आिथक 
अडचण ना सामोरे जावे लागते. लोकसं ये या 
आधारावर णालयाची सं या समािव  करावी. 

११. मानिसक आजारांवरील िवशेष तरतूद नाही - मानिसक आजारांवरील उपचारांवरील णालयात दाखल 
कर याची अट िशिथल कर यात यावी. 

- समािव  आजारांवरील उपचारां या रकममे य े वाढ 
कर यात यावी. 
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- खाजगी मानसोपचार णालयांचा समावेश यात कर यात 
यावा. 

- अ कोहोल िडपडन सी िसं ोम (Alcohol 
dependency syndrome) चा समावेश कर यात यावा.  

१२. आरो यिम  हे येक हॉि पटल म य ेएकच आह.े येक हॉि पटल म ये आरो यािम ाचंी सं या वाढिव यात यावी 
जेणके न णांना योजनचेा लाभ घे यासाठी २४/७ उपल धता 
असले. या या वळेा िश टनुसार असा या. 

१३. आरो य िशबीर सम वय अिधकारी (MCCO) पदे र  आहते आरो य िशबीर सम वय अिधकारी (MCCO) पदे भर यात यावी 
यामळेु योजनाचा चार िस ी जा त माणात होऊ शकते. 

१४. सव धमादाय णालयानंा महा मा फुल ेजन आरो य योजना (MJPJAY) योजना राबिवण ेस च ेकर यात याव े
१५. सव ामीण उपिज हा आिण िज हा णालया या िठकाणी दोन य ची मदत क  (Help Desk) मानधन त वावर नमेणकू कर यात 

यावी. 
१६. अयश वी अिँजओ ला टी (Failed Angioplasty) सार या  कायप तीम य े टट (stent) ची िकंमत वजा क न पॅकेज दे यात यावे. 
१७. िवमा कंपनी ऐवजी रा य आरो य हमी सं था (SHAS-State Health Assurance Society) अंतगत पणू वाय  सावजिनक ट नमे यात 

यावी. महारा  शासनाची वाय  सं था. 
१८. रेशनकाड मोहीम घेऊन फाडलेल,े िभजलले,े जळलेल ेरेशनकाड update कर यात यावे. कोरोनाकाळाम ये तरतूद के या माण ेसव कारच े

रेशनकाड (िपवळे, पांढरे,केशरी) धारकाचंा समावेश लाभाथ  हणनू या योजनमे य ेकर यात यावा. यिुनवसल हे थ काड ावे. 
१९. ०-१२ वयोगट आिण ६० वषावरील या वयोगटाचे सवच आजार समािव  कर यात याव.े ? 
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B] शासक य आिण अंमलबजावणी या बाब वर सूचना-हॉि पटल संबंधी : 

 

 मूळ मागदशक त वे सूचना, स ला आिण िशफारशी 
१. जर एखा ा णाला दोन वगेवेगळे आजार असतील तर यांना एकाच 

कार या आजारासाठीच ेपॅकेज यावे लागतील. 
जर णाला दोन वेगवेग या आजारांसाठीच े िनदान पॅकेजम य े
समािव  असले तर याला दो ही आजारासाठी मा यता / योजनेम य े
घे यात याव.े  

२. योजनेम य ेकाही कार या आजाराचंा समावेश केललेा नाही. समािव  आजारापंैक  बरेच आजारांवरील उपचारांचा लाभ घेतला 
जात नाही तर या आजाराचंी यादी पु हा अ ावत करावी. उदा. 
आजाराचंी नावे अडँ करावी लागतील. 

३. १० िदवस णालयात उपचारासाठी अँडिमट राहण ेबंधनकारक - उपचारासाठी णालयाम ये दाखल (अँडिमट) राह याची 
कोणतीही अट नसावी. 

- उपचारासाठी णालयात दाखल राह याचा कालावधी 
आजारानुसार िकंवा शा येनुसार ठरिव यात यावा. 

४. सव कार या सव सवेा, आजारावंरील उपचार हॉि पटलने णांना 
दणेे अिनवाय केल ेआह.े 

हॉि पटल णांना कोण या कार या िवशेष सेवा दवे ू शकतील त े
िनवड याची मभुा असावी. यामळेु णांना चागं या कारचे उ म 
दजाच ेउपचार (Treatment) या पशेल हॉि पटल ारे िमळतील. 

५. काही अितसामा य तसचे काही अित दिुमळ आजारांचा समावेश 
योजनेम ये केलेला नाही. 

अशा अितसामा य तसचे काही दिुमळ आजारांचा समावेश कर यात 
यावा. उदा. टायफाईड, मले रया, संसगज य ताप,EB 
एिपडम िलिसस बुलोसा (Epidermolysis Bullosa), 
Uncontrolled Diabetes (उ च मधमुहे ण) मळेु उ वणारे 
आजार, ओ टोमी, उ च मधमुेह णां या मोतीिबंद ू श ि या, 
अितगंभीर आजार असले या उपचाराचे पॅकेज वाढिव यात याव.े 

६. उपचारासाठीची र कम िह स या १.५० लाख ित कुटंुब ित वष 
अशी आह.े 

स याची र कम वाढवनू ती ित कुटंुब ित वष ५ लाख कर यात 
यावी. अपवादा मक आजारांसाठी ह े ित य  ित वष २.५० 
लाख ठेवावे. 
उदा. अितगंभीर कोिवड इ फे शन, सामिुहक कौटंुिबक अपघात, 
एकाच कुटंुबातील एकापे ा जा त य ना अपंग व 

७. योजने अंतगत लाभ िमळणा या कोण याही कार या रकमेम य ेवाढ 
कर यात आलेली नाही. 

- ितवष महागाई िनदशांकानुसार रकमेची पुनरचना क न 
वाढिव यात यावी. 

- अितदगुम भागांसाठी पशेल पॅकेज कराव.े 
- िद यागंांसाठी पशेल पॅकेज (Therapeutic Services) 

वाढिव यात यावी. 
 

८. आजाराचं ेपूव अिधकृतता (pre authorization) झा यावर सपंणू 
उपचार िद यानतंर णाला discharge झा यावर रकमे या 
परता यासाठी claim करावा लागतो. 

आजाराचं े पूव अिधकृतता (pre authorization) झा यानंतर 
लगचेच उपचार चाल ूअसताना ५०% र कम हॉि पटलला िमळावी 
यानंतर उव रत ५०% र कम णाला discharge िद यानतंर 

िमळावी. 
९. (Implant / Stent) टट रोपण िनवड यासाठी मभुा णांना दे यात 

आलेली नाही 
 (Implant/stent) टट रोपण िनवड याची मभुा णांना दे यात 
यावी यासाठीची जी उव रत वाढीव र कम णांकडून घे याची तरतूद 
योजनेम ये कर यात यावी. 
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C] सिम या (लोकसहभाग) जाणीव जागृती आिण देखरेख : 
(People’s Participation, Awareness & Monitoring) : 

 

 मूळ मागदशक त वे सूचना, स ला आिण िशफारसी 
सिम या : 
१. शासन िनणय . रा वयो-२०१२/५ . ७४/आरो य-५ िदनांक 

२६/०२/२०१९ नुसार सिम यां या रचनमे ये कोण याही कार या 
सामािजक संघटना या ितिनधी, संल न णालय (empaneled 
hospital) चे ितिनधी याचंा समावेश नाही. 

सव कार या सिम यांवर सामािजक सघंटनाचंे िकमान २ 
अशासक य ितिनधी, सलं न णालय (empaneled hospital) 
च े ितिनधी यांचा समावेश असावा. सव िज ातील सिम याचंी 
पुनबाधणी कर यात यावी. 

२. रा य सिनयं ण व कायकारी सिमती थापन कर यात आलेली आह.े  रा य सिनयं ण व कायकारी सिमतीम य े मा. आरो य मं ी याचंा 
सहभाग नाही. सदरील सिमती म य ेमा. आरो यमं ी पदिस  अ य  
असावेत. 

३. सिमतीचे भूिमका, जबाबदा या आिण मू यमापन : 
सिमतीम य े भिूमका, जबाबदा या आिण मू यमापन याचंा उ लेख 
नाही. 

सिमती या भिूमका, जबाबदा या आिण मू यमापन या सधुा रत 
व पात असा यात. उदा. नवसंजीवनी योजनेतील व गाभा 

सिमती या अटी शत  ल ात घेऊन स या या सिमती या 
जबाबदायाम ये बदल करावेत. 

- एकूणच थािपत आरो य यं णेत कोण-कोण या 
सधुारणांची गरज आह ेयाब लची मािहती. 

- ण ह कांच ेपालन होत आह ेिक नाही तपासणे. 
- णांचे पैस ेिखशातून खच होत आहते. 

या सग याचंा आढावा घेणे. 
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D ] सार, िस ी, जाणीव जागृती : 

 
१. रा यभर आरो य संवाद या ा घे यात यावी. 
२. योजनेिवषयी चार कर यासाठी रेशनकाडवर छापील व पात योजनेची मािहती दणेे. येक रेशन दकुाना ारे योजनेच ेप क 

वाटप िकमान तीन मिहने करणे. 
३. ि हडीओ या मा यमातून जनजागतृी करण.े यासाठी महािव ालयीन आिण शाळा तरावर पधा घे यात या या. 
४. योजनेचा चार- सार करताना थािनक भाषांम ये तसेच अडथला िवरळीत ेल िलपी (Braille lipi) सांकेितक भाषा (Sign 

Language) म य ेकरावा. 
५. रा य शासना या िश ण क ा ारे चार- सार कर यासाठी दरवष  सव आरो य अिधकारी, लोक ितिनधी, सामािजक संघटनचेी 

ितिनधी, आरो यिम , आशावकर इ याद ना िश ण दे यात याव.े 
६. योजनेत समािव  णालयात दशनी भागावर कायम व पी योजनचेा मािहती फलक बंधनकारक करण.े तसेच या णालयासाठी 

िस ी (Branding) क रता िवशषे कलर कोड दे यात यावा. 
७. योजनेिवषयी मािहतीचे अपँ तयार कर यात यावी यामळेु णांना बेडची उपल धता, आजाराचंी यादी, संल न णालय 

(Empaneled Hospital) यांची यादी िमळेल व योजनेचा लाभ घे यात अिधक सोयीचे होईल. 
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सार िस ी : 
 

८. योजनेिवषयी जाणीवजागतृी, चार- सारासाठी करावया या उपाययोजना : 
 

i. िविवध शासक य िवभागा ारे सयंिु क जनजागतृी मोहीम घेणे. 
ii. खाजगी सं थां ारे यवसाियक आिण वयंसवेी संघटनांमाफत चार िस ी कर यात यावी. 
iii. िमिडया संदभात – िमिडया मोहीम राबवणे (Print Media, वृ प े, TV, रेडीओ, िसनेमा, Internet इ यादी या 

मा यमातून) 
iv. मािहती व सारण तं ाना ारे चार िस ी करावी. – Mass SMS (सामुिहक संदेश), िश ण जनजागतृी िच फ त 
 (Training and Awareness Videos, Website) 
v. थािनक तरावरील उप म राबवण े– या ा, मेळावा, पथनाट्य इ.  
vi. जनजागतृी काय म वेगवेग या गटांसोबत आयोिजत करणे. 

- सरकारी कमचारी 
- वै क य े ातील सेवा देणा या य  
- शै िणक/सामािजक सं था 

वरील गटाचंा चार िस ी म य ेसमावेश असावा. 

 
 

E] िनधी : 
 
स ला : 
 

१. िविवध िवभागातफ या योजनेक रता िनधी उपल ध क न दे यात यावा. 
उदा. आिदवासी िवभागाकडून ४०% िनधी या योजनेकारीता वग कर यात आललेा आह.े 
 

२. यावसाियक सामािजक जबाबदारी िनधी (CSR fund) उपल ध क न दनेेबाबत 
 

END 
 

याबाबत काही सूचना असतील तर पुढील इमेल वर कळवावे - hdsc@chavhancentre.org  


