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प वर प त्र क
अनेक दु धगर आजारांवरील उपचारांकवरता येणाऱ्या खचासाठी मा.मुख्यमंत्री यांच्या कायालयातील “मुख्यमंत्री
सहायता वनधी कक्षा” मार्गत रुगणांना आर्थिक मदत करण्यात येते. मुख्यमंत्री सवचवालयात यासंदभात मदत वमळण्यासाठी
असंख्य अजग प्राप्त होतात. तिावप, या आजारांव्यवतवरक्तही जीववतास धोका असलेले आजार/ गंभीर अपघातातील अनेक
रूगण असतात. या अनुषंगाने, राज्यातील अशा रूगणांना उपचाराअभावी जीव गमवावा लागू नये म्हणून उपचाराकवरता
त्यांना तात्काळ सहाय्य दे ण्यासाठी मुख्यमंत्री सवचवालयामध्ये “मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष- नागपूर ववभाग” स्िापन
करण्यात आला आहे.
2.

वैद्यकीय सहायता कक्षामध्ये प्राप्त होणाऱ्या अजांची छाननी करण्याकवरता वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष- नागपूर ववभाग

कायगकावरणी सवमती गठीत करण्यात येत आहे . सदर सवमतीची रचना खालीलप्रमाणे आहे -

3.

1.ववभागीय आयुक्त, नागपूर ववभाग, नागपूर

सदस्य

2. नोडल अवधष्ट्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, नागपूर

सदस्य

3. उपसंचालक, आरोगय सेवा, नागपूर ववभाग, नागपूर

सदस्य

4. वजल्हा शल्य वचवकत्सक, नागपूर

सदस्य

5. डॉ. के. आर. सोनपुरे, मा. मुख्यमंत्री यांचे ववशेष कायग अवधकारी, नागपूर

सदस्य सचिव

सदर सवमतीची बैठक दर मंगळवारी व त्या वदवशी सावगजवनक सुटी असल्यास त्यानंतरच्या कामकाजाच्या वदवशी

होईल. तसेच सवमतीच्या बैठकीस वरीलपैकी वकमान 3 सदस्य असणे आवश्यक राहील व त्यापैकी अनुक्रमांक 2 अिवा 3
पैकी एका सदस्याची उपस्स्िती अवनवायग राहील. तिावप, प्रकरणपरत्वे जर रुगणाला अिगसहाय्य करण्याची तातडी असेल
तर, सवमतीचे सदस्य चक्रीय पध्दतीने त्यासंबध
ं ी वनणगय घेतील. मुख्यमंत्री सवचवालयातील आरोगय कक्षास प्राप्त सवग
अजांची छाननी तसेच लाभार्थ्यांच्या पात्रतेकवरता मुख्यमंत्री सहायता वनधीचे सवग वनकष लागू राहतील.
4.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाच्या माध्यमातून खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या अजांकवरता पात्र ठरणाऱ्या

नागवरकांना मदत करण्यात येईल.
अ.क्र.

आजाराचे नांव

रूगणाची पात्रता

वैद्यकीय सहाय्याकवरता
दे ण्यात येणाऱ्या मदतीची
रक्कम

1.

हृदयरोग शस्त्रवक्रया

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमधील लाभािी

रु. 2 लाख पयंत

वगळू न इतर आर्थिकदृष्ट्या दु बल
ग घटकातील
रूगण (वार्थषक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी)
2.

रॉमा

संबवं धत डॉक्टरांनी प्रमावणत केल्याप्रमाणे
रस्त्यावरील भीषण अपघातामध्ये गंभीर

रू. 1 लाख पयंत

जखमी झालेली व्यक्ती (मुख्यत्वे करून
डोक्याला गंभीर इजा झालेली व्यक्ती)
3.

कॅन्सर (सवग प्रकार)

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेममधील

रू. 2 लाख पयंत

लाभािी वगळू न इतर आर्थिकदृष्ट्या दु बल
ग
घटकातील रूगण (वार्थषक उत्पन्न रु. 1 लाख
पेक्षा कमी)
4.

सेरेब्रो व्हॅ स्कुलर



वय 50 वषे पेक्षा कमी

रू. 2 लाख पयंत

ॲस्क्सडं ट (CVA)



आर्थिकदृष्ट्या दु बल
ग घटकातील रूगण
(वार्थषक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी)

उपरोक्त नमूद आजारांकवरता रुगणास त्यापुढील रकान्यामध्ये दशगववलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रकमेची मदत
करावयाची असल्यास त्यासंबध
ं ीचे संपण
ू ग अवधकार हे मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वेच्छावधकार असतील.
5.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षातून मदत हवी असल्यास पात्र रुगणांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष-

नागपूर ववभाग, मुख्यमंत्री सवचवालय, है द्राबाद हाऊस, वसव्हील लाईन्स, नागपूर (दू रध्वनी क्रमांक 0712-2565392)
येिे संपकग साधावा.
सदर पवरपत्रक मुख्यमंत्री सवचवालयाच्या cmrf.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात
आले आहे . हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .

वैशाली पावटल.
सहाय्यक संचालक, वनधी व लेखा
मुख्यमंत्री सवचवालय
प्रत1. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव/ सवचव,
2. सवग मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव,
3. मा. मुख्य सवचव,
4. सवग मंत्रालयीन ववभागांचे अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव,
5. मुख्यमंत्री सवचवालयातील सवग अवधकारी,
6. ववभागीय आयुक्त, नागपूर ववभाग, नागपूर
7.

नोडल अवधष्ट्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, नागपूर

8. उपसंचालक, आरोगय सेवा, नागपूर ववभाग, नागपूर
9. वजल्हा शल्य वचवकत्सक, नागपूर ,
10. वैद्यकीय सहायता कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सवचवालय, मुंबई,
11. सवग मंत्रालयीन ववभाग,
12. वनवड नस्ती.

