विद्यमान राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेमध्ये
औरांगाबाद ि अमरािती विभागातील सिव आवण नागपूर
विभागातील िधा या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त
वजल्हयाांतील शेतकरी कुटु ां बाांना शाश्वत आरोग्य सेिा
पुरविणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सािवजवनक आरोग्य विभाग
शासन वनणवय क्रमाांकः रागाांयो-2015 / प्र.क्र. 280/ आरोग्य-6
जी.टी. रुग्णालय आिार, 10 िा मजला
मांत्रालय, मुांबई - 400 001
तारीख: 5 ऑक्टोबर, 2015
िाचा :1) शासन वनणवय क्रमाांकः दाकुआ-2010/प्र.क्र.77/आरोग्य--6, वद. 5 एवप्रल, 2010
2) शासन वनणवय क्रमाांकः रागाांयो-2010 / प्र.क्र. 240/ आरोग्य-6, वद. 31 मे, 2011
3) शासन वनणवय क्रमाांकः रागाांयो-2010 / प्र.क्र. 240/ आरोग्य-6, वद. 16 जुल,ै 2011
प्रस्तािना:राज्यात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्याांसांदभात झालेल्या चचेच्या िेळी आतापयंत स्थापन
करण्यात आलेल्या सवमत्याांनी काढलेल्या वनष्ट्कर्षानुसार आजारपणामुळे कजवबाजारी होऊन दे खील
शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रिृत्त होतो, असे स्पष्ट्ट झालेले आहे. या अनुर्षग
ां ाने वद. 20 जुलै, 2015
रोजी विधानसभेमध्ये औरां गाबाद ि अमरािती विभागातील सिव आवण नागपूर विभागातील िधा अशा
एकूण 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त वजल्हयाांमधील सिवच शेतकऱ्याांना शाश्वत आरोग्य सेिा दे ण्यासाठी
मा. मुख्यमांत्री याांनी काही घोर्षणा केलेल्या आहेत. त्यानुसार कायविाही करण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.
शासन वनणवय:औरांगाबाद ि अमरािती विभागातील औरांगाबाद, जालना, परभणी, हहगोली, बीड, नाांदेड,
उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, िावशम,अमरािती,यितमाळ आवण नागपूर विभागातील िधा
अशा एकूण 14 वजल्हयाांमधील शेतकरी कुटु ां बाांना आरोग्य सेिा सहजवरत्या उपलब्ध होण्याच्या
दृष्ट्टीकोनातून राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेच्या अांमलबजािणीसाठी अांगीकृत करण्यात
आलेल्या रुग्णालयाांची सांख्या िाढविण्यास याद्वारे मांजूरी दे ण्यात येत आहे. तसेच या 14 वजल््ाांतील
शेतकरी कुटु ां बाांना योजनेंतगवत उपचार घेण्याबाबतचे मागवदशवन करण्याची तसेच अांगीकृत रुग्णालयाांची
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मावहती दे ण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय आरोग्य अवभयानाांतगवत वनयुक्त करण्यात आलेल्या आशा
स्ियांसेविकेिर सोपविण्यात येत आहे. तसेच या 14 वजल्हयाांतील शेतकरी कुटु ां बाांतील रुग्णाांना
अांगीकृत रुग्णालयात उपचारासाठी ने-आण करण्यासाठी 108 या टोल-फ्री क्रमाांकािरील
रुग्णिावहकेची सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणवय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्याांच्या अनौसां क्र.527/व्यय-13/2015,वद. 22
सप्टें बर, 2015 अन्िये वनगववमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201509301502197417 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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(ता. मा. कोळे कर)
उप सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1) मा. राज्यपाल याांचे सवचि, राजभिन, मुांबई
2)

मा. मुख्यमांत्री, याांचे प्रधान सवचि, मांत्रालय, मुांबई

3) मा. मांत्री, आरोग्य याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई
4) मा.राज्यमांत्री, आरोग्य याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई
5) मा. मांत्री, (सिव) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई
6) मा.राज्यमांत्री, (सिव) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मुांबई
7) मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
8) अपर मुख्य सवचि/ प्रधान सवचि/सवचि, सिव मांत्रालयीन विभाग, मांत्रालय, मुांबई
9) प्रधान सवचि, विधानमांडळ सवचिालय, विधानभिन, मुांबई
10) विभागीय आयुक्त (सिव)
11) मुख्य कायवकारी अवधकारी, राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, राज्य
कामगार रुग्णालय आिार, िरळी, मुांबई
12) उप महासांचालक, आधार (यु.आय.डी), टे वलफोन एक्चेंज वबल्डींग, कफ परेड, मुांबई
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13) वजल्हावधकारी (सिव)
14) सांचालक, आरोग्य सेिा सांचालनालय, मुांबई
15) सांचालक, िैद्यवकय वशक्षण ि सांशोधन सांचालनालय, मुांबई
16) वजल्हा शल्यवचवकत्सक (सिव)
17) वजल्हा आरोग्य अवधकारी (सिव)
18) वनयांत्रक, वशधािाटप, मुांबई
19) सांचालक, मावहती ि जनसांपकव सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
20) सहसांचालक/ उपसांचालक, आरोग्य सेिा पवरमांडळे (सिव)
21) वजल्हा पुरिठा अवधकारी, (सिव)
22) वजल्हा मावहती (सिव)
23) अवधष्ट्ठाता, शासकीय िैद्यवकय महाविद्यालये ि रुग्णालये (सिव)
24) सह सवचि / उप सवचि, सािवजवनक आरोग्य विभाग, मांत्रालय, मुांबई
25) सिव कायासने , सािवजवनक आरोग्य विभाग, मांत्रालय, मुांबई
26) सिव विधानसभा/विधानपवरर्षद सदस्य, विधानमांडळ, विधानभिन, मुांबई- 21
27) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श सी.डी.ओ. बॅरॅक क्र.1, योगक्षेम समोर, िसांतराि
भगिान चौक, नरीमन पाईांट, मुांबई-20
28) वशिसेना, वशिसेना भिन, गडकरी चौक, दादर मुांबई- 28
29) इांडीयन नॅशनल कॉग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श कॉग्रेस (आय) सवमती वटळक भिन, काकासाहेब
गाडगीळ मागव, दादर, मुांबई -25
30) राष्ट्रिादी कॉग्रेस पाटी, राष्ट्रिादी भिन, फ्री प्रेस जनवल मागव, नरीमन पाईांट मुांबई- 21
31) बहु जन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हठमेंट, आझाद मैदान, मुांबई 400 001
32) भारतीय कम्युवनस्ट पाटी,महाराष्ट्र कवमटी, 314, राजभिन, एस. व्ही. पटे ल रोड मुांबई- 4
33) भारतीय कम्युवनस्ट पाटी, माक्सविादी, महाराष्ट्र कवमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब वमल
पॅलेस, िरळी, मुांबई -13
34) वनिड नस्ती
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