






सन 2016-१७ व सन 2017-18 
करीता महाराष्ट्र आपत्कालीन 
वदै्यकीय सेवा योजनाांतगगत 
(MEMS) कायान्ववत 
रुग्णवाहीकाांवरील आवती 
खर्चासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
सावगजननक आरोग्य नवभाग 

शासन ननणगय क्रमाांकः ईएमएस-2017/प्र.क्र.124/ आरोग्य -3 

 10 वा मजला , गो.ते. सांकूल इमारत,  
नवीन मांत्रालय, म ांबई - 400 001  
तारीख:   10  ऑगस्ट, 2017 

वार्चा -  
1) शासन ननणगय, सावगजननक आरोग्य नवभाग, क्रमाांकः पीएर्चडी-30011/ प्र.क्र. 387/ 

2016/ आरोग्य 7, नदनाांक 15 जून, 2016  
2) शासन ननणगय, सावगजननक आरोग्य नवभाग, क्रमाांकः साआनव/30011/प्र.क. 

552/2015/आरोग्य-7, नदनाांक 28 नडसेंबर, 2016.  
3) शासन ननणगय, सावगजननक आरोग्य नवभाग, क्रमाांकः ईएमएस- 2017/प्र.क्र.124/ 

आरोग्य -3, नदनाांक 23.05.2017.  
4) आरोग्य सेवा सांर्चालनालयार्चे पत्र क्रमाांकः सांआसे/कक्ष-3/ टे 4/राज्यस्तर/अन . 

नवतरण/16-17/BVG/6040-41/2017, नदनाांक 29.05.2017.  

  
प्रस्तावना :-  

महाराष्ट्र आपत्कालीन वदै्यकीय सेवा प्रकल्प योजनेस शासन ननणगय, नदनाांक 28 नडसेंबर, 

2016 अववये प्रशासकीय मावयता देण्यात आलेली आहे.  सदर योजना सन 2013-14 मध्ये नदनाांक 

26 जानेवारी, 2014 पासून कायान्ववत करण्यात आली.  या योजनेस सन 2014-15 व 2015-16 

मध्ये काही प्रमाणात राष्ट्रीय आरोग्य अनभयानामार्ग त कें द्र शासनाकडून अन दान प्राप्त होत होते 

आनण उवगनरत अन दान राज्य योजनेतून नवतरीत करण्यात येत होते.  उपरोक्त अ. क्र.2 येथील 

शासन ननणगयाववये सन 2016-17 पासून सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अनभयाना कडून सांर्चालक, 

आरोग्य सेवा याांच्याकडे हस्ताांतरीत करण्यात आली आहे.  यास्तव सन 2016-17 पासून सदर 

योजना राज्य योजना म्हणनू कायाववीत असून या योजनेंतगगत आवती खर्चासाठी आवश्यक ननधी 
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नवतरीत करण्यात येत आहे. या योजनेअांतगगत 233 (Advance Life Supporting) व 704 (Basic 

Life Supporting) रुग्णवानहका कायाववीत असून सदर रुग्णवानहकाांर्ची सेवा टोल फ्री क्रमाांक 108 

च्या माध्यमातून जनतेस उपलब्ध करुन देण्यात येते. या रुग्णवानहकाांवरील आवती खर्चार्ची देयके 

अदा करण्याबाबतर्चा प्रस्ताव शासनाच्या नवर्चाराधीन होता.याबाबत प ढीलप्रमाणे ननणगय घेण्यात येत 

आहे. 

शासन ननणगय :-   
महाराष्ट्र आपत्कानलन वदै्यकीय सेवा योजनेतांगगत टोल फ्री क्रमाांक १०८ रुग्णवाहीकेवरील 

खालील कालावधीतील सन २०१६-१७ व सन २०१७-१८ मधील रु. ६४,२६,८७,८९२/- एवढया 

आवती खर्चास खालील प्रमाणे मांज री देण्यात येत आहे.  

अ.क्र. महीना  ७० टक्के ननधी 30 टक्के ननधी मांज र ननधी 
१ रे्ब्र वारी, 2017 - ५,९७,३१,१७२ ५,९७,३१,१७२ 
२ मार्चग, 2017 - ६,०७,६५,०५८ ६,०७,६५,०५८ 
३ एनप्रल, 2017 - ६,५१,७३,११३ ६,५१,७३,११३ 
४ मे, 2017 १५,२७,२७,८०९ - १५,२७,२७,८०९ 
५ जून, २1०७ १५,१८,५०,२१५ - १५,१८,५०,२१५ 
६ ज लै, 2017 १५,२४,४०,५२५ - १५,२४,४०,५२५ 

   एकूण ६४,२६,८७,८९२ 
 
2.       शासन परीपत्रक, नवत्त नवभाग, क्र. अथगसां -2017/प्र.क्र.75/अथग-3, नदनाांक 18 एनप्रल, 

2017 मधील पनरच्छेद क्र. 7 ते 18 व सोबतच्या पनरनशष्ट्टामधील अन . क्र. 3 व 8 मध्ये नमूद 

केलेल्या अटी व शतींर्ची प तगता होत असल्यार्चे प्रमानणत करण्यात येत आहे.  या प वी नवतरीत 

केलेल्या ननधीच्या अन षांगाने राज्य आरोग्य सोसायटीर्चे लेखा पनरक्षण झालेले नसल्याम ळे लखेा 

पनरक्षण / महालेखापाल याांर्चे आक्षपे उपलब्ध नाहीत.  सदर प्रस्तावावरील नवतरीत करण्यात 

येणारा ननधी प रवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे.  सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव 

तसेर्च भाांडवली वस्तू खरेदीर्चा समावशे नाही.  सदर कायगक्रमाशी सांबांनधत लेखानशषाखाली एक वषग 

ज ने सांनक्षप्त देयक प्रलां नबत नाही.  सदर ननधी स्वीय प्रपांर्ची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता 

खर्चग करण्यात येणार आहे, असे प्रमानणत करण्यात येत आहे.  

3.       सदर प्रस्तावावरील खर्चग मागणी क्र. आर-1, 2210 - वदै्यकीय सेवा व सावगजननक आरोग्य, 

800, इतर खर्चग, पांर्चवार्षषक योजनाांतगगत योजना - राज्य योजनाांतगगत योजना, 01 नकमान गरजा 
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कायगक्रम (01) (10) - रॉमा केअर य ननटर्ची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालीन वदै्यकीय सेवा, 

(22104689) - 31 सहाय्यक अन दाने (वतेनेतर), या म ख्य लेखानशषाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 

आनण सन 2017 -18 या नवत्तीय वषासाठी केलेल्या अथगसांकन्ल्पय तरतूदीतून भागनवण्यात यावा. 

4. सदर अन दानासाठी प्रशासकीय अनधकारी, आरोग्य सेवा सांर्चालनालय, म ांबई याांना आहरण 

व सांनवतरण अनधकारी म्हणनू घोनषत करण्यात येत आहे.  सदर अन दानासाठी सह सांर्चालक (अथग 

व प्रशासन), आरोग्य सेवा प णे याांना "ननयांत्रक अनधकारी" म्हणनू घोनषत करण्यात येत आहे.  

5.    सदर शासन ननणगय, नवत्त नवभागार्चे शासन पनरपत्रक, क्र. क्र. अथगसां -2017/प्र.क्र.75/अथग-3, 

नदनाांक 18 एनप्रल, 2017 अन सार नवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्रानधकारान सार ननगगनमत 

करण्यात येत आहे.  

6. सदर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्चा सांकेताक  201708101700287617   असा आहे.  सदर 

शासन ननणगय नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने.  

 (रो.नद.कदम-पाटील)  
 महाराष्ट्र शासनार्चे अवर सनर्चव  
प्रत, 

1. महालेखापाल, (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र -1, म ांबई/महाराष्ट्र-2, नागपूर. 
2. आय क्त (क .क.) तथा सांर्चालक, राष्ट्रीय आरोग्य अनभयान, म ांबई. 
3. सांर्चालक, आरोग्य सेवा सांर्चालनालय, म ांबई. 
4. सह सांर्चालक (अथग व प्रशासन), आरोग्य सेवा, प णे. 
5. सहाय्यक सांर्चालक (लखेा व लेखा पनरक्षा), आरोग्य सेवा, प णे. 
6. प्रशासकीय अनधकारी (आहरण व सांनवतरण अनधकारी), आरोग्य सेवा सांर्चालनालय, 

म ांबई. 
7. अनधदान व लेखा अनधकारी, म ांबई. 
8. ननवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी, म ांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9. ननयोजन नवभाग (का. 1472), मांत्रालय, म ांबई. 
10. नवत्त नवभाग (अथगसांकल्प), मांत्रालय, म ांबई.  
11. सावगजननक आरोग्य नवभाग (अथगसांकल्प शाखा) मांत्रालय, म ांबई. 
12. सावगजननक आरोग्य नवभाग (लेखा शाखा) मांत्रालय, म ांबई. 
13. ननवड नस्ती (आरोग्य - 3). 



                            राज्य शासकीय कर्मचारी सरु्ह वयैक्तिक  
                                                            अपघाि ववर्ा योजना सुरू करण्याबाबि. 

  
 र्हाराष्ट्र शासन 

ववत्त ववभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रर्ाांकः सांकीर्म-2015/प्र.क्र.45/ववर्ा प्रशासन 

र्ादार् कार्ा र्ागम, हुिात्र्ा राजगुरू चौक, 
र्ांत्रालय, रु्ांबई - 400 032.  

िारीख: 11 र्ाचम, 2016. 
वाचा :- 

1) ववत्त ववभाग, शासन वनर्मय क्रर्ाांकः - सांकीर्म-2015/प्र.क्र.45/ववर्ा प्रशासन, वद.4.02.2016. 
 

शुद्धीपत्रक:- 
सांदभाधीन शासन वनर्मय वद. 4.02.2016 र्ध्य ेपवरच्छेद क्र. 5 र्धील लेखाशीर्म “8121 0539-

01 राज्य शासन ववर्ा वनधी” ऐवजी “जे-राखीव वनधी, (ए) व्याजी राखीव वनधी, 8121 सवमसाधारर् व 
इिर राखीव वनधी, 109 सवमसाधारर् ववर्ा वनधी, (00) (01) राज्य शासन ववर्ा वनधी (8121 503 9)” 
असे वाचाव.े                                                                                                                                      

 

सदर शासन शुद्धीपत्रक र्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेिस्थळावर 
उपलब्ध करण्याि आल ेअसून त्याचा सांकेिाक 201603111545124805 असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीि करुन काढण्याि येि आहे.  

र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 

               ( शुभाांगी शेठ ) 
          उप सवचव, ववत्त ववभाग 
प्रि, 

1. राज्यपालाांचे सवचव 
2. रु्ख्यर्ांत्री याचे प्रधान सवचव 
3. ववत्तर्ांत्री याांचे सवचव / प्रधान सवचव 
4. सवम र्ांत्री व राज्यर्ांत्री याांचे स्वीय सहायक 
5. सवम ववधान र्ांिळ सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य, 
6. सवम सांसद सदस्य, र्हाराष्ट्र राज्य 
7. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
8. र्हालेखापाल (लेखा परीक्षा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर 
9. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा)-1 र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
10. र्हालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेिा)-2 र्हाराष्ट्र, नागपूर 
11. र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा-3), र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
12. र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, रु्ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. ववरष्ट्ठ र्हालेखापाल, स्थावनक सांस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपूर 
14. अ.रु्.स. (ववत्त) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
15. सवचव (व्यय) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
16. सवचव (ले.व.को.) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
17. सवचव (वव.सु.) याांचे ववरष्ट्ठ स्वीय सहायक 
18. बहुजन सर्ाज पाटी 1, इन्सा हटर्ेंट, आझाद रै्दान, रु्ांबई - 1 
19. भारिीय जनिा पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदेश, सी.िी.ओ. बॅरेक नां-1 योगक्षरे्सर्ोर, वसांिराव 

भागवि चौक, नवरर्न पॉईट, रु्ांबई-20 
20. भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कवर्टी,314,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोि, रु्ांबई-4 
21. भारिीय कम्युवनस्ट पाटी, (र्ातसमवादी), र्हाराष्ट्र कवर्टी, जनशतिी हॉल, ग्लोब वर्ल 

पॅलेस, वरळी, रु्ांबई-25 
22. इांवियन नॅशनल कााँगे्रस, र्हाराष्ट्र प्रदेश कााँगे्रस (आय) सवर्िी, वटळक भवन, काकासाहेब 

गािगीळ र्ागम, दादर, रु्ांबई-25 
23. राष्ट्रवादी कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-पे्रस जनमल र्ागम, नरीर्न पॉईांट, रु्ांबई-21. 
24. वशवसेना, वशवसेना भवन, गिकरी चाळ, दादर, रु्ांबई -28 
25. र्ांत्रालयािील सवम ववभाग, 
26. सवम ववभागीय आयुति, 
27. सवम वजल्हावधकारी, 
28. सवम वजल्हा प्रवरर्दाांचे रु्ख्य कायमकारी अवधकारी 
29. सवम वजल्हा पवरर्दाांचे रु्ख्य ववत्त व लेखा अवधकारी 
30. र्ांत्रालयािील सवम ववभागाांच्या अवधपत्याखालील ववभाग प्ररु्ख व कायालय प्ररु्ख 
31. सवचव, र्हाराष्ट्र ववधानर्ांिळ सवचवालय, 
32. सवचव, राज्य वनविर्कू आयोग 
33. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई 
34. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (रू्ळ शाखा,) रु्ांबई 
35. आयुति, राज्य र्ावहिी आयोग, रु्ांबई 
36. सदस्य सवचव, राज्य र्वहला आयोग, रु्ांबई 
37. र्हासांचालक, यशदा, पुरे् 
38. *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), रु्ांबई 
39. *प्रबांधक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरर्, रु्ांबई 
40. *सवचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, रु्ांबई 
41. *प्रबांधक, लोक आयुति व उप लोक आयुति याांचे कायालय, रु्ांबई 
42. सांचालक, लेखा व कोर्ागारे, रु्ांबई 
43. सह सांचालक, लेखा व कोर्ागारे, कोकर्, पुरे्, नागपूर, औरांगाबाद, नावशक अर्राविी 
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44. सांचालक, ववर्ा सांचालनालय, रु्ांबई 
45. सांचालक, स्थावनक वनधी लेखा परीक्षा, कोकर् भवन, नवी रु्ांबई 
46. सांचालक, अथम व साांक्ख्यकी सांचालनालय, रु्ांबई 
47. सांचालक, अथम व साांक्ख्यकी वनधी लेखा परीक्षा, कोकर्, पुरे् नागपूर, औरांगाबाद, नावशक 

अर्राविी ववभाग 
48. अवधदान व लेखा परीक्षा अवधकारी, रु्ांबई 
49. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, रु्ांबई 
50. सांचालक, नगरपावलका प्रशासन, रु्ांबई / जनसांपकम  अवधकारी, र्ांत्रालय, रु्ांबई 
51. सवम वजल्हा कोर्ागार अवधकारी 
52. सवम उप कोर्ागार अवधकारी 
53. सवम कृर्ी ववद्यापीठे व इिर ववद्यापीठे, र्हाराष्ट्र राज्य 
54. प्र. कुलसवचव, सोलापूर ववद्यापीठ, सोलापूर-पुरे्, कें गाव, सोलापूर-413255 
55. ववत्त ववभागािील सवम कायासने 
56. वनवि नस्िी, ववर्ा प्रशासन कायासन, ववत्त ववभाग 
       
*पत्राद्वारे 
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