कार्यरत

व

सेवानिवृत्त

राज्र्

शासकीर्

अनिकारी/कर्यचारी व अनिल भारतीर् सेवत
े ील
अनिकारी र्ाांचे कनरता वैद्यकीर् प्रनतपूतीची नवर्ाछत्र
र्ोजिा.
र्हाराष्ट्र शासि
नवत्त नवभाग
शासि निर्यर् क्रर्ाांक सांकीर्य-2014/प्र.क्र.40 /भाग -1/ कोषा-प्रशा-4
र्ादार् कार्ा र्ागय, हु तात्र्ा राजगुरु चौक,
र्ांत्रालर्, र्ुांबई 400 032.
नदिाांक :- 17 जुलै, 2017.
वाचा : (1) शासि निर्यर् क्रर्ाांक:सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/2014 कोषा.प्रशा-4, नद.09 जूलै,2014.
(2) शासि निर्यर्,क्रर्ाांक:सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/2014 कोषा.प्रशा-4,नद.25 जूि,2015.
(3) शासि निर्यर् क्रर्ाांक सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/2014, कोषा प्रशा-4, नद.28.06.2016.
प्रस्ताविावरील सांदभय क्रर्ाांक 1 ते 3 च्र्ा शासि निर्यर्ान्वर्े शासकीर् सेवच्े र्ा अांनतर् वषात पदार्पपत शासकीर्
अनिकारी/कर्यचारी, व िुकतेच सेवानिवृत्त झालेले शासकीर् अनिकारी/कर्यचारी व कुटू ां ब निवृत्तीिारक र्ाांच्र्ासाठी
वैद्यकीर् गट नवर्ा र्ोजिा लागू करण्र्ात आली आहे . आता नद.01.07.2017 ते 30.06.2018 र्ा वषाकनरता सदर
शासि निर्यर्ार्ध्र्े सुिारर्ा करण्र्ाची बाब शासिाच्र्ा नवचारािीि आहे .
२.

शासकीर् सेवच्े र्ा अांनतर् वषात पदार्पपत शासकीर् अनिकारी/कर्यचारी, व िुकतेच सेवानिवृत्त झालेले

शासकीर् अनिकारी/कर्यचारी व कुटू ां ब निवृत्तीिारक र्ाांच्र्ासाठी वैद्यकीर् गट नवर्ा र्ोजिा वरील क्रर्ाांक 1 च्र्ा
शासि निर्यर्ािुसार लागु करण्र्ात आली होती.ही र्ोजिा गटनवर्ा तत्वावर आहे .सदर र्ोजिा नदिाांक
01.07.2017 ते 30.06.2018 र्ा कालाविीत सेवानिवृत्त होर्ाऱ्र्ा सवय गट अ ब क व ड अनिकारी/कर्यचारी व
अनिल भारतीर् सेवत
े ील अनिकाऱ्र्ाांिा सक्तीची राहील असे र्ोजिेचे स्वरूप आहे.शासकीर् सेवत
े कार्यरत इतर
कोर्ताही अनिकारी / कर्यचारी स्वेच्छे िे र्ा र्ोजिेत आवश्र्क तो वार्पषक हप्ता भरूि सहभागी होऊ शकेल, तसेच
नदिाांक 30 जुि 2011 िांतर सेवानिवृत्त झालेला कोर्ताही अनिकारी/कर्यचारी स्वेच्छे िे र्ा र्ोजिेत आवश्र्क तो
वार्पषक हप्ता भरूि सहभागी होऊ शकेल. तथानप ज्र्ा अनिकारी व कर्यचारी र्ाांिी र्ापूवी अशाप्रकारची वैद्यकीर्
नवर्ा पॉनलसी िारर् केली आहे तीच नवर्ा पॉनलसी ग्राह्य िरूि सांबि
ां ीत आहरर् व सांनवतरर् अनिकाऱ्र्ािे िात्री
करूि प्रस्तुत नवर्ाछत्र र्ोजिेतूि त्र्ाांिा वगळण्र्ात र्ावे.
शासि निर्यर्
1. शासि असे आदे श दे त आहे की, नद. 01.07.2017 ते नद. 30.06.2018 र्ा कालाविीत सेवानिवृत्त
होर्ाऱ्र्ा ज्र्ा अनिकारी/कर्यचाऱ्र्ाांिी र्ापूवीच इतर कांपन्र्ाांकडू ि वैद्यनकर् नवर्ा पॉनलसी िारर् केलेली
आहे , त्र्ाांिा नद.09.07.2014 रोजीच्र्ा शासि निर्यर्ातील र्ोजिा सक्तीची राहर्ार िाही, र्ानवषर्ी
सांबि
ां ीत आहरर् व सांनवतरर् अनिकारी र्ाांिी िात्री करूि सुट द्यावी.
2. सि 2016-17 र्घ्र्े जर्ा झालेल्र्ा एकुर् नप्रनर्र्र् रक्कर् रूपर्े 16.82 कोटी च्र्ा तुलिेत रूपर्े 17.81
कोटींचे दावे र्ांजूर करण्र्ात आले आहेत. तसेच अद्याप पॉनलसीची र्ुदत नदिाांक 25/07/2017 पर्ंत
नशल्ल्क असल्र्ािे सदर कालाविीत उद्भभवर्ा-र्ा दावर्ाांची सांख्र्ा नवचारात घेता claim ratio 130% च्र्ा
वर होर्ार आहे . त्र्ार्ुळे नद न्र्ु इांनडर्ा अॅश्र्ुरन्स कांपिीिे सि 2017 -18 कनरताचे दरात 10% ची वाढ
प्रस्तानवत करूि सुिारीत नप्रनर्र्र् दर िालीलप्रर्ार्े नदला आहे . तसेच सदर दरात 18% GST सर्ावेश
आहे .
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नवर्ाछत्र रक्कर्

सि 2016-17 सि 2017 -18 वार्पषक

(पती+पत्िीकनरता) र्िील

नवर्ा र्िील

नवर्ा GST 18%

एकूर्

नवर्ा हप्ता 10% वाढ

हप्ता

हप्ता 15%सेवा हप्ता सेवा कर
करासह
1

2

नवर्ा

(6=4+5)

वगळु ि
3

4

5

6

रू. 1 लाि

रु.9752/-

रू.8480/-

रू.9328/-

रू.1679/-

रू.11007/-

रू. 2 लाि

रू.11129/-

रू.9677/-

रू.10645/-

रू.1916/-

रू.12561/-

रू. 3 लाि

रू. 12505/-

रू.10874/-

रू. 11961/-

रू.2153/-

रू.14114/-

रू. 4 लाि

रू. 13729 /-

रू.11938/-

रू.13132/-

रू.2364/-

रू.15496/-

रू. 5 लाि

रू.14952/-

रू. 13002/-

रू.14302/-

रू.2574/-

रू.16877/-

रू. 8 लाि

रू.18623/-

रू.16194/-

रू.17813/-

रू.3206/-

रू.21020/-

रू. 9 लाि

रू.19847/-

रू.17258/-

रू.18984/-

रू.3417/-

रू.22401/-

रू.10 लाि

रू.21223/-

रू.18455/-

रू.20301/-

रू.3654/-

रू.23955/-

रू.20 लाि

रू.32389/-

रू.28164/-

रू.30980/-

रू.5576/-

रू.36557/-

3.

सांदभािीि क्रर्ाांक 3 र्ेथील शासि निर्यर्ातील अिुक्रर्ाांक 3 ते 6 र्ेथील अटीच्र्ा ऐवजी िालील

अटींचा सर्ावेश करण्र्ात र्ेत आहे.
4.

सि 2014-15 ,2015-16 आनर् 2016-17 र्ध्र्े अस्स्तत्वात असलेली अिय वार्पषक नवर्ा हप्त्र्ाची

कार्यपध्दती सि 2017-18 र्ा वषापासुि बांद करण्र्ात र्ेत आहे.सदरच्र्ा नवर्ा पॉनलसीत

िनवि िोंदर्ी

करण्र्ाकनरता सुरूवातीचा सहा र्नहन्र्ाचा कालाविी दे ण्र्ात आला आहे. ज्र्ाांिा सदरच्र्ा नवर्ा पॉनलसीत
सहभागी वहावर्ाचे आहे त्र्ाांिी पुर्य नवर्ा हप्ता भरूि सहभागी वहावे.
5.

ज्र्ा सदस्र्ाांिी र्ागील वषी दावर्ाांचा प्रनतपूतीचा लाभ घेतला आहे , परां तू चालू वषी िुतिीकरर् ि

केल्र्ास अशा सदस्र्ाांिा र्ा र्ोजिेत सर्ानवष्ट्ट होण्र्ास कार्र्स्वरूपी प्रनतबांनित करण्र्ात र्ेत आहे .
6.

नवर्ा कांपिीच्र्ा असे निदेशिास आले आहे की, रूग्र्ालर्ात दािल झाल्र्ािांतर नवलांबािे त्र्ाची

र्ानहती TPA ला नवर्ा िारकाकडू ि नदली जाते त्र्ार्ुळे दावर्ाची सत्र्ता पडताळर्ीसाठी अडचर्ी र्ेतात. नवर्ा
िारकाांिी प्रनतपूतीकनरता दावा सादर करताांिा दावर्ाची सूचिा त्रर्स्त प्रशासकास (TPA) तीि नदवसाांच्र्ा आत ि
नदल्र्ास दावर्ावर 10 % Co Pay लागु असेल. रूग्र् दािल झाल्र्ाच्र्ा वेळेपासुि 24 तासाचा एक नदवस र्ा
नहशोबािे शनिवार, रनववार व सवय सावयजनिक सुट्टर्ा वगळू ि 3 नदवस र्ोजण्र्ात र्ेतील.
7.

PPN हॉस्पीटल र्िील उपचाराचे दर हे पुवय निनित असल्र्ािे र्ुांबई, ठार्े, िवी र्ुांबई आनर् पुर्े

र्ेथील PPN (Preferred Provider Network) बाहे रील हॉस्स्पटल्सर्ध्र्े उपचार घेउि दावर्ाची प्रनतपूती
अथवा कॅशलेस दावा सादर केल्र्ास 10% Co Pay लागू असेल.
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8.

नवर्ा सादर करण्र्ाकनरता िनवि नवर्ा िारकाांिा सक्तीचा 1 र्नहन्र्ाांचा प्रनतक्षा कालाविी असेल

त्र्ािांतर 2 र्नहन्र्ाांच्र्ा आत िनवि नवर्ािारकािे नवर्ा दावा सादर केल्र्ास अशा दावर्ास 10% Co Pay लागू
असेल. सदर अट Capping असलेल्र्ा रोगाांच्र्ा बाबतीतसुद्धा लागु राहील.
9.

ज्र्ा निवृत्ती वेति िारकाांिा नवर्ा हप्ता ( Premium ) त्र्ाांच्र्ा निवृत्ती वेतिातूि अदा करावर्ाची इच्छा आहे .

त्र्ाांिी कोषागार अनिका-र्ास प्रानिकृत करावे.
10.

सदर र्ोजिेची उवयनरत कार्यपद्धती सांदभािीि अ.क्र.1 ते 3 र्ेथील शासि निर्यर्ातील तरतूदीिुसार

राहील.
सदर शासि निर्यर् र्हाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा सांकेताक 201707171729239605 असा आहे. हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीिे
साक्षाांनकत करुि काढण्र्ात र्ेत आहे.
र्हाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे शािुसार व िावािे.

Anudeep
Shrinivas Dighe

Digitally signed by Anudeep Shrinivas Dighe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=75f50c6671abf79e06e7d05c1f27cdae17ad6b94
7f5b0d740fa705320bede741, cn=Anudeep Shrinivas
Dighe
Date: 2017.07.17 17:36:22 +05'30'

( अिुदीप नदघे)

उप सनचव,र्हाराष्ट्र शासि
प्रत,
1. राज्र्पालाांचे सनचव.
2. र्ुख्र्र्ांत्र्र्ाचे व उप र्ुख्र्र्ांत्र्र्ाचे प्रिाि सनचव,
3. सवय र्ांत्री व राज्र्र्ांत्री र्ाांचे स्वीर् सहार्क,
4. सवय र्ांत्रालर्ीि प्रशासकीर् नवभाग ,
5. प्रशासकीर् नवभागाांच्र्ा निर्ांत्रार्ािालील सवय कार्ालर् प्रर्ुि
6. प्रबांिक, उच्च न्र्ार्ालर् (र्ुळ शािा), र्ुांबई,
7. प्रबांिक, उच्च न्र्ार्ालर् (अनपल शािा), र्ुांबई,
8. सनचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आर्ोग, र्ुांबई,
9. सनचव, र्हाराष्ट्र नविािर्ांडळ सनचवालर्, र्ुांबई,
10. प्रबांिक, लोक आर्ुक्त व उप लोक आर्ुक्त र्ाांचे कार्ालर्, र्ुांबई,
11. आर्ुक्त, राज्र् निवडर्ूक आर्ोग, (सवय)
12. प्रबांिक र्हाराष्ट्र प्रशासकीर् न्र्ार्ानिकरर्,र्ुांबई/िागपूर/औरां गाबाद
13. सवय नवभागीर् आर्ुक्त,
14. सवय नजल्हानिकारी,
15. सवय र्ुख्र् कार्यकारी अनिकारी, नजल्हा पनरषदा
16. र्हालेिापाल-1 (लेिा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
17. र्हालेिापाल-1(लेिा व अिुज्ञेर्ता) र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
18. र्हालेिापाल-2(लेिा व अिुज्ञेर्ता) र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
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19. र्हालेिापाल-2(लेिा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, र्ुांबई
20. निवासी लेिा परीक्षा अनिकारी,
21. सवय नजल्हा कोषागार अनिकारी
22. सांचालक ,स्थानिक नििी लेिापरीक्षा र्ुांबई
23. सहसांचालक, स्थानिक नििी लेिापरीक्षा,र्ुांबई,
24. र्ुांबई/पुर्े/िागपूर/औरां गाबाद/िानशक/अर्रावती/
25. सांचालक, लेिा व कोषागारे र्हाराष्ट्र राज्र्, र्ुांबई,
26. अनिदाि व लेिा अनिकारी, र्ुांबई/वाांद्रे,
27. निवड िस्ती, नवत्त नवभाग,कोषा प्रशा-4.
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