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प्रकरण-1 

साराांश 

1.0 योजनेची पार्श व्भमूी 
 

गंभीर आजारावरील इलाजाकररता आर्थिक सहाय्याची वाढती मागणी रवचारात घेऊन यासाठी योजनेच्या 
माध्यमातनू तरतदू करण्याचा शासनस्तरावर रनणणय घेण्यात आला. त्यास अनसुरून राज्यातील दाररद्रय 
रेषेखालील कुटंुबातील व्यक्तींसाठी हृदय शस्ररिया, मरूपिंड प्रत्यारोिंण, ककण रोग, मेंद ूव मज्जासंस्िा रवकार या 
आजारांवरील मोफत उिंचार व शस्ररिया यासाठी रद. 6 नोव्हेंबर, 1997 च्या शासन रनणणयान्वये जीवनदायी 
आरोग्य योजना सरुू करण्यात आली. सदर योजनेमध्ये अंतभूणत करण्यात आलेले मयादीत आजार व सदर योजना 
लाग ूकेलेल्या समाजघटकांचा रवचार केला असता, सदरच्या योजनेचा लाभ काही मयादीत कुटंुबांनाच रमळत 
होता. राज्यातील आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल असलेली कुटंुबे या योजनेच्या लाभािंासनू वंरचत होती. योजनेच्या मयादा 
रवचारात घेऊन, या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त कुटंुबांना होण्याच्यादषृ्ट्टीने योजनेचे स्वरुिं बदलनू रवमा 
कंिंनीच्या सहभागाने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाने सधुाररत योजना राज्यात रद. 31 मे, 
2011 च्या शासन रनणणयानसुार राबरवण्यात येत आहे. 

1.1 मलू्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे :   

 सोसायटीमाफण त योजनेची अंमलबजावणी करार / मागणदशणक तत्वानसुार करण्यात येते काय? ते तिंासणे. 
 राज्यातील रिंवळी, केशरी, अंत्योदय व अन्निंणुा रशधािंररकाधारक कुटंुबे या योजनेचा लाभ रमळण्यास 

िंार असल्याने अशा गरज ूकुटंुबांना या योजनेचा लाभ रमळतो काय? याचा अभ्यास करणे. 
 शासनाकडून रवतररत अनदुान, झालेला खचण व झालेल्या शस्ररिया / उिंचार यांचा आढावा घेणे. 
 लाभधारकास रुग्णलयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, इ. लाभ रनकषानसुार, दजेदार व मोफत 

रमळतात पकवा नाही ते तिंासणे. 
 लाभधारकाने योजने अंतगणत  उिंचार / शस्ररिया / औषधोिंचार, इ. चा लाभ घेतल्यानंतर रोगमकु्तता व 

आरोग्यमानात सधुारण झाली पकवा नाही ते तिंासणे. 
 लाभधारक लक्षगटातीलच होते पकवा कसे ते तिंासणे. 
 अलाभािी कुटंुबांची मारहती घेणे. 
 योजनेतील रटुी, अडचणी व उिंाययोजना तिंासणे. 

1.2 मलू्यमापन अभ्यासाची व्याप्ती ् द्दन्ड पध्दती :   

 राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना राज्यातील सवण रजल्यामंध्ये राबरवण्यात येत आहे. 

1. द्दजल्हा द्दन्ड : सदर योजना राज्यातील सवण 36 रजल्यांमध्ये राबरवण्यात येत असल्याने मलू्यमािंन 
िंाहणीसाठी सवण 36 रजल्यांची रनवड करण्यात आली. 
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2. अांगीकृत रुग्णालयाांची द्दन्ड : राज्यात एकूण 458 अंगीकृत रुग्णालये असनू, िैंकी शासकीय 
व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या अनिुमे 81 व 377 आहे. त्यािैंकी प्रत्येक रजल्यातील 
अंगीकृत शासकीय व खाजगी रुग्णालयांिैंकी प्रत्येकी एका शासकीय व खाजगी रुग्णालयाची 
यादचृ्च्िक िंध्दतीने मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड करण्यात आली. रजल्यात खाजगी अिवा 
शासकीय रुग्णालय नसल्यास, जी रुग्णालये अंगीकृत आहेत, त्यातनू दोन रुग्णालयांची यादचृ्च्िक 
िंध्दतीने रनवड करण्यात आली. करण्यात आली. एकूण 36 रजल्यांतनू 72 रुग्णालयांची रनवड 
करावयाची होती. तिारिं, नंदरूबार व गडरचरोली या दोन्ही रजल्यांत प्रत्येकी एकच शासकीय अंगीकृत 
रुग्णालय असल्याने खाजगी रुग्णालयाची उणीव भरून काढता आली नाही. त्यामळेु या मलू्यमािंन 
िंाहणीसाठी एकूण 36 रजल्यांतनू 70 रुग्णालयांची रनवड करण्यात आली. 

3. लाभधारकाांची द्दन्ड : रजल्हा शल्य रचरकत्सक यांच्याकडून सन 2014-15 मध्ये रजल्यातील 
अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये योजने अंतगणत  शस्ररिया / उिंचार याबाबतचा लाभ घेतला आहे. अशा 
लाभधारकांिैंकी शासकीय रुग्णालयासाठी प्रत्येकी एका लाभधारकाची व खाजगी रुग्णालयासाठी 
प्रत्येकी चार लाभधारकांची यादचृ्च्िक िंध्दतीने रनवड करण्यात आली. याप्रमाणे एकूण 720 
लाभधारकांची रनवड करण्यात आली. 

4. अलाभधारकाांची द्दन्ड : कागदिंरांची अिंतुणता, आजार योजनेअंतगणत नसणे, रवमाधारक नसणे, 
इ. कारणांमळेु ज्या रुग्णांना योजनेचा लाभ घेता आला नाही, अशी रुग्ण योजनेचे अलाभधारक 
आहेत. सन 2014-15 मधील अशा अलाभधारकांच्या यादीमधनू प्रत्येक रजल्यातनू दोन 
अलाभधारकांची (1 मरहला व 1 िंरुूष) यादचृ्च्िक िंध्दतीने रनवड करण्यात आली. प्रत्येक रजल्यातनू 
दोन याप्रमाणे 36 रजल्यातनू एकूण 72 अलाभधारकांची रनवड करण्यात आली. 

1.3 योजनेचे द्दनष्कर्व :  

1. मखु्य कायवकारी अद्दधकारी, राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुांबई या 
कायालयाकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत महत््ाचे तक्ते :- 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीतील योजनेची ्र्वद्दनहाय आर्थिक ् भौद्दतक प्रगती 

्र्व प्राप्त द्दनधी 
(` कोटीत) 

झालेला खचव 
(` कोटीत) 

टक्के्ारी शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले 
लाभधारक (सांख्या) 

टक्के्ारी 

2011-12 61.3 2.3 4 0 -- 
2012-13 181.4 193.4 107 48,830 11 
2013-14 495.0 508.0 103 1,33,059 29 
2014-15 858.6 850.7 99 2,73,729 60 

एकूण 1,596.3 1,554.4 97 4,55,618 100 
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 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत द्द्मा कां पनीकडून झालेला खचव 
बाब झालेला खचव (` कोटीत) टक्के्ारी 

दाव्याची रक्कम अदा करण्यासाठी 850.3 83 
प्रचार व प्ररसध्दी 11.7 1 
इतर (प्रशासकीय खचण, सेवाकर, इ.) 166.8 16 

एकूण 1,028.8 100 

 
 सन 2014-15 या सांदभव ्र्ातील द्द्माधारक कुटुांबाचा द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार तपशील 

द्दशधापद्दरकेचा प्रकार द्द्माधारक कुटुां बे (सांख्या लाखात) टक्के्ारी 
रिंवळे 45.6 21 
केशरी 150.0 68 
अंत्योदय अन्न योजना 24.7 11 
अन्निंणूा योजना 0.7 नगण्य 

एकूण 221.0 100 
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शस्ररिया/उिंचार केलेले लाभधारक (संख्या) झालेला खचण (रु. कोटीत)
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 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत शस्त्रद्दिया/उपचार केलले्या लाभधारकाांचा 
द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार तपशील  

द्दशधापद्दरकेचा प्रकार शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले 
लाभधारक (सांख्या) 

टक्के्ारी 

रिंवळे 1,10,168 24 
केशरी 3,37,826 74 
अंत्योदय अन्न योजना 7,128 2 
अन्निंणूा योजना 496 नगण्य 

एकूण 4,55,618 100 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये पू् वपर्ानगी घेतलेल्या ् शस्त्रद्दिया/उपचार 
केलले्या लाभधारकाांचा रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार तपशील (सांख्या लाखात)  

रुग्णालयाचा प्रकार पू् वपर्ानगी घेतलेले 
लाभधारक 

टक्के्ारी शस्त्रद्दिया/उपचार 
केलेले लाभधारक 

टक्के्ारी 

शासकीय अंगीकृत 1.24 27 1.23 27 
खाजगी अंगीकृत 3.33 73 3.33 73 

एकूण 4.57 100 4.56 100 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये द्द्मा कां पनीकडे करण्यात आलेले दा्े ्  त्या्रील 
रक्कम याबाबतचा ्र्वद्दनहाय तपशील (` कोटीत) 

्र्व दाव्याांची सांख्या टक्के्ारी रक्कम टक्के्ारी 
2011-12 0 -- 0 -- 
2012-13 37,443 9 104.3 10 
2013-14 1,12,185 27 288.5 28 
2014-15 2,65,156 64 639.5 62 

एकूण 4,14,784 100 1,032.4 100 

 सांदभव ्र्व 2014-15 मध्ये या योजने अांतगवत रुग्णाां्र करण्यात आलेल्या शस्त्रद्दिया/उपचार 
केलेले रुग्ण ् खचाचा रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार तपशील  

रुग्णालयाचा 
प्रकार 

शस्त्रद्दिया/उपचार 
केलेले रुग्ण (सांख्या) 

टक्के्ारी खचव (` कोटीत) टक्के्ारी 

शासकीय अंगीकृत 68,157 25 172.0 26 
खाजगी अंगीकृत 2,05,572 75 492.6 74 

एकूण 2,73,729 100 664.6 100 
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 सांदभव ्र्व 2014-15 मध्ये या योजने अांतगवत रुग्णाां्र करण्यात आलेल्या शस्त्रद्दिया/ 
उपचारा्रील खचाचा द्द्भागद्दनहाय तपशील  

द्द्भाग शस्त्रद्दिया/उपचारा्रील खचव 
(` कोटीत) 

टक्के्ारी 

कोकण 182.0 27 
िंणेु 134.0 20 
नारशक 128.3 19 
औरंगाबाद 112.4 17 
अमरावती 64.8 10 
नागिंरू 43.1 7 

एकूण 664.6 100 

 सांदभव ्र्व 2014-15 मध्ये या योजने अांतगवत अांतभूवत केलेल्या 30 द्द्शेर्ज्ञ से्ाांपैकी पाच प्रमखु 
से्ाांद्वारे शस्त्रद्दिया/ उपचार केलेल्या रुग्णाांचा तपशील  

प्रमखु द्द्शेर्ज्ञ से्ा शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले रुग्ण 
(सांख्या) 

टक्के्ारी 

वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी 94,213 21 

नेफ्रॉलॉजी आरण मरूपिंड शस्ररिया 69,935 15 

काडीऑलॉजी 58,118 13 

जननेंद्रीय व मरूमागण या दोन्हीशी 
संबंरधत प्रणाली 

35,218 8 

िंॉरलट्रॉमा 29,791 7 
 

 सांदभव ्र्व 2014-15 मध्ये या योजने अांतगवत आयोद्दजत केलेली द्दशबीरे ् द्दशबीरािी याबाबतचा 
द्द्भागद्दनहाय तपशील (टक्के्ारी)    

द्द्भाग आयोद्दजत द्दशबीरे द्दशबीरािी 
कोकण 13 12 
िंणेु 17 15 
नारशक 36 29 
औरंगाबाद 20 27 
अमरावती 9 9 
नागिंरू 5 8 

एकूण 100 (2,208) 100(2,31,225) 
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 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत योजनेच्या लाभाांबाबत अांगीकृत रुग्णालयातील से्ा-
सदु्द्धाांबाबत प्राप्त झालेल्या तिारींचा ्र्वद्दनहाय तपशील (सांख्या) 

्र्व एकूण नोंदणी झालेल्या 
तिारी 

द्दन्ारण केलेल्या 
तिारी 

प्रलांद्दबत तिारी  

2011-12 0 0 0 
2012-13 1,645 1,573 72 
2013-14 1,930 1,748 182 
2014-15 1,436 1,107 329 

एकूण 5,011 4,428 583 
योजनेची अांमलबजा्णी ् कायवपद्धती याबाबतचे राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना 

सोसायटी कायालयाचे अद्दभप्राय खालीलप्रमाणे : 
 या योजने अंतगणत मागणी केल्यानसुार शासनाकडून रनधी प्राप्त होतो. 
 या योजने अंतगणत  प्ररत वषण प्ररत कुटंुब शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या रवमा हप्त्याची रु. 333/- रक्कम योग्य 

आहे. 
 या योजने अंतगणत प्ररत वषण प्ररत कुटंुब रु. 1.50 लाख खचाची मयादा वाढवून सदर रक्कम ` 2.00 लाख 

करावी, तर रकडनी प्रत्यारोिंणासाठी (दाव्याच्या शस्ररियेसह) सदर रक्कम  ` 3.00 लाख करावी असे 
सोसायटीने सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत  कॉल सेंटरमळेु लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा झाला. 
 या योजने अंतगणत तातडीच्या रुग्णांसाठी िंवूण िंरवानगी तात्काळ रमळत असल्याचे सोसायटीने सांरगतले. 
 आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल घटकांसाठी सदर योजना उिंयकु्त असल्याचे मत सोसायटीने व्यक्त केले. 
 या योजने अंतगणत सवण गरज ूरवमाधारक रुग्णांना योजनेचा लाभ रमळतो. 
 या योजने अंतगणत  लाभधारकांनी शस्ररिया /उिंचार इ. चा लाभ घेतल्यामळेु रोगमकु्तता होऊन त्यांच्या 

आरोग्यमानात सधुारणा होत असल्याचे सोसायटीने सांरगतले. 
 सदर योजनेचा उदे्दश सफल होत असल्याचे मत सोसायटीने व्यक्त केले. 

2. नशॅनल इन्शुरन्स कां पनी, मुांबई या कायालयाकडून सांकद्दलत करण्यात आलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत 
महत््ाचे तक्ते :-  
 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीतील आर्थिक तपशील 

्र्व प्राप्त द्दनधी (` कोटीत) झालेला खचव (` कोटीत) टक्के्ारी 
2011-12 0.0 0.7 -- 
2012-13 163.3 107.4 66 
2013-14 442.9 228.8 52 
2014-15 743.0 627.4 84 

एकूण 1,349.2 964.3 71 
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 सन 2014-15 सांदभव ्र्ामध्ये या योजने अांतगवत  उपचारादरम्यान मतृ्य ु झालेल्या रुग्णाांचा 
द्द्भागद्दनहाय तपशील    

द्द्भाग शस्त्रद्दिया/उपचार 
केलेले रुग्ण (सांख्या) 

उपचारादरम्यान मतृ्य ु
झालेल्या रुग्णाांची सांख्या 

द्दशबीरािी 

कोकण 68,428 1,344 2.0 
िंणेु 54,189 1,175 2.2 
नारशक 54,628 778 1.4 
औरंगाबाद 49,080 792 1.6 
अमरावती 28,700 535 1.9 
नागिंरू 18,704 511 2.7 

एकूण 2,73,729 5,135 1.9 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये मरूपपड प्रत्यारोपण शस्त्रद्दियेची नोंदणी केलेल्या 
रुग्णाांची ् त्या्र शस्त्रद्दिया केलेल्या रुग्णाांची सांख्या आद्दण खचाबाबतचा तपशील 

्र्व शस्त्रद्दियेची नोंदणी 
केलेले रुग्ण 

शस्त्रद्दिया 
केलेले रुग्ण 

झालेला खचव 
(` लाखात) टक्के्ारी 

2011-12 0 0 -- -- 
2012-13 19 17 17.18 5 
2013-14 84 86 104.66 32 
2014-15 157 155 201.27 63 

एकूण 260 258 323.11 100 

योजनेची अांमलबजा्णी ् कायवपद्धती याबाबतचे नशॅनल इन्शुरन्स कां पनी कायालयाचे अद्दभप्राय 
खालीलप्रमाणे : 
 या योजने अंतगणत राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई या कायालयासोबत झालेल्या 

करारातील सवण रनयम िंाळण्यात येतात. 
 या योजने अंतगणत प्ररत वषण प्ररत कुटंुब शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या रवमा हप्त्याची रक्कम ` 333/- योग्य 

वाटत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 
 या योजने अंतगणत दाव्यांची रक्कम करारात नमदू केलेल्या कालावधीत अदा केली जाते. 

 या योजने अंतगणत शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून लाभधारकांना समाधानकारक सरुवधा 
रमळतात. 

 या योजने अंतगणत िंवूण िंरवानगीबाबत (Pre-Auth.) करारात नमदू केलेल्या कालावधीत कायणवाही केली 
जाते. 

 या योजने अंतगणत तातडीच्या रुग्णांसाठी तात्काळ िंवूण िंरवानगी रमळत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनीने 
सांरगतले. 
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 या योजनेची अंमलबजावणी करार/मागणदशणक त्वानसुार करण्यात येतात. 

 या योजने अंतगणत सवण गरज ूरवमाधारक रुग्णांना योजनेचा लाभ रमळतो. 

 या योजने अंतगणत लाभधारकास रुग्णालयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा इत्यादी 
लाभ रनकषानसुार व दजेदार रमळतो. 

 योजने अंतगणत लाभधारकाने उिंचार/शस्ररिया/औषधोिंचार इ. चा लाभ घेतल्यामळेु रोगमकु्तता होऊन 
त्याच्या आरोग्यमानात सधुारणा होते. 

 या योजनेचा उदे्दश सफल होत आहे. 
 ही योजना गररबांसाठी अत्यंत लाभदायक असल्याचे मत नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी व्यक्त केले. 
3. द्दजल्हा शल्य द्दचद्दकत्सकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत महत््ाचे तक्ते :- 
 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या लाभधारकाांचा 
द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार तपशील 

द्दशधापद्दरकेचा प्रकार लाभधारकाांची सांख्या टक्के्ारी 
रिंवळे 1,10,049 23 
केशरी 3,52,030 75 
अंत्योदय अन्न योजना 7,504 2 
अन्निंणूा योजना 420 नगण्य 

एकूण 4,70,003 100 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या लाभधारकाांचा 
रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार तपशील (सांख्या लाखात) 

रुग्णालयाचा प्रकार शस्त्रद्दिया / उपचार केलेले 
लाभधारक 

टक्के्ारी 

शासकीय अंगीकृत 1.35 29 
खाजगी अंगीकृत 3.35 71 

एकूण 4.70 100 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये शस्त्रद्दिया/ उपचार केलेल्या लाभधारकाांचा 
्र्वद्दनहाय तपशील (सांख्या लाखात) 

्र्व शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले 
लाभधारक 

टक्के्ारी 

2011-12 0.04 1 
2012-13 0.57 12 
2013-14 1.39 30 
2014-15 2.70 57 

एकूण 4.70 100 
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 सांदभव ् र्व 2014-15 मध्ये या योजने अांतगवत अांतभूवत केलेल्या 30 द्द्शेर्ज्ञ से्ाांपैकी पाच प्रमखु 
से्ाांद्वारे शस्त्रद्दिया/ उपचार केलेल्या रुग्णाांचा तपशील  

प्रमखु द्द्शेर्ज्ञ से्ा शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले 
रुग्ण (सांख्या) 

टक्के्ारी 

वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी 56,205 21 
नेफ्रॉलॉजी आरण मरूपिंड शस्ररिया 37,873 14 
काडीऑलॉजी 31,196 12 
जननेंद्रीय व मरूमागण या दोन्हीशी संबंरधत प्रणाली 21,678 8 
हृदय रवकाराचा झटका आरण हृदय व िातीच्या 
िंोकळीबद्दल शस्ररिया 

18,530 7 

 सांदभव ् र्व 2014-15 मध्ये या योजने अांतगवत आयोद्दजत केलेली द्दशबीरे ्  द्दशबीरािी याबाबतचा 
द्द्भागद्दनहाय तपशील (टक्के्ारी)  

द्द्भाग आयोद्दजत द्दशबीरे द्दशबीरािी 
कोकण 17 16 
िंणेु 28 23 
नारशक 20 17 
औरंगाबाद 17 20 
अमरावती 11 11 
नागिंरू 7 13 

एकूण 100 (3,445) 100 (3,28,149) 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत योजनेच्या लाभाांबाबत अांगीकृत रुग्णालयातील 
से्ा-सदु्द्धाांबाबत प्राप्त झालेल्या तिारींचा ्र्वद्दनहाय तपशील (टक्के्ारी)  

्र्व एकूण नोंदणी झालेल्या 
तिारी 

द्दन्ारण केलेल्या 
तिारी 

प्रलांद्दबत तिारी  

2011-12 0 0 0 
2012-13 30 32 12 
2013-14 41 43 29 
2014-15 29 25 59 

एकूण 100 (4,084) 100 (3,532) 100 (552) 

योजनेची अांमलबजा्णी ् कायवपद्धती याबाबतचे द्दजल्हा शल्य द्दचद्दकत्सक याांच्या कायालयाचे 
अद्दभप्राय खालीलप्रमाणे : 

 या योजने अंतगणत टी. िंी. ए. कंिंनीचे योग्य ते सहकायण रमळत असल्याचे 79 टक्के रजल्हा शल्य 
रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत टी. िंी. ए. कंिंनीमाफण त आवश्यक िंायाभतू सरुवधा व प्ररशरक्षत कमणचारी वगण रजल्यातील 
सवणच रुग्णालयांना िंरुरवण्यात येत असल्याचे 82 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 
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 या योजने अंतगणत मारहती व्यवस्िािंन प्रणाली (MIS) कडून मारहती नोंदणी दररोज करण्यात येत असल्याचे 
85 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत रुग्णालयांची रनवड रनकषानसुार होत असल्याचे 97 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी 
सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत अंगीकृत रुग्णालयांकडून रजल्हास्तरावर रनयरमत आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत 
असल्याचे 65 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत अंगीकृत रुग्णालयांकडून लाभार्थ्यांना समाधानकारक सरुवधा रमळत असल्याचे 85 
टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत लाभार्थ्यास रुग्णालय बदलण्याची मभुा असल्याचे 88 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी 
सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत अंगीकृत रुग्णालयामध्ये शस्ररिया / उिंचार करण्याची सरुवधा उिंलब्ध असताना 
रुग्णावर शस्ररिया / उिंचार करण्याचे नाकारल्याचे 18 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत रजल्यातील अंगीकृत रुग्णालयांनी आवश्यक तज्ञ डॉक्टसण िंणूणवेळ उिंलब्ध असल्याचे 
68 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत रुग्णालयात आरोग्य रमरांची रनयकु्ती केल्यामळेु रुग्णांना योग्य ते सहकायण रमळत 
असल्याचे सवणच रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत 76 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी प्ररत वषण प्ररत कुटंुब ` 1.50 लाख खचाची मयादा 
योग्य वाटत नसल्याने ती, प्ररत वषण प्ररत कुटंुब ` 2 ते 3 लाख करण्यात यावी, असे सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत कॉल सेंटरमध्ये रुग्णास अचकू रनदान करण्यासाठी योग्य रुग्णालयाची रनवड होण्यास 
मदत होते असे 68 टक्के रजल्हा शल्य रचरकत्सकांनी सांरगतले. 

 नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी कडून संकरलत केलल्या व रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयाकडून संकरलत 
केलेल्या मारहतीत देण्यात आलेल्या लाभधारकांच्या संख्येत तफावत आढळते. 

4. सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या 70 अांगीकृत शासकीय/ 
खाजगी रुग्णालय प्रमखूाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत महत््ाचे तक्ते :-  

 अांगीकृत रुग्णालयाांचा शे्रणीनसुार तपशील 
रुग्णालयाचा प्रकार सांख्या टक्के्ारी 

अ+/अ 28 40 
ब 28 40 
क 14 20 

एकूण 70 100 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत अांगीकृत रुग्णालयातील लाभधारकाांचा तपशील 
स्त्री/ परुुर् लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

स्री 25,063 39 
िंरुुष 38,930 61 

एकूण 63,993 100 
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 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत अांगीकृत रुग्णालयात 30 द्द्शेर्ज्ञ से्ाांपैकी पाच 
प्रमखु से्ाांद्वारे शस्त्रद्दिया/ उपचार केलेल्या रुग्णाांचा तपशील  

प्रमखु द्द्शेर्ज्ञ से्ा शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले 
रुग्ण (सांख्या) 

टक्के्ारी 

ENT (कान, नाक, घसा) शस्ररिया 11,125 17 
काडीऑलॉजी 7,438 12 
नेफ्रॉलॉजी आरण मरूपिंड शस्ररिया 7,107 11 
Polytrauma 5,635 9 
जननेंद्रीय व मरूमागण या दोन्हीशी संबंरधत प्रणाली 4,966 8 

 सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत अांगीकृत रुग्णालयाांमार्व त आयोद्दजत द्दशबीराांचा 
तपशील (टक्के्ारी) 

रुग्णालयाचा प्रकार आयोद्दजत द्दशबीरे द्दशबीरािी 
शासकीय अंगीकृत 31 33 
खाजगी अंगीकृत 69 67 

एकूण 100 (1,153) 100 (1,46,909) 

मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या 70 अांगीकृत शासकीय/ खाजगी रुग्णालय प्रमखूाांचे 
योजनेची अांमलबजा्णी ् कायवपद्धती याबाबतचे अद्दभप्राय खालीलप्रमाणे : 

 या योजने अंतगणत टी.िंी.ए. कंिंीनमाफण त आवश्यक िंायाभतू सरुवधा व प्ररशरक्षत कमणचारी िंरुरवण्यात येत 
असल्याचे 60 (86 टक्के) शासकीय/ खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

 एमआयएस कक्षाद्वारे ररअल टाईम बेरससवर रुग्णांच्या मारहतीचा अहवाल तयार करण्यात येत असल्याचे 
52 (74 टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

 रुग्णालयामध्ये आवश्यक तज्ञ डॉक्टसण िंणूणवेळ उिंलब्ध असल्याचे 67 (96 टक्के) शासकीय/खाजगी 
अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी प्ररतवेरदत केले. 

 सवण कागदिंरांची िंतूणता केल्यानंतर 20 रदवसांत अंगीकृत रुग्णालयास दाव्याची रक्कम प्राप्त होत 
असल्याचे 22 (31 टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

 प्ररत वषण प्ररत कुटंुब ` 1.50 लाख खचाची मयादा ` 2 ते 5 लाख इतकी वाढरवण्यात यावी, असे मत 40 
(57 टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी व्यक्त केले. 

 शस्ररिया/ उिंचार याबाबतची िंवूणिंरवानगी रवरहत वेळेत रमळत असल्याचे 56 (80 टक्के) 
शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी प्ररतवेरदत केले. 

 लाभधारकांसाठी तिार नोंदवही ठेवण्यात येत असल्याचे 68 (97 टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालय प्रमखुांनी प्ररतवेरदत केले. 

 योजने अतंगणत रुग्णांना मोफत जेवण िंरुरवण्यात येत असल्याचे 67 (96 टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालय प्रमखुांनी प्ररतवेरदत केले. 

 योजनेंतगणत उिंचार घेतलेल्या लाभधारकाला रुग्णालयाने िंाठिंरुावा (Follow-up) सेवा मोफत देणे 
आवश्यक आहे, तिारिं, दोन शासकीय रुग्णालय प्रमखुांनी सदर िंाठिंरुावा सेवेकररता तिंासणी व इतर 
वैद्यकीय शलु्क आकारण्यात येते असे सांरगतले. 
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 रुग्णांना उिंचारानंतर घरी जाण्यासाठी मोफत प्रवास उिंलबध करुन देण्यात येत असल्याचे 68 (97 टक्के) 
शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

 रनकषाप्रमाणे संगणक, नेटवकण  व संिंकासाठी इतर सरुवधा रुग्णालयात उिंलब्ध असल्याचे 67 (96 टक्के) 
शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

 प्रािरमक तिंासणी व रोग रनदान करण्यासाठी येणाऱ्या िंार लाभार्थ्यांना तिंासणी व रोग रनदान मोफत 
करण्यात येत असल्याचे 68 (97 टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

 लाभधारकास रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा, इ. िंणूणिंणे मोफत असल्याचे 67 (96 
टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

 या योजनेचा उदे्दश सफल होत असल्याचे मत 66 (94 टक्के) शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालय 
प्रमखुांनी व्यक्त केले. 

5. मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या 720 लाभधारकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र         
आधाद्दरत महत््ाचे तक्ते :-   
 स्त्री-परुुर्द्दनहाय लाभधारक 

स्त्री/ परुुर् लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 
स्री 215 30 
िंरुुष 505 70 

एकूण 720 100 

 द्दशधापद्दरकाद्दनहाय लाभधारक 
द्दशधापद्दरकेचा प्रकार लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

रिंवळे 319 44 
केशरी 199 28 
अंत्योदय अन्न योजना 150 21 
अन्निंणूा योजना 52 7 

एकूण 720 100 

 ्योगटद्दनहाय लाभधारक 
द्दशधापद्दरकेचा प्रकार लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

0 ते 1 वषे  16 2 
2 ते 4 वषे 21 3 
5 ते 9 वषे 16 2 
10 ते 19 वषे 33 5 
20 ते 29 वषे 78 11 
30 ते 39 वषे 78 11 
40 ते 49 वषे 124 17 
50 ते 59 वषे 122 17 
60 व अरधक वषे 232 32 

एकूण 720 100 
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 सामाद्दजक गटद्दनहाय लाभधारक 
सामाद्दजक गट लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

अजा 128 18 
अज 65 9 
रवजा/भज 70 10 
रवमाप्र 12 2 
इमाव 247 34 
इतर 198 27 

एकूण 720 100 

 कुटुांबाच्या मखु्य व्य्सायानसुार लाभधारक 
कुटुांबाचा मखु्य व्य्साय लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

शेती 224 31 
शेतमजरूी 229 32 
नोकरी 78 11 
स्वयंरोजगार 97 13 
इतर 92 13 

एकूण 720 100 

 कुटुांबाच्या आकारमानानसुार लाभधारक 
कुटुांबाचे आकारमान लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

एक व्यक्ती 16 2 
दोन व्यक्ती 50 7 
तीन व्यक्ती 72 10 
चार व्यक्ती 134 19 
िंाच व्यक्ती 144 20 
6 व त्यािेंक्षा अरधक व्यक्ती 304 42 

एकूण 720 100 

 लाभधारकाांना आरोग्य काडव प्राप्त झाल्याच्या स्त्रोतद्दनहाय लाभधारक 
कुटुांबाचे आकारमान लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

ई-सेवा कें द्र 83 19 
संग्राम कें द्र 69 16 
टिंाल कायालय 24 6 
आरोग्य रमर 77 18 
रुग्णालय 68 16 
इतर 109 25 

एकूण 430 100 
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 रुग्णालयाची स्त््च्छता ् द्दनटनेटकेपणाबाबत लाभधारकाचे मत 
लाभधारकाचे मत लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

अत्यंत चांगले 262 36 
चांगले 413 57 
रठक 40 6 
अस्वच्ि/ अव्यवच्स्ित 2 नगण्य 
अत्यंत अस्वच्ि 3 नगण्य 

एकूण 720 100 

 भोजनाच्या दजाबाबत लाभधारकाचे मत    
भोजनाच्या दजाबाबतचे मत लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

अरतउत्कृष्ट्ट 57 9 
उत्कृष्ट्ट 233 38 
चांगला 275 45 
रठक/ रनकृष्ट्ट 46 8 

एकूण 611 100 

    शस्त्रिीया/उपचारादरम्यान लाभधारकास करा्ा लागलेल्या खचाची कारणे 
खचाची कारणे लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

औषधे व तिंासण्या 158 60 
रवरवध तिंासण्यांकररता 56 21 
रुग्णालयाच्या सांगण्यावरुन 16 6 
आर्थिक मयादेिेंक्षा अरधकचा खचण 15 6 
रक्तिंरुवठा करण्यासाठी 8 3 
योजनेअंतगणत नोंदणी िंवूीचा खचण 10 4 

एकूण 263 100 

    शस्त्रद्दिया/उपचाराबाबत लाभधारकाांनी व्यक्त केलेली मते 
शस्त्रद्दिया/उपचाराबाबत मते लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

अत्यंत समाधानी 192 27 
समाधानी 428 60 
रठक 64 9 
असमाधानी 32 4 
अत्यंत वाईट 4 नगण्य 

एकूण 720 100 
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    योजने अांतगवत उपचार घेतल्यामळेु आजारापासनू मकु्ततेबाबत लाभधारकाांनी व्यक्त केलेली मते 
आजारापासनू मकु्ततेबाबतची मते लाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

िंणुणिंणे 397 55 

अंशत: 235 33 

अत्यंत कमी प्रमाणात 30 4 

उिंयोग झाला नाही 48 7 

आजारात वाढ झाली 10 1 

एकूण 720 100 

मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या 720 लाभधारकाांचे योजनेबाबतचे अद्दभप्राय 
खालीलप्रमाणे: 

 या योजनेअंतगणत सन 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 510 (71 टक्के) लाभधारकांना रुग्णालयात दाखल होण्यािंवूी योजनेरवषयची मारहती 
होती.  

 रुग्णालयात दाखल होण्यािंवूी 210 (29 टक्के) लाभधारकांना योजनेरवषयीची मारहती नव्हती तिारिं, 
त्यांिैंकी 197 (94 टक्के) लाभधारकांना रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर लगेचच योजनेरवषयी मारहती 
प्राप्त झाली. 

 रुग्णालयात दाखल होण्यािंवूी हेल्िंलाईन (कॉल सेंटर) ला 139 (19 टक्के) लाभधारकांनी कॉल केल्याचे 
रदसनू आले. 

 या योजने अंतगणत रुग्णालयात उिंचार घेण्यािंवूी आरोग्य रमराकडून नोंदणी (ररजस्ट्रेशन) करुन घेण्यात 
आली असल्याचे 635 (88 टक्के) लाभधारकांनी सांरगतले. 

 उिंचारादरम्यान आरोग्यरमर िंणूणवेळ रुग्णालयात उिंच्स्ित होते असे 672 (93 टक्के) लाभधारकांनी 
सांरगतले. 

 आरोग्य रमराकडून योग्य सहकायण लाभल्याचे 687 (95 टक्के) लाभधारकांनी सांरगतले. 
 शस्ररिया/उिंचारासाठी तज्ञ डॉक्टसण, आवश्यक कमणचारी उिंलब्ध होते असे 707 (98 टक्के) 

लाभधारकांनी सांरगतले. 
 रुग्णालयातील डॉक्टसण /िंररचारीका /आरोग्य रमर /कमणचारी यांचेकडून योग्य मागणदशणन व सहकायण 

रमळाल्याचे 704 ( 98 टक्के) लाभधारकांनी सांरगतले. 
 रुग्णालयात दाखल असताना औषधोिंचार वेळेवर प्राप्त झाल्याचे 701 (97 टक्के) लाभधारकांनी 

सांरगतले. 
 योजनेअंतगणत 155 (22 टक्के) लाभधारकांना रुग्णालयातनू मोफत औषधे प्राप्त झाली नाहीत. 
 रुग्णालयात दाखल झाल्यावर तात्काळ खाट उिंलब्ध झाली असल्याचे 701 (97 टक्के) लाभधारकांनी 

सांरगतले. 
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 रुग्णालयात स्री व िंरुुषांसाठी वेगवेगळी स्नानगहेृ /स्वच्ितागहेृ उिंलब्ध असल्याचे 674 (94 टक्के) 
लाभधारकांनी सांरगतले. 

 रुग्णालयात रारिंाळीतील कमणचाऱ्यांकडून आवश्यक ते सहकायण रमळाल्याचे 707 ( 98 टक्के) 
लाभधारकांनी सांरगतले. 

 रुग्णालयात रुग्णाच्या नातेवाईकाच्या मकु्कामाची व्यवस्िा असल्याचे 615 (85 टक्के) लाभधारकांनी 
सांरगतले. 

 रसटीस्कॅन/ रेडीएशन/ लेझर/ केमोिेरेिंी/ ॲन्जीओप्लास्टी/ इ. सरुवधा/ उिंचार उिंलब्ध नसल्याने 12 
रुग्णांना उिंचारादरम्यान एका रुग्णालयातनू दसुऱ्या रुग्णालयात दाखल करावे लागले. 

 शस्ररिया/उिंचारानंतर रुग्णालयाकडून मोफत िंाठिंरुावा सेवा रमळाल्याचे 518 (72 टक्के) 
लाभधारकांनी सांरगतले. 

 उिंचारानंतर घरी जाण्यासाठी एक वेळचा िंरतीचा मोफत प्रवास 459 (64 टक्के) लाभधारकांना प्राप्त 
झाला असनू, 261 (36 टक्के) लाभधारकांना िंरतीचा प्रवास स्वखचाने करावा लागला आहे. 

 घरी जाण्यासाठी एक वेळचा िंरतीचा प्रवास मोफत रमळतो हे मारहती नसल्याने तसेच, आरोग्य रमराने 
अिवा संबंधीत रुग्णालयाने याबाबत मारहती रदली नसल्याने प्रवास मोफत रमळाला नसल्याचे 217 (83 
टक्के) लाभधारकांनी सांरगतले. 

 रुग्णालयातील इतर रुग्ण व योजने अंतगणत दाखल रुग्ण यांच्यात भेदभाव/तफावत आढळल्याचे मत 
फक्त 17 (2 टक्के) लाभधारकांनी व्यक्त केले. 

 योजने अंतगणत उिंचार घेतल्यानंतर िंनु्हा शस्ररियेची आवश्यकता भासल्याचे 65 (9 टक्के) 
लाभधारकांनी सांरगतले. त्यािैंकी 23 (35 टक्के) लाभधारकांनी िंनू्हा शस्ररिया केली. 

 शासनाकडून या योजनेची अरधक प्रचार व प्ररसध्दी करणे आवश्यक असल्याचे मत 645 (90 टक्के) 
लाभधारकांनी व्यक्त केले. 

6. मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या अलाभधारकाांकडून सांकद्दलत केलेल्या माद्दहती्र आधाद्दरत 
महत््ाचे तक्ते :-  

 द्दशधापद्दरकाद्दनहाय अलाभधारक 
द्दशधापद्दरकेचा प्रकार अलाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

रिंवळे 27 37 
केशरी 43 60 
अंत्योदय अन्न योजना 0 -- 
अन्निंणूा 0 -- 
इतर 2 3 

एकूण 72 100 
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 ्योगटद्दनहाय अलाभधारक 
्योगट अलाभधारक (सांख्या) 

स्त्री परुुर् एकूण 
0 ते 1 वषे  1 1 2 
2 ते 4 वषे 2 1 3 
5 ते 9 वषे 2 2 4 
10 ते 19 वषे 3 2 5 
20 ते 29 वषे 5 6 11 
30 ते 39 वषे 6 5 11 
40 ते 49 वषे 5 1 6 
50 ते 59 वषे 4 7 11 
60 व अरधक वषे 7 12 19 

एकूण 35 37 72 

 शैक्षद्दणक स्त्तरद्दनहाय अलाभधारक 
शैक्षद्दणक अहवता अलाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

रनरक्षर 14 २० 

प्रािारमक 26 36 

माध्यरमक 19 २६ 

उच्च माध्यरमक 5 ७ 

िंदवी व त्यािेंक्षा जास्त 3 ४ 

इतर (अभणक इ.) 5 ७ 

एकूण 72 100 

 रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार अलाभधारक 
रुग्णालयाचा प्रकार अलाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

शासकीय ३३ ४६ 

खाजगी ३९ ५४ 

एकूण 72 100 
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 सामाद्दजक गटानसुार अलाभधारक 
सामाद्दजक गट अलाभधारक (सांख्या) टक्के्ारी 

अजा ११ १५ 
अज  ७ १० 
रवजा/भज  ५  ७ 
रवमाप्र  ४  ६ 
इमाव  २९ ४० 
इतर  १६  २२ 

एकूण 72 100 

मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या 72 अलाभधारकाांचे योजनेबाबतचे अद्दभप्राय 
खालीलप्रमाणे: 

 या योजनेअंतगणत 43 टक्के अलाभधारकांनी आरोग्य काडण प्राप्त झाले असल्याचे सांरगतले.  
 योजनेअंतगणत 99 टक्के अलाभधारकांनी कुटंुबातील इतर सदस्यांनी योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे 

सांरगतले. 
 आजाराबाबत िंवूण तिंासणी करण्यात आल्याचे 79 टक्के अलाभधारकांनी सांरगतले. 
 रुग्णालयातील डॉक्टसण /िंररचारीका /आरोग्य रमर /कमणचारी यांचेकडून योग्य मागणदशणन व सहकायण 

रमळाल्याचे 75 टक्के अलाभधारकांनी सांरगतले.  
 योजनेअंतगणत उिंचार नामंजरूीची कारणे अयोग्य वाटत असल्याचे 47 टक्के अलाभधारकांनी सांरगतले.  
 योजनेअंतगणत उिंचार न झाल्यामळेु खाजगी रुग्णालयातनू स्वखचाने उिंचार घेतल्याचे 60 टक्के 

अलाभधारकांनी सांरगतले.  
 योजनेच्या कायणिंद्धतीमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे 61 टक्के अलाभधारकांनी सांरगतले.  

तसेच सदर योजना सवणसामान्यांसाठी उिंयकु्त असल्याचे 68 (94 टक्के) अलाभधारकांनी सांरगतले. 

7. मलू्यमापन अह्ाला्र आधाद्दरत स व्साधारण द्दनद्दरक्षणे (general observations) 

 योजनेअंतगणत प्ररत वषण प्ररत कुटंुब `  1.50 लाख खचाची मयादा वाढवून सदर रक्कम `  2.00 लाख 
तर, रकडनी प्रत्यारोिंणासाठी (दात्याच्या शस्ररियेसह) सदर रक्कम ` 3.00 लाख करावी असे मखु्य 
कायणकारी अरधकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

 ही योजना यशस्वीिंणे िंढेु चाल ू ठेवण्यासाठी योजनेच्या प्रचरलत िंद्धतीमध्ये बदल अिेंरक्षत असनू 
योजनेअंतगणत उिंचारांची संख्या वाढरवण्यात यावी, अंगीकृत रुग्णालयांच्या संख्येत वाढ करण्यात यावी, 
योजनेतील रुग्णालय अंगीकरण सरमती, उिंचार िंवूण िंरवानगी (रप्र-ऑिोरायझेशन) तांररक सरमती, 
मध्यवती दावे रनयंरण सरमती इत्यादी सरमतीचे प्रमखुिंद सोसायटीकडे असावे असे मखु्य कायणकारी 
अरधकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई यांनी सांरगतले. 
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 अन्न, नागरी िंरुवठा व ग्राहक संरक्षण रवभागाकडील रशधािंररकांच्या रडरजटाईज्ड डाटामधील दबुार 
नोंदी वगळून व इतर तांररक बाबींमध्ये सधुारणा करुन सदर मारहती अद्ययावत होणे आवश्यक आहे. 
सन 2012-13 मध्ये रवमाधारक कुटंुबांची एकूण संख्या 49.0 लाख असल्याचे रदसनू आले िंरंत,ु 
रवभागाकडून रवमाधारकांच्या कुटंुबांची रवरवध रशधािंराच्या प्रकारानसुार रवगतवारी उिंलब्ध झाली 
नसल्याचे मखु्य कायणकारी अरधकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई यांनी 
सांरगतले. 

 मखु्य कायणकारी अरधकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई यांच्या मारहतीवरुन 
सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत एकूण 4,55,618 लाभधारकांनी 
शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. तिारिं, मलू्यमािंन िंहाणीतील राज्यातील 34 रजल्हा शल्य 
रचरकत्सक यांच्याकडून संकरलत करण्यात आलेल्या मारहतीनसुार सन 2011-12 ते 2014-15 या 
कालावधीत या योजनेअंतगणत एकूण 4,70,003 लाभधारकांनी शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू 
आले. सदर राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी व रजल्हा शल्य रचरकत्सक यांचे 
कायालयाकडून िंाहणीत प्ररतवेदीत केलेल्या आकडेवारीमध्ये तफावत रदसनू येते. 

 राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी व रजल्हा शल्य रचरकत्सक यांचे कायालयाकडून 
िंाहणीत एकररत केलेल्या मारहतीमध्ये तफावत आढळून येते. 

 मलू्यमािंन िंाहणीतील मारहती संकरलत करताना शायकीय व खाजगी रुग्णालयांना मंजरू, प्रलंरबत, 
नामंजरू दावे व रक्कम याबाबतचे वषणरनहाय योग्य अरभलेख ठेवले नसल्याचे रदसनू आले. रवसंगती 
असलेले दावे प्रलंरबत ठेवण्यात येतात, असे दावे िंढुील एक पकवा दोन वषात मंजरू/नामंजरू होण्याची 
शक्यता असते, तसेच काही रुग्णालये मंजरू प्रदान दाव्यांची रक्कम कमी रमळाल्यामळेु उवणररत 
रकमेसाठी िंनु्हा दावे करतात इ. कारणांमळेु मंजरू, नामंजरू व प्रलंरबत दाव्यांची संख्या व दाव्यांच्या रकमा 
जळुत नसल्याचे रदसनू येते.  

 योजनेअंतगणत रुग्णालयात उिंचारा दरम्यान सरुवधा उिंलब्ध नसल्यास काही रुग्णांनी रवरवध तिंासण्या 
व औषधांकरीता खचण झालेली रक्कम रुग्णांना िंरत करण्यासंदभात मागणदशणक तत्वे नसल्यामळेु रुग्णांची 
खचण झालेली रक्कम िंरत केली जात नाही. 

 खाजगी रूग्णालयांत काही औषधे उिंलब्ध नसल्यास, रुग्णाच्या नातेवाईकास ती औषधे बाहेरून रवकत 
आणण्यास सांगण्यात येते. तिारिं, सदर औषधांसाठी झालेला खचण योजनेअंतगणत खाजगी 
रुग्णालयांकडून िंरत केला जात नाही.  

 योजनेअंतगणत  दगुणम भागात िंरुरवण्यात आलेल्या अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या वाढरवण्यात यावी. दगुणम 
भागात मोबाईलला रेंज नसल्यामळेु तातडीच्या रुग्णांसाठी टोल फ्री िमांकावर संिंकण  साधणे शक्य होत 
नाही. तातडीच्या रुग्णांसाठी तात्काळ िंवूण िंरवानगी रमळत नसल्याचे रदसनू आले. 

 योजनेअंतगणत िंणूण उिंचारानंतर िंरतीचा प्रवास खचण रमळतो याबाबत बहुतांश लाभधारकांना मारहती 
नसल्याचे रदसनू येते. 

 योजने अंतगणत  आिंत्कालीन िंररच्स्ितीत दावा मंजरूीसाठी इलेक्ट्रॉरनक िंरुाव्यांना मान्यता देण्यात यावी. 
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 रवदभण हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भाग असल्यामळेू रवषारी औषधी प्राशन, मानरसक रोग तसेच सािं 
चावणे, हार्थनया इ. आजारांवर योजनेअंतगणत उिंचार समारवष्ट्ट करण्यात यावेत. 

 योजनेअंतगणत जास्तीत जास्त फायदा ग्रारमण भागातील रुग्णांना होत असल्याने योजना कायमस्वरुिंी 
यािंढेुही चाल ूठेवण्यास यावी. 

 योजनेअंतगणत दगुणम, अरतदगुणम व नक्षलग्रस्त भागात जगजागतृी व प्ररसध्दीचा अभाव रदसनू येतो. 
 िंरहल्या टप्प्यातील करारनाम्यानसुार राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीचे नशॅनल 

इन्शरुन्स कंिंनी पकवा रतच्या टी.िंी.ए कंिंन्यांवर रनयंरण होते, तिारिं, दसुऱ्या टप्प्यातील 
करारनाम्यानसुार सोसायटीचे रवमा कंिंनी व रतच्या टी.िंी.ए कंिंन्यांवर रनयंरण नसल्याचे राजीव गांधी 
जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी कायालयाने सांरगतले. याबाबत रवमा कंिंनी व रतच्या टी.िंी.ए 
कंिंन्यांवर रनयंरण ठेवण्यासाठी रुग्णालय अंगीकरण सरमती, उिंचार िंवूण िंरवानगी (रप्र-
ऑिोरायझेशन) तांररक सरमती, मध्यवती दावे रनयंरण सरमती, इ. सरमत्यांचे प्रमखु मखु्य कायणकारी 
अरधकारी असणे आवश्यक आहे. तसेच राज्य संरनयंरण सरमती, राज्य तिार रनवारण सरमती, रजल्हा 
संरनयंरण सरमती, रजल्हा तिार रनवारण सरमती, इ. सरमत्यांचे कामकाज प्रभावीिंणे िंार िंाडण्यासाठी 
त्यांना वाढीव अरधकार देणे आवश्यक असल्याचे राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी 
कायालयाने सांरगतले. 

 राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य येाजना राज्यातील जनतेसाठी फायदेशीर ठरत आहे. योजना 
राबरवण्याचा आजवरचा अनभुव लक्षात घेता, लाभार्थ्यांना दजेदार व समाधानकारक सेवा रमळण्याच्या 
दषृ्ट्टीने, रवमा कंिंनीच्या कामकाजावर प्रशासकीय, रवत्तीय रनयंरण राखण्यासाठी तसेच वैद्यकीय 
बाबींमध्ये प्रस्तारवत केलेल्या सधुारणांचा अंतभाव रवमा कंिंनीसोबत करावयाच्या करारनाम्यात होणे 
आवश्यक आहे. रलक्वीडीटी डमेॅजच्या कलमात सधुारणा व्हावी. आरोग्य रशबीरे, मेडीकल ऑडीट, इ. 
वर सोसायटीचे प्रभावी रनयंरण असावे असे बदल करावेत असे अरभप्राय राजीव गांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना सोसायटी कायालयाने रदले. 

8. योजनेची र्लद्दनष्पत्ती 

 या योजने अंतगणत 68 टक्के लाभधारकांनी या योजनेचा फायदा झाल्याचे मत व्यक्त केले.  
 या योजने अंतगणत 60 टक्के लाभधारकांना आरोग्य काडण प्राप्त झाले असल्याचे लाभधारकांनी सांरगतले. 
 या योजने अंतगणत  71 टक्के लाभधारकांनी रुग्णालयात दाखल होण्यािंवूी योजनेरवषयीची मारहती 

असल्याचे सांरगतले. 
 या योजने अंतगणत 88 टक्के लाभधारकांनी रुग्णालयात उिंचार घेण्यािंवूी आरोग्य रमराकडून नोंदणी 

(ररजस्ट्रेशन) करुन घेण्यात आल्याचे सांरगतले. 
 या योजने अंतगणत 98 टक्के लाभधारकांनी रुग्णालयातील डॉक्टसण/ िंररचारीका/ आरोग्य रमर/ कमणचारी 

यांचेकडून योग्य मागणदशणन व सहकायण रमळाल्याचे सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत 78 टक्के लाभधारकांना रुग्णालयातनू मोफत औषधे प्राप्त झाली असल्याचे 
सांरगतले. 
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 या योजने अंतगणत 85 टक्के लाभधारकांनी रुग्णालयात मोफत भोजन उिंलब्ध झाले असल्याचे 
सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत 72 टक्के लाभधारकांनी शस्ररिया/ उिंचारानंतर रुग्णालयाकडून मोफत िंाठिंरुावा 
सेवा रमळाल्याचे सांरगतले. 

 या योजने अंतगणत 64 टक्के लाभधारकांनी िंरतीचा मोफत प्रवास रमळाल्याचे सांरगतले. 
 या योजने अंतगणत 63 टक्के लाभधारकांनी उिंचारादरम्यान काहीही खचण करावा लागला नसल्याचे 

सांरगतले. 

9. योजनेबाबत ्र नमदू केलेली र्लद्दनष्पत्ती द्द्चारात घेता, राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना 
ही यशस्त््ी झाली असनू, आर्थिक दषृ्या दबुवल घटकाांसाठी सदर योजना अत्यांत लाभदायक आहे. 
आपत्कालीन/ दीघव/ गांभीर आजार असलेल्या रुग्णाांना योजने अांतगवत मोर्त शस्त्रद्दिया/और्धोपचार 
द्दमळून रोगमकु्त झाल्यामळेु आरोग्यमानात सधुारणा होऊन त्याांचे जी्नमान उांचा्ण्यास मदत होत 
आहे.  

 
***** 
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प्रकरण-2 

द्दशर्ारसी 

 सदर योजना सवणसामान्य जनतेसाठी अत्यंत उिंयकु्त आहे, तिारिं, योजनेची मारहती अद्यािं सवणर झाली 
नसल्याने योजनेचा लाभ सवणच गरज ुव िंार रवमाधारकांना होत नाही. यास्तव योजनेची व्यािंक प्ररसध्दी 
करणे आवश्यक आहे. योजनेसाठीच्या एकूण रनयतव्ययाच्या 2 टक्के रनधी योजनेचा प्रसार व 

प्ररसध्दीसाठी उिंलब्ध करण्यात यावा. प्रचार व प्ररसध्दीसाठी िंारंिंाररक साधनांच्या वािंरा व्यरतररक्त 
आधरुनक तंरज्ञानाचा वािंर करण्यात यावा. जसे ई-मेल, फेसबकु, व्हॉटस् ॲिं, एसएमएस, इ.  

 वाढत्या लोकसंख्येचा रवचार करता, अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या वाढरवणे आवश्यक आहे. जास्तीत-
जास्त खाजगी रुग्णालयांना योजने अंतगणत अंगीकृत करण्यासाठी सोसायटीकडून योग्य ते प्रयत्न होणे 
गरजेचे आहे. 

 सद्यच्स्ितीत बहुतांश अंगीकृत रुग्णालये रजल्याच्या रठकाणी असल्याने ग्रामीण भागातील गरज ूरुग्णांना 
योजनेचा लाभ घेणे गैरसोईचे आहे. तेव्हा ग्रामीण भागात अंगीकृत रुग्णालये वाढरवण्यासाठी आवश्यक 
ते प्रयत्न व्हावेत. रवशेषत: डोंगराळ/ दगुणम भागात अंगीकृत रुग्णालयांसाठी असलेले रनकष रशरिल 
करुन खाजगी रुग्णालयांना योजनेत सहभागी करुन घ्यावे. 

 सवणच ग्रामीण रुग्णालयांचा समावेश अंगीकृत रुग्णालयामध्ये करण्यात यावा, जेणेकरुन योजने अंतगणत 
ज्या शस्ररिया/ उिंचार शक्य असतील त्या तेिेच करुन घेणे रुग्णांना सोईचे होईल. तसेच, सदर 
रुग्णालयांमध्ये आरोग्य रमराची (आरएच रमर) रनयकु्ती करावी. जे उिंचार सदर रुग्णालयामध्ये होऊ 
शकत नाहीत, त्याबाबत आरोग्य रमराच्या मागणदशणनानसुार रुग्णांनी नरजकच्या अंगीकृत रुग्णालयात 
उिंचार घ्यावेत. तसेच, रुग्णाच्या उिंचाराबाबतचा िंाठिंरुावा करण्याची जबाबदारी त्या आरोग्य रमरावर 
असावी. 

 रशधािंररकेतील रकरकोळ बदल, खाडाखोड, इ. कारणामळेु गरज ूव िंार रुग्णास लाभ नाकारण्यात येऊ 
नये.  

 गंभीर रुग्णाला प्रिम उिंचार करणे गरजेचे असते, िंवूणिंरवानगी अिवा इटीआय घेण्याइतिंत वेळ 
नसतो, तसेच, इंटरनेट, वीज, संवाद साधन्यातील अडचणी, कंिंनीचे डॉक्टसण वेळेवर उिंलब्ध नसणे, इ. 
तांररक अडचणींमळेु िंवूणिंरवानगी अिवा इटीआय न घेता तात्काळ करावे लागलेले उिंचार रवमा 
कंिंनीद्वारे नाकारले जाऊ नयेत. तसेच, िंवूणिंरवानगी देताना ठरारवक आजारासाठी ती िंकेॅज म्हणनू रदली 
जाते, िंरंत,ू शस्ररिया/उिंचारादरम्यान उद्भवणारी समस्या वा गुंतागतु यासाठी ऐनवेळेस करावा 
लागणाऱ्या उिंचारावरील खचण केवळ िंवूणिंरवानगीमध्ये नसल्याने नाकारण्यात येऊ नयेत. 

 वैद्यकीय रवज्ञान हे सातत्याने प्रगती करणारे व बदलणारे शास्र आहे, त्यात होणाऱ्या बदलांनसुार उिंचार 
िंध्दतीत बदल होतात. योजने अंतगणत गंभीर रुग्ण आधरुनक उिंचारांिंासनू वंचीत राहणार नाही, यासाठी 
योजने अंतगणत 971 उिंचार िंध्दतींमध्ये वेळोवेळी सधुारणा करुन नवीन अत्याधरुनक उिंचार िंध्दतींचा 
समावेश करण्यात यावा.  
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 योजने अंतगणत 30 रवशेषज्ञ सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे, तिारिं, सदर सेवांची संख्या 
वाढवावी. 

 योजने अंतगणत दावे प्रलंरबत असण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे रदसनू येते, तेव्हा प्रलंरबत 
दाव्यांबाबतच्या कारणांचा शोध घेऊन, त्यावर योग्य ती उिंाययोजना करावी. तसेच, दावे मंजरूीची प्रिीया 
सलुभ करण्यात यावी.  

 अंगीकृत रुग्णालयांकडून योजने अंतगणत लाभधारकांना बील प्राप्त होत नाहीत, ते देणे बंधनकारक 
असावे. संबंरधत लाभधारकावरील उिंचारासाठी रुग्णालयाने केलेला दावा व रवमा कंिंनीकडून मंजरू 
रक्कम याबाबतची मारहती/िंावत्या लाभधारकास उिंलब्ध करुन देण्याची व्यवस्िा असावी, तसेच सदर 
मारहती लाभधारकास ऑनलाईन बघता येणे शक्य असावे, जेणेकरुन लाभधारकास उिंचारादरम्यान 
काही खचण करावा लागला असल्यास त्याची िंडताळणी कराता येईल व योजना अत्यंत िंारदशणक होईल. 

 िंवूणिंरवानगी, दावे मंजरूी, शस्ररिया/ उिंचाराबाबत अडचणी इ. बाबत मोठ्या प्रमाणावर अरधकार रवमा 
कंिंनी व टीिंीए कंिंन्यांकडे एकवटलेले आहेत. जास्तीत-जास्त अरधकार शासनाकडे िंयायाने 
सोसायटीकडे असवेत, त्याबाबत सामंजस्य करारात आवश्यक ते बदल करावे.  

 सदरची योजना उपयकु्त असनू दाद्दरद्रय रेरे्खालील ्ैध द्दशधापद्दरकाधारक तसेच, अांत्योदय 
अन्न योजना, अन्नपणुा योजना द्दशधापद्दरकाधारक आद्दण दाद्दरद्रय रेरे््रील केशरी 
द्दशधापद्दरकाधारक (रुपये एक लाख पक्ा कमी ् ार्थर्क उत्पन्न असलेल्या) कुटुांबाांतील सदस्त्याांना 
आपत्कालीन/दीघव/गांभीर आजार झाल्यास योजनेअांतगवत राज्यातील शासकीय आद्दण खाजगी 
अांगीकृत रुग्णालयाांमार्व त मोर्त शस्त्रद्दिया/और्धोपचार द्दमळत आहेत. सदर योजना अद्दधक 
उपयकु्त होण्याकद्दरता ्र नमदू केलेल्या द्दशर्ारसींचा द्द्चार व्हा्ा. 

***** 
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प्रकरण-3 

प्रस्त्ता्ना 
3.1 प्रस्त्ता्ना :  

3.1.1 राज्यातील आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल समाजघटकांच्या गंभीर आजारावरील इलाजाकररता आर्थिक सहाय्याची 
वाढती मागणी रवचारात घेऊन, योजनेच्या माध्यमातनू तरतदू करण्याचा शासनस्तरावर रनणणय घेण्यात आला. 
त्यास अनसुरून राज्यातील दारर¦ü¶  रेषेखालील कुटंुबातील व्यक्तींसाठी हृदय शस्ररिया, मरूपिंड प्रत्यारोिंण, 
ककण रोग, मेंद ूव मज्जासंस्िा रवकार या आजारांवरील मोफत उिंचार व शस्ररिया यासाठी रद. 6 नोव्हेंबर, 1997 
च्या शासन रनणणयान्वये जीवनदायी आरोग्य योजना सरुू करण्यात आली. सदर योजनेमध्ये अंतभूणत करण्यात 
आलेले मयारदत आजार व सदर योजना लाग ूकेलेल्या समाज घटकांचा रवचार केला असता, सदरच्या योजनेचा 
लाभ काही मयारदत कुटंुबांनाच रमळत होता. राज्यातील आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल असलेली कुटंुबे या योजनेच्या 
लाभािंासनू वंरचत होती. योजनेच्या मयादा रवचारात घेऊन, या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त कुटंुबांना 
होण्याच्यादषृ्ट्टीने योजनेचे स्वरुिं बदलनू राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या नावाने सधुाररत योजना रवमा 
कंिंनीच्या सहभागाने राज्यात रद. 31 मे, 2011 च्या शासन रनणणयानसुार राबरवण्यात येत आहे. 
3.1.2 सदर योजनेअंतगणत दारर¦ü¶ रेषेखालील व दारर¦ü¶ रेषेवरील (रुिंये एक लाख पकवा कमी वार्थषक 
उत्िंन्न असलेल्या) कुटंुबांचा समावेश होतो. या योजनेअंतगणत लाभ घेण्यासाठी अशा कुटंुबांचा दरवषी मोफत 
आरोग्य रवमा काढण्यात येतो. अशा कुटंुबांतील सदस्यांना शासकीय व शासनामाफण त रनवड केलेल्या खाजगी 
रुग्णालयांमध्ये गंभीर आजारांवर शस्ररियेसह उिंचार करून घेता येतात. सदर योजना राबरवण्यासाठी राजीव 
गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीची रद. 16 जलैु, 2010 च्या शासन रनणणयान्वये स्िािंना करण्यात 
आली आहे. 
3.2 योजनेचे स्त््रुप : 
3.2.1 या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या वतीने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, 
मुंबई या कायालयाने नशॅनल इन्श्यरुन्स कंिंनी, मुंबई या रवमा कंिंनीसोबत सामंजस् य करार (MOU) केला असनू, 
करारानसुार राज्यातील दारर¦ü¶ रेषेखालील व दारर¦ü¶ रेषेवरील (रुिंये एक लाख पकवा कमी वार्थषक उत्िंन्न 
असलेल्या) कुटंुबांचा रवमा काढण्यासाठी प्ररत वषण प्ररत कुटंुब ` 333/- इतकी रक्कम रवमा संरक्षणािंोटी 
(हप्त्यािंोटी) शासनाकडून रवमा कंिंनीस अदा केली जाते. योजनेचे दैनंरदन प्रशासकीय कामकाज 
हाताळण्याकररता नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई या रवमा कंिंनीने एम. डी. इंडीया, िंरॅामाऊंट,  मेडी अरसस्ट या 
तीन कंिंन्यांची रयस्ि प्रशासन-टी.िंी.ए. (Third Party Administrator-TPA) म्हणनू रनयकु्ती केली आहे. 
नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई च्यावतीने सदर टी.िंी.ए. कंिंन्या सेवा िंरुरवतात. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजना, मुंबई सोसायटीमाफण त या योजनांतगणत िंार गरज ू कुटंुबांना वैद्यकीय उिंचारासाठी आवश्यक सरुवधा 
असलेली राज्यातील 76 शासकीय व 415 खाजगी अशी एकूण 491 रुग्णालये अंगीकृत करण्यात आली 
आहेत. 
3.2.2 कुटंुबातील ज्या सदस्याला गंभीर आजाराने ग्रासले आहे, त्या सदस्याला या योजनेंतगणत अंगीकृत 
रुग्णालयांमधनू 30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत (आजारांसाठी) 971 उिंचारिंध्दती आरण 121 िंाठिंरुावा सेवा रवमा 
संरक्षाद्वारे िंरुरवल्या जातात. यामध्ये सवणसाधारण शस्ररिया, नेर शस्ररिया, स्री रोगावरील शस्ररिया, 
अच्स्िव्यंग शस्ररिया, हृदय, जठर व आतड्ांच्या शस्ररिया व उिंचार, बालरोग शस्ररिया व उिंचार, मरूपिंड 
व मरूमागण शस्ररिया व उिंचार, कॅन्सर, मेंद ूव मज्जासंस्िा यांच्या आजारावरील शस्ररिया व उिंचार, प्लाच्स्टक 
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सजणरी, जळीत रुग्णावरील उिंचार, कृररम अवयव, आकच्स्मक वैद्यकीय उिंचार, त्वचेच्या सांध्यांच्या व 
फुप् फुसांच्या आजारावरील आकच्स्मक उिंचार, एंडोिाईन व इंटरव्हेन्शनल रेरडऑलॉजी, इ. उिंचार यांचा 
समावेश आहे. रवमा संरक्षण रमळण्यािंवूी असलेले आजारदेखील (Pre-existing diseases) या योजनेअंतगणत 
लाभ रमळण्यास ग्राय धरण्यात आले आहेत. रोग रनदान व शस्ररियांसाठी प्ररत वषण प्ररत कुटंुब ` 1.50 लाख 
मयादेिंयंत तसेच, मरुपिंड प्रत्यारोिंण शस्ररियेसाठी ` 2.50 लाखािंयंत रवमा संरक्षणाचा लाभ देण्यात येतो. 
सदर रक्कमेिंयंतची वैद्यकीय सेवा कुटंुबातील एक सदस्य अिवा सवण सदस्य रमळून घेऊ शकतात. 
3.2.3 सदर योजना ही िंणूणत: मोफत (Cashless) असनू रुग्णाला अंगीकृत रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्यानंतर 
कोणताही खचण करावा लागत नाही. या योजनेमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांमधनू प्रािरमक तिंासणी, िंररक्षण, रोग 
रनदान, उिंचार, शस्ररिया, आवश्यक औषधोिंचार, शशु्रुषा व भोजन व तसेच, एक वेळचा िंरतीचा प्रवास खचण 
इ. सेवांचा समावेश आहे. या योजनेअंतगणत रुग्णालयातनू मकु्त केल्यानंतर 10 रदवसांिंयंतचा िंाठिंरुावा तसेच 
उिंचारादरम्यान काही गंभीर गुंतागुंत झाल्यास त्याही उिंचाराचा यामध्ये समावेश आहे. सवण अंगीकृत 
रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना दाखल होताना व उिंचार घेताना सहाय्य/मदत करण्यासाठी आरोग्य रमराची नेमणकू 
करण्यात आली आहे. 
3.2.4 प्रत्येक रजल्यात राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई या कायालयामाफण त एक 
रजल्हा समन्वयक अरधकारी (District Co-ordinator Officer) रनयकु्त करण्यात आला आहे. रवमा कंिंनीने 
रनयकु्त केलेल्या टी.िंी.ए. कंिंनीमाफण त रजल्हास्तरावर वैद्यकीय काम िंहाण्यासाठी रजल्हा वैद्यकीय अरधकारी 
(District Medical Officer - DMO) आरण त्यांच्यावर रनयंरक म्हणनू रजल्हा प्रमखुाची (District Head) 
रनयकु्ती केलेली आहे. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात िंणूण वेळ (24 तास) आरोग्यरमराची टी.िंी.ए. कंिंनीकडून 
रनयकु्ती करण्यात आलेली आहे. यारशवाय योजनेरवषयीचे काम िंहाण्यासाठी अंगीकृत रुग्णालयाकडून 
रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय समन्वयकाची (Medical Co-ordinator) तसेच, आरोग्य रशबीरांचे काम िंहाण्यासाठी 
वैद्यकीय रशबीर समन्वयक (Medical Camp Co-ordinator - MCC) यांची रनयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
3.2.5 गंभीर आजाराच्या रुग्णाने जवळच्या अंगीकृत रुग्णालयात जाऊन तेिील आरोग्यरमराकडे वैध 
रशधािंररका व फोटो ओळखिंर दाखवून नोंदणी करणे अरनवायण आहे. अंगीकृत रुग्णालयातील वैद्यकीय 
समन्वय अरधकाऱ्याकडे रुग्णास असलेला आजार योजनेमध्ये समारवष्ट्ट होत आहे पकवा नाही याची खारी 
केल्यानंतर उिंचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानसुार व योजनेतील 971 उिंचारांिैंकी काही उिंचारांकररता 
रुग्ण िंास असल्यास, त्यावर उिंचार करण्यािंवूी रुग्णाची आवश्यक त्या वैद्यकीय मारहतीची कागदिंरे वैद्यकीय 
समन्वयक िंवूण िंरवानगीसाठी (Pre-authorisation) संगणकीय प्रणालीवर अिंलोड करतात. संगणकीय 
प्रणालीवर प्राप्त झालेली रवनंती 24 तासांत मंजरू अिवा नामंजरू केली जाते. रवनंती नामंजरू झाल्यास, ती िंनु्हा 
तांररक सरमतीकडे फेररवचारािण सादर केली जाते. िंवूण िंरवानगी मंजरू झाल्यानंतर रुग्णावर शस् ररिया / उिंचार 
करण्यात येतात. शस्ररिया / उिंचार िंणूण होऊन रुग्णालयातनू सटु्टी देण्यात आल्यानंतर रुग्णाचा आजार 
िंाठिंरुावा सेवेमध्ये समारवष्ट्ट असल्यास, अंगीकृत रुग्णालयातनू मोफत िंाठिंरुावा सेवा, सल्लामसलत व रनदान 
तसेच औषधे िंरुरवण्यात येतात. 
3.2.6 अंगीकृत रुग्णालयाने रुग्णावर उिंचार केल्यानंतर त्यासाठी झालेल्या खचाची देयके व इतर आवश्यक 
ती कागदिंरे रवमा कंिंनीकडे ऑनलाईन सादर केल्यानंतर रवमा कंिंनीकडून त्यांची तिंासणी करण्यात येते व 
तिंासणीअंती मान्य झालेल्या दाव्याची रक्कम अंगीकृत रुग्णालयास कायालयीन कामाकाजाच्या 15 रदवसांत 
अदा करण्यात येते. 
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3.2.7 आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल कुटंुबातील गंभीर आजार असलेल्या (रोगग्रस्त) सदस्यांना योजनेचा जास्तीत-जास्त 
लाभ िंोहोचण्यासाठी अंगीकृत रुग्णालयांमाफण त मोफत आरोग्य रशबीरे आयोरजत करण्यात येतात. रशबीरात 
दाखल झालेले रुग्ण उिंचारास िंार ठरल्यास त्यांच्यावर मोफत उिंचार केले जातात. 
3.3 योजनेचा उिेश:   
 राज्यातील आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल घटकांतील व्यक्तींना आरोग्य रवमा संरक्षण देऊन वैद्यकीय सेवांचा 
मोफत लाभ देणे हा या योजनाचा मखु्य उदे्दश आहे. 
3.4 योजनेची द्द्द्द्ध स्त्तरा्रील अांमलबजा्णी यांरणा :  
 योजनेची अंमलबजावणी यंरणा खालीलप्रमाणे आहे. 

स्त्तर सांबांद्दधत द्द्भाग / अद्दधकारी अांमलबजा्णीची जबाबदारी 
प्रशासकीय सावणजरनक आरोग्य रवभाग, 

मंरालय, मुंबई 
शासन रनणणय, सचूना रनगणरमत करणे, रनधी उिंलब्ध करून 
देणे. 

राज्यस्तर राजीव गांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना सोसायटी, 
मुंबई 

योजनेमध्ये सहभागी असलेल्या रवमा कंिंनीला रवम्याची 
रक्कम रवतररत करणे, राज्य स्तरावर योजनेचे आर्थिक व 
भौरतक संरनयंरण करणे. 

नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई िंार कुटंुबांना आरोग्य सरुक्षा रवमा योजनेचा लाभ िंरुरवणे, 
लाभार्थ्यांच्या मदतीसाठी अंगीकृत रुग्णालयांत आरोग्य रमर, 
समन्वयक यांचेसह आवश्यक कमणचारी वगण उिंलब्ध करून 
देणे, योजनेची प्ररसध्दी व मारहती प्रसारणाचे कायण करणे, 
अंगीकृत रुग्णालयांकडून आरोग्य रशबीरे आयोरजत करून 
घेणे, तिार रनवारण करणे, उिंचार करण्यािंवी िंवूण 
िंरवानगीस (Pre-authorisation) मान्यता देणे, मंजरू 
दाव्यांची रक्कम अदा करणे, कॉलसेंटरची सरुवधा िंरुरवणे. 
तिार रनवारण करणे, इ. साठी टी.िंी.ए. कंिंनीची रनयकु्ती 
करणे, तसेच टी.िंी.ए. कंिंनीकडून करण्यात येणाऱ्या कामाचे 
संरनयंरण करणे. 

रजल्हास्तर रजल्हा शल्य रचरकत्सक रवमा कंिंनीने रजल्यात रनयकु्त केलेल्या टी.िंी.ए. कंिंनीकडून 
या योजनेंतगणत रजल्यात सरुु असलेल्या रवरवध कामांचे 
संरनयंरण करणे. 

रजल्हा समन्वयक अरधकारी रवमा कंिंनीचे रजल्यातील अरधकारी / कमणचारी, आरोग्य 
रमर, अंगीकृत रुग्णालये यांचेवर संरनयंरण ठेवण्याचे मखु्य 
काम रजल्हा समन्वयक अरधकारी यांचे आहे. तसेच, 
योजनेबाबतची आवश्यक मारहती शासनास (रजल्हास्तरावर) 
उिंलब्ध करून देणे, रजल्यातील अंगीकृत रुग्णालयांमाफण त 
लाभािींना आवश्यक सरुवधा उिंलब्ध करून देणे, अंगीकृत 
रुग्णालयामाफण त आरोग्य रशरबरे आयोरजत करून घेणे, नोंदी 
ठेवणे, तिार रनवारण करणे, इ. 
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3.5 योजनेचे द्दनकर् :  

3.5.1 महाराष्ट्ट्र राज्यातील दारर¦ü¶  रेषेखालील वैध रिंवळी रशधािंररकाधारक कुटंुबे तसेच, अंत्योदय अन्न 
योजना, अन्निंणूा योजना रशधािंररकाधारक कुटंुबे आरण दारर¦ü¶  रेषेवरील केशरी रशधािंररकाधारक कुटंुबे 
(शासकीय, रनमशासकीय कमणचारी व आयकरदाते वगळून) ज्यांचे वार्थषक उत्िंन्न रुिंये एक लाख पकवा त्यािेंक्षा 
कमी आहे, अशी सवण कुटंुबे सदर योजनेचा लाभ रमळण्यासाठी िंार आहेत. 

3.5.2 संबंरधत वैध रशधािंररकाधारकाने महा ई-सेवा कें द्र / संग्राम कें द्र / टिंाल कायालयात रशधािंररका व 
स्वत:चे ओळखिंर दाखवून आरोग्य ओळखिंर प्राप्त करून घेता येते. सदर ओळखिंरावर कुटंुबातील सदस्यांचे 
फोटो त्यांच्या नावासमोर रचकटवून संबंरधत प्रारधकृत अरधकाऱ्याकडून सदर ओळखिंर प्रारधकृत करून घ्यावे 
लागते. 
3.5.3 वैद्यकीय सेवेचा लाभ घेण्यासाठी वैध रिंवळी वा केशरी रशधािंररका व आरोग्य ओळखिंर आवश्यक 
आहे, आरोग्य ओळखिंर प्राप्त झाले नसल्यास रशधािंररका व फोटो ओळखिंराच्या आधारे अंगीकृत 
रुग्णालयात उिंचार घेण्याची मभुा आहे. 
3.5.4 सदर योजनेसाठी िंार असलेली िंरंत ुआरोग्य ओळखिंर नसेलेली व्यक्ती अिंघात अिवा तातडीच्या 
प्रसंगी रुग्णालयात दाखल झाल्यास आरण करण्यात आलेले उिंचार हे मान्यता प्राप्त सचूीतील असल्यास त्या 
व्यक्तीस रुग्णालयातील आरोग्यरमराच्या सहाय्याने 72 तासांच्या आत आरोग्य ओळखिंर पकवा रशधािंररका 
अंगीकृत रुग्णालयाकडे रीतसर नोंदणीसाठी सादर करणे आवश्यक असते. 

3.6 मलू्यमापन अभ्यासाची उद्दिष्टे :   

 सोसायटीमाफण त योजनेची अंमलबजावणी करार / मागणदशणक तत्वानसुार करण्यात येते काय? ते तिंासणे. 
 राज्यातील रिंवळी, केशरी, अंत्योदय व अन्निंणुा रशधािंररकाधारक कुटंुबे या योजनेचा लाभ रमळण्यास 

िंार असल्याने अशा गरज ूकुटंुबांना या योजनेचा लाभ रमळतो काय? याचा अभ्यास करणे. 
 शासनाकडून रवतररत अनदुान, झालेला खचण व झालेल्या शस्ररिया / उिंचार यांचा आढावा घेणे. 
 लाभधारकास रुग्णलयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, इ. लाभ रनकषानसुार, दजेदार व मोफत 

रमळतात पकवा नाही ते तिंासणे. 
 लाभधारकाने योजनेंतगणत उिंचार / शस्ररिया / औषधोिंचार, इ. चा लाभ घेतल्यानंतर रोगमकु्तता व 

आरोग्यमानात सधुारण झाली पकवा नाही ते तिंासणे. 
 लाभधारक लक्षगटातीलच होते पकवा कसे ते तिंासणे. 
 अलाभािी कुटंुबांचा आढावा घेणे. 
 योजनेतील रटुी, अडचणी व उिंाययोजना तिंासणे. 

3.7 योजनेची भौगोद्दलक व्याप्ती:   
 राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना राज्यातील सवण रजल्यामंध्ये राबरवण्यात येत आहे. 

3.8 नमनुा द्दन्ड पध्दती ् नमनुा आकार : 

3.8.1 द्दजल्हा द्दन्ड : 
 सदर योजना राज्यातील सवण 36 रजल्यांमध्ये राबरवण्यात येत असल्याने मलू्यमािंन िंाहणीसाठी सवण 36 
रजल्यांची रनवड करण्यात आली. 



 

28 
 

3.8.2 अांगीकृत रुग्णालय द्दन्ड : 
 प्रत्येक रजल्यातील शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांिैंकी प्रत्येकी एका शासकीय व खाजगी 
अंगीकृत रुग्णालयाची यादचृ्च्िक िंध्दतीने मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड करण्यात आली. रजल्यात खाजगी 
अिवा शासकीय अंगीकृत रुग्णालय नसल्यास, जी रुग्णालये अंगीकृत आहेत, त्यातनू दोन रुग्णालयांची 
यादचृ्च्िक िंध्दतीने रनवड करण्यात आली. एकूण 36 रजल्यांतनू 72 रुग्णालयांची रनवड करावयाची होती. 
तिारिं, नंदरूबार व गडरचरोली या दोन्ही रजल्यांत प्रत्येकी एकच शासकीय अंगीकृत रुग्णालय असल्याने खाजगी 
रुग्णालयामधील उणीव भरून काढता आली नाही. त्यामळेु या मलू्यमािंन िंाहणीसाठी एकूण 36 रजल्यांतनू 70 
रुग्णालयांची रनवड करण्यात आली. 
3.8.3 लाभधारकाांची द्दन्ड : 
 रजल्हा शल्य रचरकत्सक यांच्याकडून सन 2014-15 मध्ये रजल्यातील अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये 
योजनेंतगणत शस्ररिया / उिंचार याबाबतचा लाभ घेतलेल्या लाभधारकांिैंकी रिंवळे, केशरी, अंत्योदय अन्न 
योजना व अन्निंणूा योजना या चार रशधािंररकाधारक लाभधारकांच्या चार याद्यांमधनू शासकीय रुग्णालयामधनू 
लाभ घेतलेल्या प्रत्येकी एका लाभधारकाची, तर खाजगी रुग्णालयामधनू लाभ घेतलेल्या प्रत्येकी चार 
लाभधारकांची यादचृ्च्िक िंध्दतीने रनवड करण्यात आली. असे करताना शासकीय रुग्णालयामध्ये लाभ घेतलेले 
लाभधारक उिंलब्ध नसल्यास, त्याची उणीव खाजगी रुग्णालयामध्ये लाभ घेतलेल्या लाभधारकांमधनू भरून 
काढण्यात आली. खाजगी रुग्णालयामध्ये लाभ घेतलेले लाभधारक उिंलब्ध नसल्यास त्याची उणीव शासकीय 
रुग्णालयामध्ये लाभ घेतलेल्या लाभधारकांमधनू भरून काढण्यात आली. खाजगी रुग्णालयासाठी रनवड 
करण्यात आलेल्या 4 लाभधारकांिैंकी एका मरहला लाभधारकाची रनवड करण्यात आली. अशा िंध्दतीने प्रत्येक 
रजल्यातनू शासकीय व खाजगी रुग्णालयामध्ये लाभ घेतलेल्या 20 लाभधारकांची रशधािंररकाधारक व 
रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार रनवड करण्यात आली. याप्रमाणे एकूण 720 लाभधारकांची रनवड करण्यात आली.  
3.8.4 अलाभधारकाांची द्दन्ड:  

सन 2014-15 मधील अलाभधारकांच्या यादीमधील दोन अलाभधारकांची (एक मरहला व एक िंरुूष) 
यादचृ्च्िक िंध्दतीने रनवड करण्यात आली. मरहला अलाभधारक उिंलब्ध नसल्यास िंरुूष अलाभधारकांची 
यादचृ्च्िक िंध्दतीने रनवड करण्यात आली. प्रत्येक रजल्यातनू दोन याप्रमाणे 36 रजल्यांतनू एकूण 72 
अलाभधारकांची रनवड करण्यात आली. 
3.9 नमनुा आकार :  
 प्रत्येक रजल्यातनू 20 लाभधारकांची व 2 अलाभधारकांची याप्रमाणे 36 रजल्यांमध्ये 720 
लाभधारकांची व 72 अलाभधारकांची रनवड करण्यात आली.  
3.10 मलू्यमापन पाहणीसाठी भरलेली परके : 
िंरक -1 : मखु्य कायणकारी अरधकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई  
िंरक-2 : नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांच्यासाठी  
िंरक-3 : रजल्हा शल्य रचरकत्सक यांच्यासाठी 
िंरक-4 : शासकीय  / खाजगी अंगीकृत रुग्णालयासाठी 
िंरक-5 : लाभधारकांसाठी 
िंरक-6 : अलाभधारकांसाठी 
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3.11 के्षद्दरय कामाचा काला्धी : रद. 1 माचण, 2016 ते 30 जनू, 2016 

3.12 मलू्यमापन पाहणीतील मयादा :  

मलू्यमािंन िंाहणीत रनवड झालेल्या लाभधारक व अलाभधारकांची मारहती दस्तऐवजावर आधाररत 
नसनू लाभधारक / अलाभधारक यांना  प्रत्यक्ष भेट देऊन मौरखकररत्या मारहती संकरलत केली जाते. यात काही 
प्रमाणात मारहती देणाऱ्याचे अचकू व प्रामारणक उत्तरांबाबत खारी नसते तसेच वेळेअभावी रोटक उत्तरे रमळू 
शकतात, मारहती देणाऱ्याचे रनष्ट्काळजीिंणा अिवा रवस्मरण इत्यादी बाबींमळेु नमनुाबाय रटुी राहू शकतात. 

 

***** 
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प्रकरण-4 

मखु्य कायवकारी अद्दधकारी, राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुांबई  
याांचे कायालयाकडील योजनेद्द्र्यी माद्दहती 

4.1 राज्यातील आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल घटकातील व्यक्तींना आरोग्य रवमा संरक्षण देऊन वैद्यकीय सेवांचा 
मोफत लाभ देण्याच्या उदे्दशाने “राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना” राज्यात सन 2011 िंासनू 
राबरवण्यात येत आहे. या योजनेच्या मलू्यमािंन अभ्यास िंाहणीसाठी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना 
सोसायटी, मुंबई या कायालयाकडून संकरलत करण्यात आलेल्या मारहतीवर आधाररत रवश्लेषण खालील 
िंररच्िेदांमध्ये रदले आहे. 

4.2 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 
लाभधारकांचा त्यांच्या रशधािंररकेच्या प्रकारानसुार वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 4.1 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 4.1 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या लाभधारकाांचा  
त्याांच्या द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार ्र्वद्दनहाय तपशील 

अ.ि. ्र्व द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार लाभधारक (सांख्या) 

द्दप्ळे  केशरी  अांत्योदय 
अन्न 

योजना 

अन्नपणूा 
योजना 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2011-12* 0 0 0 0 0 
2 2012-13 10,277 37,265 1,217 71 48,830 
3 2013-14 28,985 1,01,613 2,343 118 1,33,059 
4 2014-15 70,906 1,98,948 3,568 307 2,73,729 

    एकूण 1,10,168 3,37,826 7,128 496 4,55,618 
* सदर वषात योजना कायाच्न्वत झालेली नव्हती. 

4.3 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत एकूण 
4,55,618 लाभधारकांनी शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी सवात जास्त 3,37,826 (74 
टक्के) लाभधारक हे केशरी रशधािंररकाधारक, त्याखालोखाल 1,10,168 (24 टक्के) रिंवळे रशधािंररकाधारक, 
7,128 (2 टक्के) लाभधारक अंत्योदय अन्न योजनेअंतगणत व 496 लाभधारक हे अन्निंणूा योजनेअंतगणत 
असल्याचे रदसनू येते. 

4.4 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत रवमाधारक कुटंुबांचा रशधािंररकेच्या 
प्रकारानसुार वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 4.2 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 4.2 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमधील द्द्माधारक कुटुांबाांचा  
द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार ्र्वद्दनहाय तपशील 

(लाखात) 
अ.ि. ्र्व द्दशधापद्दरकेचा प्रकारद्दनहाय द्द्माधारक कुटुां बे  एकूण 

द्दप्ळे  केशरी  अांत्योदय अन्न 
योजना 

अन्नपणूा 
योजना 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 
1 2011-12# 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2 2012-13* 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 

 3 2013-14 45.6 146.0 24.6 0.7 216.9 
4 2014-15 45.6 150.0 24.7 0.7 221.0 

# योजना कायाच्न्वत न झाल्याने आकडेवारी रनरंक आहे.  
*अन्न व नागरी िंरुवठा रवभागाकडून रवगतवारी उिंलब्ध नाही. 

4.5 वरील तक्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीतील वषण 2013-14 मध्ये 
216.9 लाख, तर वषण 2014-15 मध्ये 221.0 लाख रवमाधारक कुटंुबे असल्याचे रदसनू आले. सन 2012-13 
मध्ये द्द्माधारक कुटुांबाांची एकूण सांख्या 49.0 लाख असल्याचे द्ददसनू आले परांत,ु अन्न ् नागरी 
परु्ठा ् ग्राहक सांरक्षण द्द्भागाकडून द्द्माधारकाांच्या कुटुांबाांची द्द्द्द्ध द्दशधापराच्या प्रकारानसुार 
द्द्गत्ारी उपलब्ध झाली नसल्याचे राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना सोसायटी कायालयाने 
साांद्दगतले. 

4.6 राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत 
प्राप्त रनधी व झालेला खचण याबाबतचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि.4.3 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 4.3 
सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत प्राप्त द्दनधी ् झालेला खचव  

याबाबतचा ्र्वद्दनहाय तपशील 
(` कोटीत) 

अ. 
ि. 

 ्र्व शासनाकडून 
प्राप्त  
द्दनधी 

झालेला खचव अखर्थचत  
द्दनधी द्द्मा  

हप्त्याची 
रक्कम 

द्द्म्या्रील 
से्ा कराची 

रक्कम 

इतर एकूण 
खचव 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 2011-12 61.3 0.0 0.0 2.3 2.3 59.0 
2 2012-13 181.4 163.3 20.2 10.0 193.4 47.0 
3 2013-14 495.0 442.9 54.7 10.3 508.0 34.0 
4 2014-15 858.6 743.0 91.8 15.9 850.7 41.9 

   एकूण 1,596.3 1,349.2 1,66.7 38.5 1,554.4 181.9 
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4.7 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत शासनाकडून  ` 1,596.3 
कोटी इतका रनधी प्राप्त झाल्याचे, तर त्यािैंकी एकूण ` 1,554.4 कोटी (97 टक्के) रनधी खची िंडल्याचे 
रदसनू आले. वषणरनहाय रवचार करता, सन 2011-12 या वषाकररता सवात कमी ` 61.3 कोटी, तर  
सन 2014-15 या वषाकररता सवात जास्त ` 858.6 कोटी रनधी प्राप्त झाल्याचे रदसनू आले. सदर योजनेसाठी 
प्राप्त झालेल्या रनधीमध्ये प्ररतवषी वाढ झाल्याचे रदसनू आले.  झालेल्या खचाचा बाबरनहाय रवचार करता, रवमा 
हप्त्याच्या रकमेिंोटी ` 1,349.2 कोटी (87 टक्के), रवम्यावरील सेवाकराच्या रकमेवर ` 166.8 कोटी (11 
टक्के) व इतर ` 38.5 कोटी (2 टक्के) इतका खचण झाल्याचे रदसनू आले. सन 2011-12 ते 2014-15 या 
कालावधीमध्ये अखर्थचत रारहलेल्या रनधीचा रवरनयोग िंुढील वषांमध्ये केल्याचे रदसनू आले. 

4.8 या योजनेअंतगणत नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी या रवमा कंिंनीकडून सन 2011-12 ते 2014-15 या 
कालावधीत झालेल्या खचाबाबतची रवगतवारी आलेख ि.4.1 मध्ये रदली आहे. 

 
 

4.9 या योजनेअंतगणत सन 2014-15 या संदभण वषामधील योजनेअंतगणत शासकीय व खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालयांचा रजल्हारनहाय तिंशील तक्ता ि. 4.4 मध्ये रदला आहे.  

83%

1% 16%

आलेख ि.4.1 : द्द्मा कां पनीकडून सन 2011-12 ते 2014-15 या 
काला्धीत झालेल्या खचाची द्द्गत्ारी

दाव्ाांची रक्कम अदा करण््ासाठी प्रचार व प्रससध्दी इतर
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तक्ता ि. 4.4 

सन 2014-15 या सांदभव ्र्ामधील योजनेअांतगवत शासकीय ् खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाांचा 
द्दजल्हाद्दनहाय तपशील 

अ.ि. द्दजल्हा लोकसांख्या 
(‘000) 

रुग्णालयाचा प्रकार एकूण 
शासकीय 
अांगीकृत 

खाजगी 
अांगीकृत 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 मुंबई शहर 3,085 10 6 16 
2 मुंबई उिंनगर 9,357 10 24 34 
3 ठाणे 

11,060 
5 33 38 

4 िंालघर 0 4 4 
5 रायगड 2,634 2 6 8 
6 रत्नारगरी 1,615 1 4 5 
7 पसधदुगुण 850 1 3 4 

कोकण 28,601 29 80 109 
8 िंणेु 9,429 6 26 32 
9 सातारा 3,004 1 12 13 
10 सांगली 2,822 1 16 17 
11 कोल्हािंरू 3,876 1 26 27 
12 सोलािंरू 4,318 2 14 16 

पणेु 23,449 11 94 105 
13 नारशक 6,107 3 20 23 
14 धळेु 2,051 3 5 8 
15 नंदरूबार 1,648 1 0 1 
16 जळगाव 4,230 1 20 21 
17 अहमदनगर 4,543 1 24 25 

नाद्दशक 18,579 9 69 78 
18 औरंगाबाद 3,701 3 20 23 
19 जालना 1,959 1 4 5 
20 बीड 2,585 2 1 3 
21 लातरू 2,454 1 9 10 
22 उस्मानाबाद 1,658 1 3 4 
23 नांदेड 3,361 2 9 11 
24 िंरभणी 1,836 1 2 3 
25 पहगोली 1,177 1 4 5 

औरांगाबाद 18,731 12 52 64 
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तक्ता ि. 4.4 पढेु सरुु 
अ.ि. द्दजल्हा लोकसांख्या 

(‘000) 
रुग्णालयाचा प्रकार एकूण 

शासकीय 
अांगीकृत 

खाजगी 
अांगीकृत 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
26 अमरावती 2,888 4 9 13 
27 अकोला 1,814 1 12 13 
28 वाशीम 1,197 1 5 6 
29 यवतमाळ 2,772 1 7 8 
30 बलुढाणा 2,587 4 2 6 

अमरा्ती 11,258 11 35 46 
31 नागिंरू 4,654 3 32 35 
32 गडरचरोली 1,073 1 0 1 
33 चंद्रिंरू 2,204 1 6 7 
34 भंडारा 1,200 1 3 4 
35 गोंरदया 1,323 2 3 5 
36 वधा 1,302 1 3 4 

            नागपरू 11,756 9 47 56 
            एकूण 1,12,374 81 377 458 

4.10 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 मध्ये राज्यात एकूण 458 
शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालये असल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 377 (82 टक्के) खाजगी अंगीकृत 
तर, 81 (18 टक्के) रुग्णालये शासकीय अंगीकृत असल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय रवचार केला असता, 
कोकण रवभागामध्ये सवात जास्त 109 (24 टक्के) तर अमरावती रवभागात सवात कमी 46 (10 टक्के) 
शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालये असल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय शासकीय अंगीकृत रुग्णालयांचा 
रवचार केला असता, कोकण रवभागात सवात जास्त 29 (36 टक्के) तर, नारशक व नागिंरू रवभागामध्ये सवात 
कमी प्रत्येकी 9 (11 टक्के) शासकीय अंगीकृत रुग्णालये असल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालयांचा रवचार केला असता, िंणेु रवभागामध्ये सवात जास्त 94 (25 टक्के) तर, अमरावती रवभागामध्ये 
सवात कमी  35 (9 टक्के) खाजगी अंगीकृत रुग्णालये असल्याचे रदसनू आले. 
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4.11 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये िंवूण िंवूणिंरवानगी केलेल्या व 
शस्ररिया/उिंचार केलेल्या लाभधारकांचा शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार वषणरनहाय 
तिंशील तक्ता ि. 4.5 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 4.5 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये पू् वपर्ानगी केलेल्या ् शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या 
लाभधारकाांचा शासकीय ् खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार ्र्वद्दनहाय तपशील 

      (संख्या लाखात) 

अ. 
ि. 

्र्व रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार 
पू् वपर्ानगी केलेले लाभधारक 

रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार 
शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले लाभधारक 

शासकीय 
अांगीकृत  

खाजगी 
अांगीकृत एकूण 

शासकीय 
अांगीकृत 

खाजगी 
अांगीकृत एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 2011-12* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 2012-13 0.17 0.33 0.50 0.17 0.32 0.49 
3 2013-14 0.39 0.94 1.33 0.38 0.95 1.33 
4 2014-15 0.68 2.06 2.74 0.68 2.06 2.74 

एकूण 1.24 3.33 4.57 1.23 3.33 4.56 
*सदर वषात योजना कायाच्न्वत झालेली नव्हती. 

4.12 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये िंवूण 
िंरवानगी केलेल्या एकूण 4.57 लाख लाभधारकांिैंकी 1.24 लाख (27 टक्के) लाभधारकांनी शासकीय 
अंगीकृत रुग्णालयामध्ये तर, 3.33 लाख (73 टक्के) लाभधारकांनी खाजगी अंगीकृत रुग्णालयामध्ये 
िंवूणिंरवानगी घेतल्याचे रदसनू आले. या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये 4.56 
लाख लाभधारकांवर शस्ररिया/उिंचार करण्यात आले. त्यािैंकी 1.23 लाख (27 टक्के) लाभधारकांवर 
शासकीय अंगीकृत रुग्णालयात तर ` 3.33 लाख (73 टक्के) लाभधारकांवर खाजगी अंगीकृत रुग्णालयात 
शस्ररिया/उिंचार करण्यात आल्याचे रदसनू आले. िंवूण िंरवानगी (प्री-ऑि) मंजरू झाल्यानंतर रूग्णावर 
शस्ररिया/उिंचार करण्यात येतात िंरंत ुकाही कारणांमळेु जसे की, िंवूण िंरवानगी मंजरू झाल्यानंतर काही वेळेस 
रुग्णाची शस्ररियेसाठी तब्येत रठक नसल्याने रुग्णालय मंजरू झालेली िंवूण िंरवानगी रद्द करण्याची रवनंती करते, 
तसेच िंवूण िंरवानगी मंजरूीनंतर रुग्णावर केलेल्या शस्ररिया/उिंचार रुग्णालयाने अद्ययावत न केल्यामळेु दाव े
रद्द होतात, रुग्ण न सांगता रुग्णालयातनू रनघनू जातात, इ. कारणांमळेु िंवूणिंरवानगी केलेल्या लाभधारकांच्या 
संख्येिेंक्षा शस्ररिया / उिंचार केलेल्या लाभधारकांची संख्या कमी असल्याचे राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजना सोसायटी कायालयाने सांरगतले. 

4.13 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत रवमा कंिंनीकडे करण्यात आलेले दावे 
व त्यावरील रक्कम याबाबतचा तिंशील तक्ता ि.4.6 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 4.6 
सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत द्द्मा कां पनीकडे करण्यात आलेले दा्े ्  

त्या्रील रक्कम याबाबतचा तपशील 
 (` कोटीत) 

अ. 
ि. 

्र्व मांजरू दा्े नामांजरू दा्े प्रलांद्दबत दा्े एकूण दा्े 
सांख्या रक्कम सांख्या रक्कम सांख्या रक्कम सांख्या रक्कम 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 2011-12* 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 2012-13 32,569 86.0 316 0.9 3,437 11.1 37,443 104.3 

3 2013-14 85,508 201.5 1,896 5.2 24,343 71.2 1,12,185 288.5 

4 2014-15 2,50,958 562.8 5,261 13.7 32,196 86.0 2,65,156 639.5 

    एकूण 3,69,035 850.3 7,473 19.8 59,976 168.3 4,14,784 1,032.3 

 * सदर वषात योजना कायाच्न्वत झालेली नव्हती. 

4.14 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत  
` 1,032.3 कोटी रकमेचे एकूण 4,14,784 दावे शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून संबंरधत रवमा 
कंिंनीकडे करण्यात आले. एकूण दाव्यांिैंकी ` 850.3 कोटी रकमेचे 3,69,035 (89 टक्के) दावे मंजरू,  
` 19.8 कोटी रकमेचे 7,473 (2 टक्के) दावे नामंजरू, तर ` 168.3 कोटी रकमेचे 59,976 (14 टक्के) दावे   
प्रलंरबत असल्याचे रदसनू आले. रुग्णालयांकडून आलेल्या सवण दाव्यांची िंणूण रक्कम अदा केली जात नाही. 
दाव्यांच्या रकमेमध्ये किंात करण्यात येते. अशा िंररच्स्ितीत रुग्णालयांना अिंील करता येते. तर रुग्णालयाने 
एखाद्या दाव् याबद्दल अिंील केले तर त्या दाव् याची मारहती अदा केलेले दावे व अदा करण्याच्या प्ररियेतील दावे 
या दोन्ही शीषणकांखाली रदसनू येते. त्यामळेु एकाच दाव् याची दोन वेळा गणना होते. याचप्रकारे नामंजरू होत 
असलेल्या दाव् यामध्येसदु्धा अिंील केल्यास अशाच प्रकारचा फरक आढळून येत असल्याने एकूण मंजरू, नामंजरू 
व प्रलंरबत दावे व सबंरधत दाव्यांची रक्कम यामध्ये तफावत आढळून येत असल्याचे सोसायटी कायालयाने 
सांरगतले. Adjudication Guidelines नसुार रुग्णाची रुग्णालयातील रदवसांची संख्या (लेंि ऑफ स्टे) ही 
िंकेॅजमध्ये नमदू केलेल्या संख्येिेंक्षा कमी असल्यास रदवसांच्या संख्येनसुार दाव्यांच्या रकमेमध्ये किंात करण्यात 
येते. त्यामळेु जर िंवूण िंरवानगी दोन उिंचार िंद्धतीसाठी घेतली असेल आरण उिंचार एकाच उिंचार िंद्धतीमध्ये 
झाला असेल तर न करण्यात आलेल्या उिंचार िंद्धतीची रक्कम किंात करण्यात येते, तसेच एकाच रुग्णावर 
एकाच वेळी एकािेंक्षा अरधक उिंचार िंद्धती झाल्यास मखु्य उिंचार िंद्धतीची िंणूण रक्कम अदा केली जाते व 
दसुऱ्या उिंचार िंद्धतीच्या दाव्यासाठी 50 % रक्कम अदा केली जाते. त्यामळेु DAMA (Discharge Against 
Medical Advice) वैद्यकीय सल्ला नाकारुन रडस्चाजण घेतला असल्यास अशा िंररच्स्ितीत दाव्याची 75 % 
रक्कम अदा केली जात असल्याने व डायरलसीस रुग्णाला आठ िेंक्षा कमी डायरलसीस रदल्यास दाव्यांची रक्कम 
कमी केली जात असल्याने दाव्यांच्या रकमेमध्ये किंात करण्यात येत असल्याचे सोसायटी कायालयाने सांरगतले. 

4.15 संदभण वषण सन 2014-15 मध्ये या योजनेअंतगणत रुग्णांवर करण्यात आलेल्या शस्ररिया/उिंचारांचा 
रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार, रवभाग व स्री-िंरुूषरनहाय तिंशील (लाभधारक संख्या व त्यांच्यासाठी झालेला खचण) 
तक्ता ि. 4.7 मध्ये रदला आहे.  
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तक्ता ि. 4.7 

सन 2014-15 मध्ये या योजनेअांतगवत रुग्णाां्र करण्यात आलेल्या शस्त्रद्दिया/उपचाराांचा रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार,  
द्द्भाग ् स्त्री-परुूर्द्दनहाय तपशील  

अ. ि. द्द्भाग रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले रुग्ण (सांख्या) एकूण  
शासकीय अांगीकृत  खाजगी अांगीकृत  

स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 कोकण 12,729 

(29.3) 
13,046 
(40.1) 

25,775 
(69.4) 

16,914 
(38.6) 

25,739 
(74.1) 

42,653 
(112.7) 

29,643 
(67.9) 

38,785 
(114.1) 

68,428 
(182.0) 

2 िंणेु 3,250 
(7.8) 

4,145 
(9.7) 

7,395 
(17.5) 

18,962 
(44.1) 

27,832 
(72.5) 

46,794 
(116.5) 

22,212 
(51.9) 

31,977 
(82.1) 

54,189 
(134.0) 

3 नारशक 3,874 
(9.0) 

5,304 
(14.2) 

9,178 
(23.2) 

18,038 
(38.1) 

27,412 
(67.0) 

45,450 
(105.1) 

21,912 
(47.1) 

32,716 
(81.2) 

54,628 
(128.3) 

4 औरंगाबाद 5,536 
(9.9) 

6,032 
(11.8) 

11,568 
(21.7) 

15,056 
(33.2) 

22,456 
(57.4) 

37,512 
(90.6) 

20,592 
(43.1) 

28,488 
(69.2) 

49,080 
(112.4) 

5 अमरावती 2,539 
(7.0) 

3,978 
(11.7) 

6,517 
(18.7) 

9,355 
(33.2) 

12,828 
(29.0) 

22,183 
(46.1) 

11,894 
(24.1) 

16,806 
(40.7) 

28,700 
(64.8) 

6 नागिंरू 3,322 
(8.6) 

4,402 
(12.9) 

7,724 
(21.5) 

4,606 
(8.3) 

6,374 
(13.3) 

10,980 
(21.6) 

7,928 
(16.9) 

10,776 
(26.2) 

18,704 
(43.0) 

         एकूण 31,250 
(71.6) 

36,907 
(100.4) 

68,157 
(172.0) 

82,931 
(179.4) 

1,22,641 
(313.2) 

2,05,572 
(492.6) 

1,14,181 
(251.0) 

1,59,548 
(413.6) 

2,73,729 
(664.6) 

*कंसामधील आकडे खचाची रक्कम (` कोटीत) दशणरवतात.
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4.16 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 2,73,729 रुग्णांिैंकी 1,14,181 (42 टक्के) स्री 
रुग्णांवर ` 251.0 कोटी (38 टक्के) तर 1,59,548 (58 टक्के) िंरुुष रुग्णांवर ` 413.6 कोटी  
(62 टक्के) शस्ररिया/उिंचारासाठी खचण झाल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी शासकीय अंगीकृत रुग्णालयातील 68,157 
(25 टक्के) रुग्णांवर केलेल्या शस्ररिया/उिंचारासाठी एकूण ` 172.0 कोटी (26 टक्के), खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालयामध्ये शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 2,05,572 (75 टक्के) रुग्णांवर एकूण ` 492.6 कोटी (74 टक्के) खचण 
झाल्याचे रदसनू आले.  

4.17 सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत अंतभूणत केलेल्या 30 रवशेषज्ञ सेवारनहाय 
शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांचा तिंशील तक्ता ि. 4.8 मध्ये रदला आहे. 

  



 

39 
 

तक्ता ि. 4.8 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत योजनेअांतगवत अांतभूवत केलेल्या 30 द्द्शेर्ज्ञ से्ाद्दनहाय  
शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या रुग्णाांचा तपशील 

(रुग्णांची संख्या) 
अ.  
ि. 

द्द्शेर्ज्ञ से्ा शासकीय रुग्णालये खाजगी रुग्णालये एकूण 
स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 सामान्य शस्ररिया 3,009 2,714 5,723 1,364 1,315 2,679 4,373 4,029 8,402 
2 ENT(कान,नाक,घसा) शस्ररिया 1,389 1,723 3,112 5,368 12,096 17,464 6,757 13,819 20,576 
3 नेरशल्य रचरकत्सा शस्ररिया 423 850 1,273 1,293 2,201 3,494 1,716 3,051 4,767 
4 स्री रोग तज्ञ व प्रसतूी शास्र 

शस्ररिया 
3,782 14 3,796 1,782 7 1,789 5,564 21 5,585 

5 अच्स्ि रोगाच्या रुग्णांसाठी 
शस्ररिया आरण कायणिंद्धती 

957 1,836 2,793 2,343 6,694 9,037 3,300 8,530 11,830 

6 सर्थजकल गसॅ्ट्रोएन्ट्रोलॉजी 256 347 603 319 321 640 575 668 1,243 
7 हु्रदय रवकाराचा झटका आरण 

शस्ररिया हदय व िातीच्या 
िंोकळीबद्दल शस्ररिया 

2,721 3,084 5,805 9,127 13,528 22,655 11,848 16,612 28,460 

8 बाल रुग्ण शस्ररिया 300 719 1,019 590 2,077 2,667 890 2,796 3,686 
9 जननेंद्रीय व मरुमागण या दोन्हींशी 

संबंरधत प्रणाली 
976 2,771 3,747 8,182 23,289 31,471 9,158 26,060 35,218 

10 मेंद ू 951 1,708 2,659 1,250 2,437 3,687 2,201 4,145 6,346 
11 सर्थजकल ऑन्कॉलॉजी 2,300 1,659 3,959 7,070 4,820 11,890 9,370 6,479 15,849 
12 प्लचॅ्स्टक सजणरी 80 129 209 95 147 242 175 276 451 
13 बन्सण, जळीत रुग्णांवरील उिंचार 533 371 904 461 320 781 994 691 1,685 
14 Polytrauma 2,467 6,641 9,108 5,687 14,996 20,683 8,154 21,637 29,791 
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तक्ता ि. 4.8 पढेु सरुु 
अ.  
ि. 

द्द्शेर्ज्ञ से्ा शासकीय रुग्णालये खाजगी रुग्णालये एकूण 
स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
15 प्रोस्िेरसस / कृररम अवयव 

प्रत्यारोिंण 
2 7 9 5 18 23 7 25 32 

16 वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी 20,802 16,268 37,070 35,166 21,977 57,143 55,968 38,245 94,213 
17 रेरडएशन ऑन्कॉलॉजी 2,913 1,612 4,525 9,167 6,997 16,164 12,080 8,609 20,689 
18 रिटीकल केअर 635 1,082 1,717 2,226 3,641 5,867 2,861 4,723 7,584 
19 संसगणजन्य रोग 11 51 62 2 4 6 13 55 68 
20 बालरोग रचरकत्सक वैद्यकीय 

व्यवस्िािंन 
1,875 2,776 4,651 2,271 3,878 6,149 4,146 6,654 10,800 

21 कार्थडऑलॉजी 3,198 9,253 12,451 12,872 32,795 45,667 16,070 42,048 58,118 
22 नेफ्रॉलॉजी आरण मरुपिंड 

शस्ररिया 
2,292 5,079 7,371 21,293 41,271 62,564 23,585 46,350 69,935 

23 न्यरुोलॉजी 1,270 1,583 2,853 1,861 3,000 4,861 3,131 4,583 7,714 
24 िंल्मोनॉलॉजी / फुफ्फुसांचे 

आजार 
586 762 1,348 811 1,163 1,974 1,397 1,925 3,322 

25 त्वचा रवज्ञान 341 63 404 0 0 0 341 63 404 
26 संधीवात शास्र 179 94 273 2 7 9 181 101 282 
27 एण्डोिनॉलॉजी 291 394 685 455 413 868 746 807 1,553 
28 गसॅ्ट्रोएन्ट्रोलॉजी जठरांरमागण 

आजार 
378 1,109 1,487 433 1,670 2,103 811 2,779 3,590 

29 मध्यवती रेरडओलॉजी 266 491 757 351 720 1,071 617 1,211 1,828 
30 सामान्य औषध 168 344 512 455 630 1,085 623 974 1,597 

एकूण 55,351 65,534 1,20,885 1,32,301 2,02,432 3,34,733 1,87,652 2,67,966 4,55,618 
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4.18 वरील तक्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये एकूण 4,55,618 
रुग्णांवर योजनेअंतगणत अंतभूणत 30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. एकूण रुग्णांिैंकी 
1,87,652 (41 टक्के) स्री, तर 2,67,966 (59 टक्के) िंरुुष रुग्णांवर 30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत 
शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. एकूण रुग्णांिैंकी 1,20,885 (27 टक्के) शासकीय अंगीकृत 
रुग्णालयांमध्ये, तर 3,34,733 (73 टक्के) रुग्णांनी खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये योजनेअंतगणत अंतभूणत 
30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत शस्ररिया/उिंचार घेतल्याचे रदसनू आले.  एकूण 30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत 
शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांिैंकी वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी (20.7 टक्के), नफॅ्रॉलॉजी आरण मरुपिंड 
शस्ररिया (15.3 टक्के), कार्थडऑलॉजी (12.8 टक्के), जननेंरद्रय व मरूमागण या दोन्हीशी संबंरधत प्रणाली (7.7 
टक्के) व िंॉलीट्रॉमा (6.5 टक्के) या प्रमखु 5 सेवांमध्ये शस्ररिया/उिंचार घेतलेल्या रुग्णांचे प्रमाण अरधक 
रदसनू आले. 

4.19 या योजनेअंतगणत सन 2014-15 या संदभण वषामध्ये शासकीय अंगीकृत व खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालयांमाफण त आयोरजत केलेली रशरबरे व रशबीरािींची संख्या याबाबतचा रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 
4.9 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 4.9 

सन 2014-15 या सांदभव ्र्ामध्ये शासकीय अांगीकृत ् खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाांमार्व त 
आयोद्दजत केलेली द्दशबीरे ् द्दशबीरािींची सांख्या याबाबतचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ. ि. द्द्भाग आयोद्दजत द्दशबीरे (सांख्या) द्दशबीरािी (सांख्या) 

शासकीय  

अांगीकृत 

खाजगी  

अांगीकृत 

एकूण शासकीय  

अांगीकृत 

खाजगी  

अांगीकृत 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 कोकण 16 274 290 1,912 2,815 26,727 

2 िंणेु 14 366 380 911 33,941 34,852 

3 नारशक 16 764 780 1,518 65,415 66,933 

4 औरंगाबाद 40 410 450 10,033 52,707 62,740 

5 अमरावती 34 168 202 3,888 17,927 21,815 

6 नागिंरू 20 86 106 4,563 13,595 18,158 

एकूण 140 2,068 2,208 22,825 2,08,400 2,31,225 

4.20 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2014-15 मध्ये शासकीय अंगीकृत व खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालयांमाफण त आयोरजत करण्यात आलेल्या 2,208 रशरबरांमध्ये 2,31,225 रशरबरािीं सहभागी झाल्याचे 
रदसनू आले. सन 2014-15 मध्ये शासकीय अंगीकृत रुग्णालयांमाफण त आयोरजत करण्यात आलेल्या 140 (6 
टक्के)  रशबीरांमध्ये 22,825 (10 टक्के) रशरबरािी, तर खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांमाफण त आयोरजत करण्यात 
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आलेल्या 2,068 (94 टक्के) रशरबरांमध्ये 2,08,400 (90 टक्के) रशरबरािीं सहभागी झाल्याचे रदसनू आले. 
रवभागरनहाय रवचार करता सन 2014-15 मध्ये नारशक रवभागात सवात जास्त 780 (35 टक्के) रशरबरांचे 
आयेाजन करण्यात आले असनू, त्यामध्ये 66,933 (29 टक्के) रशरबरािीं, तर नागिंरू रवभागमध्ये सवात कमी 
106 (5 टक्के) रशरबरांचे आयेाजन करण्यात आले असनू त्यामध्ये 18,158 (8 टक्के) रशरबरािीं सहभागी 
झाल्याचे रदसनू आले. 

4.21 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये योजनेच्या लाभाबाबत अंगीकृत 
रुग्णालयांतील सेवासरुवधांबाबत वा इतर कारणांबाबत राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी 
कायालयाकडे प्राप्त झालेल्या तिारींचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 4.10 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 4.10 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये योजनेच्या लाभाबाबत अांगीकृत रुग्णालयाांतील 
से्ासदु्द्धाांबाबत ्ा इतर कारणाांबाबत राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुांबई या 

कायालयाकडे प्राप्त झालेल्या तिारींचा ्र्वद्दनहाय तपशील 

अ.ि. ्र्व तिारींची सांख्या 
एकूण नोंदणी झालेल्या द्दन्ारण केलेल्या  प्रलांद्दबत  

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12 0 0 0 
2 2012-13 1,645 1,573 (96) 72 (4) 
3 2013-14 1,930 1,748 (91) 182 (9) 
4 2014-15 1,436 1,107 (77) 329 (23) 

एकूण 5,011 4,428 (88) 583 (12) 
*कंसातील आकडेवारी टक्केवारी दशणरवते. 

4.22 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये नोंदणी झालेल्या एकूण 
5,011 तिारींिैंकी 4,428 (88 टक्के) तिारींचे रनवारण करण्यात आल्याचे, तर 583 (12 टक्के) तिारी 
प्रलंरबत असल्याचे राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई या कायालयाने सांरगतले. प्राप्त 
झालेल्या 5,011 तिारींिैंकी 2,815 तिारी या रुग्णांकडून अरतररक्त रक्कम घेण्यासंदभातील असल्याचे 
सोसायटी कायालयाने सांरगतले. प्राप्त तिारींमध्ये रुग्णांकडून अरतररक्त रक्कम घेणे, अंगीकृत रुग्णालयांकडून 
असमाधानकारक सेवा रमळणे, उिंचारास रवलंब होणे तसेच बाय रुग्ण तिंासण्यासाठी शलु्क आकारणी, इ. 
तिारींचा समावेश आहे. या तिारींच्या अनषंुगाने रवमा कंिंनीने संबंरधत रुग्णालयांची टी. िंी. ए. कंिंनीमाफण त 
चौकशी करुन तसेच संबंरधत रुग्णालयांच्या तिारींच्या अनषंुगाने असणाऱ्या दाव्यांचे प्रदान रोखनू ठेवल्यामळेु 
1,403 रुग्णांकडून घेण्यात आलेल्या अरतररक्त रक्कमा िंरत करण्यात आल्याचे तसेच 912 प्रकरणांमध्ये 
योजनेअंतगणत उिंचारासाठी नोंदणी होण्यािंवूी रक्कम अदा केलेली असल्याने रवमा कंिंनीमाफण त अशा 
रुग्णालयांना ताकीद देण्यात आल्याचे व उवणररत तिारींमधील रुग्णांकडून घेण्यात आलेली अरतररक्त रक्कम 
िंरत करण्याची प्ररिया सरुु असल्याचे सोसायटी कायालयाने सांरगतले. 

4.23 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 मध्ये रजल्हारनहाय नोंदणी झालेल्या तिारी, रनवारण केलेल्या व 
प्रलंरबत तिारी याबाबतचा तिंशील तक्ता ि.4.11 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 4.11 

सांदभव ्र्व 2014-15 मध्ये द्द्भागद्दनहाय नोंदणी झालेल्या तिारी,  
द्दन्ारण केलेल्या ् प्रलांद्दबत तिारी याबाबतचा तपशील 

 (संख्या) 
अ. ि. द्द्भाग प्राप्त तिारी  द्दनकाली काढलले्या तिारी  प्रलांद्दबत तिारी  

शासकीय खाजगी एकूण शासकीय खाजगी एकूण शासकीय खाजगी एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 कोकण 39 165 204 8 134 142 31 31 62 

2 िंणेु 105 472 577 77 381 458 28 91 119 

3 नारशक 3 181 184 1 161 162 2 20 22 

4 औरंगाबाद 17 285 302 6 234 240 11 51 62 

5 अमरावती 2 44 46 2 34 36 0 10 10 

6 नागिंरू 19 104 123 18 51 69 1 53 54 

एकूण 185 1,251 1,436 112 995 1,107 73 256 329 

4.24 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 मध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण 1,436 तिारींिैंकी 
185 (13 टक्के) तिारी शासकीय अंगीकृत, तर 1,251 (87 टक्के) तिारी खाजगी अंगीकृत रुग्णालयात प्राप्त 
झाल्याचे रदसनू आले. प्राप्त तिारींिैंकी 1,107 (77 टक्के) तिारी रनकालात काढल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 
112 (10 टक्के) शासकीय अंगीकृत, तर 995 (90 टक्के) खाजगी अंगीकृत रुग्णालयातनू रनकालात काढल्याचे 
रदसनू आले. तसेच, एकूण 329 (23 टक्के) प्रलंरबत तिारींिैंकी 73 (22 टक्के) शासकीय अंगीकृत, तर 256 
(78 टक्के) तिारी खाजगी अंगीकृत रुग्णालयात प्रलंरबत असल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय रवचार करता, 
िंणेु रवभागात सवात जास्त 577 (40 टक्के) तिारी, तर अमरावती रवभागात सवात कमी 46 (3 टक्के) तिारी 
प्राप्त झाल्याचे रदसनू आले. 

4.25 या योजनेअंतगणत अंतभूणत आजारांरवषयी वा रुग्णालयांरवषयीची मारहती प्राप्त होण्यासाठी उिंलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या कॉल सेंटरमध्ये प्राप्त कॉल, घेतलेले कॉल व योजनेच्या मारहतीरवषयी प्राप्त झालेले कॉल व 
रवरशष्ट्ट आजारावरील उिंचाराकररता रुग्णालयाच्या मारहतीरवषयी प्राप्त झालेल्या कॉलचा वषणरनहाय तिंशील 
तक्ता ि. 4.12 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 4.12 

कॉल सेंटरमध्ये प्राप्त कॉल, घेतलेले कॉल ् योजनेच्या माद्दहतीद्द्र्यी प्राप्त झालेले कॉल ् द्द्द्दशष्ट 
आजारा्रील उपचाराकद्दरता रुग्णालयाच्या माद्दहतीद्द्र्यी प्राप्त झालेल्या कॉलचा ्र्वद्दनहाय तपशील 

          (संख्या लाखात) 
अ. 
ि. 

्र्व प्राप्त 
झालेल े
एकूण 
कॉल्स  

घेतलेल े
(attended) 

कॉल्स  

योजनेच्या 
माद्दहतीद्द्र्यी 
प्राप्त झालेले 

कॉल्स  

द्द्द्दशष्ट आजारा्रील 
उपचाराकरीता 

रुग्णालयाच्या माद्दहतीद्द्र्यी  
प्राप्त झालेले कॉल्स  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 2011-12 2.27 1.95 1.13 0.46 
2 2012-13 2.36 2.05 1.34 0.32 
3 2013-14 5.71 4.93 3.80 1.43 
4 2014-15 2.89 2.57 1.99 0.86 

एकूण 13.23 11.50 8.26 3.07 

 4.26 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये कॉल सेंटरमध्ये एकूण   
 13.23 लाख कॉल प्राप्त झाल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 11.50 लाख (87 टक्के) कॉल्स घेतलेले असल्याचे 
रदसनू आले. योजनेच्या मारहतीरवषयी रवचारणा करण्यासाठी  8.26 लाख (72 टक्के) कॉल प्राप्त झाले तर 
रवरशष्ट्ट आजारावरील उिंचाराकररता रुग्णालयाच्या मारहतीरवषयी रवचारणा करण्यासाठी  3.07 लाख (26 
टक्के) कॉल्स प्राप्त झाल्याचे रदसनू आले. सन 2011-12 मध्ये योजना कायान्न््त नसनूही योजनेबिल 
माद्दहती घेण्यासाठी कॉल प्राप्त झाले असल्याचे राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य योजना सोसायटी 
कायालयाने साांद्दगतले. 

4.27 या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीत रवचारण्यात आलेल्या योजनेची अंमलबजावणी व कायणिंद्धती 
याबाबतचे राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी कायालयाचे अरभप्राय खालीलप्रमाणे : 

 या योजनेअंतगणत मागणी केल्यानसुार शासनाकडून रनधी प्राप्त होतो.  
 प्ररतवषण प्ररत कुटंुब शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या रवमा हप्त्याची रक्कम ` 333 योग्य वाटते. 
 या योजनेअांतगवत प्रद्दत ्र्व प्रद्दत कुटुांब ` 1.50 लाख खचाची मयादा ्ाढ्नू सदर रक्कम ` 

2.00 लाख करा्ी तर द्दकडनी प्रत्यारोपणासाठी (दात्याच्या शस्त्रद्दियेसह) सदर रक्कम ` 3.00 
लाख करा्ी. िंरहल्या टप्प्यातील करारनाम्यानसुार नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी पकवा रतच्या टी.िंी.ए 
कंिंन्यांवर राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीचे रनयंरण असावे. तिारिं, दसुऱ्या 
टप्प्यातील करारनाम्यानसुार सोसायटीचे रवमा कंिंनी व रतच्या टी.िंी.ए कंिंन्यांवर रनयंरण नसल्याचे 
सांरगतले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी येाजनेअंतगणत रवरवध सरमत्यांना वाढीव अरधकार देणे 
आवश्यक असल्याचे सांरगतले.  

 सामंजस्य करारानसुार (MoU) नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी व रतच्या टी.िंी.ए कंिंन्यांमाफण त योजनेचे काम 
योग्य प्रकारे चालत असल्याचे सांरगतले.   
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 योजनेचा प्रचार व प्ररसद्धी योग्य प्रकारे करण्यात येत असल्याचे तसेच या योजनेअंतगणत कॉल सेंटरमळेु 
लाभार्थ्यास योजनेचा फायदा झाल्याचे मत व्यक्त केले. 

 या योजनेअंतगणत प्राप्त होणाऱ्या सवण तिारींचे रनवारण केले जात नसल्याचे सांरगतले.  
 अंगीकृत शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांनी औषधे, तिंासण्या, चाचण्या,इ. साठी खचण केलेली रक्कम 

रुग्णांना  िंरत करण्यासाठी  शासकीय रुग्णालयाांसाठी मागवदशवक तत््े नसल्यामळेु रुग्णाांचे पैसे 
परत केले जात नाहीत. खाजगी रूग्णालयांत काही औषधे उिंलब्ध नसल्यास, रुग्णाच्या नातेवाईकास 
ती औषधे बाहेरून रवकत आणण्यास सांगण्यात येते. तिारिं, सदर औषधांसाठी झालेला खचण 
योजनेअंतगणत खाजगी रुग्णालयांकडून िंरत केला जात नाही. अंगीकृत रूग्णालयांकडून  प्री- 
ऑिोरायझेशन तसेच दावे रवमा कंिंनीने नाकारले असल्यास अंगीकृत रूग्णालये रुग्णांवर उिंचार 
करण्यास पकवा झालेला खचण िंरत करण्यास तयार नसतात, योजनेअंतगणत प्राप्त तिारींच्या अनषंुगाने 
कारवाई करण्यात आलेल्या रुग्णालयांकडील तिारींचे रनरसन होईिंयंत दावे प्रलंरबत राहतात. तिारी 
प्रलंरबत राहण्याबाबतची अशी मखु्य कारणे असल्याचे सोसायटी कायालयाने सांरगतले. 

 योजनेअंतगणत अंगीकृत रुग्णालयांमधनू लाभार्थ्यांना समाधानकारक सरुवधा न िंरुरवणाऱ्या रुग्णालयांवर 
कारणे दाखवा नोटीस िंाठरवणे, रुग्णालयास रनलंरबत (Suspension) करणे व रुग्णालयाची योजनेतील 
मान्यता (De-empanelment) रद्द करणे अशी कायणवाही करण्यात येते.  

 अंगीकृत रुग्णालयांकडून लाभार्थ्यांसाठी रनयरमत आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत नसल्याचे  या 
कायालयाने सांरगतले. शासकीय रुग्णालये आरोग्य रशरबरे आयोरजत करत नाहीत, अिंऱु्या 
अनदुानामळेु खाजगी रुग्णालये आरोग्य रशबीरे आयोरजत करण्यास इच्िुक नसतात व आरोग्य 
रशबीरांचे रवमा कंिंनीकडून रनयरमतिंणे रनयंरण करण्यात येत नसल्याचेही या कायालयाने सांरगतले. 

 िंवूण िंरवानगीबाबत (Pre-Auth.) करारात नमदू केलेल्या कालावधीत रवमाकंिंनीकडून कायणवाही केली 
जात असल्याचे तसेच तातडीच्या रुग्णांसाठी िंवूण िंरवानगी तात्काळ रमळत असल्याचे सांरगतले. 

 रवमाधारक कुटंुबास सद्यच्स्ितीत आरोग्य ओळखिंर िंरुरवण्यात येत नसल्यामळेु सावणजरनक आरोग्य 
रवभागाकडील रद. 30 मे,2015 रोजीच्या िंरास अनसुरुन, अन्न, नागरी िंरुवठा व ग्राहक संरक्षण रवभाग 
यांच्याकडून रशधािंररकांचा रडजीटाईज्ड डाटा उिंलब्ध होइिंयंत आरोग्य िंर ििंाई व रवतरणाचे काम 
स्िरगत ठेवण्यात आले आहे. रवमाधारक कुटंुबास आरोग्य ओळखिंर िंरुरवले नसल्याचेही त्यांनी 
सांरगतले. 

 सवण गरज ू रवमाधारक रुग्णांना योजनेचा लाभ रमळत असनू आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल घटकांसाठी सदर 
योजना उिंयकु्त असनू ही योजना यशस्वीिंणे िंढेु चाल ूठेवण्यासाठी योजनेच्या प्रचरलत िंद्धतीमध्ये बदल 
अिेंरक्षत आहेत. द्द्मा सांरक्षण रक्कम रु. 2 लाख इतकी करण्यात या्ी, उपचाराांची सांख्या 
्ाढद्द्ण्यात या्ी, अांगीकृत रुग्णालयाांच्या सांख्येत ्ाढ करण्यात या्ी, योजनेतील रुग्णालय 
अांगीकरण सद्दमती, उपचार पू् व पर्ानगी (द्दप्र-ऑिोरायझेशन) ताांद्दरक सद्दमती, मध्य्ती दा्े 
द्दनयांरण सद्दमती इत्यादी सद्दमतीचे प्रमखुपद सोसायटीकडे असा्े, द्दलक््ीडीटी डमेॅजच्या 
कलमात सधुारणा व्हा्ी, आरोग्य द्दशबीरे, मेडीकल ऑडीट, इ. ्र सोसायटीचे प्रभा्ी द्दनयांरण 
असा्े इत्यादी बदल होणे अपेद्दक्षत आहे. 

 रवम्यािंोटी अदा केलेली रक्कम वजा जाता सदर योजना राबरवण्यासाठी रवमा कंिंनीस अरधकची रक्कम 
रदली जात नाही. 
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 लाभधारकास रुग्णालयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा, इ. लाभ रनकषानसुार व 
दजेदार सेवा रमळत असल्याचे तसेच लाभधारकास रुग्णालयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, 
िंाठिंरुावा सेवा, इ. िंणूणिंणे मोफत असल्याचे सांरगतले. 

 लाभधारकाने उिंचार/शस्ररिया/ऑषधोिंचार, इ. चा लाभ घेतल्यामळेु रोगमकु्तता होऊन त्याच्या 
आरोग्यमानात सधुारणा होत असल्याचे सांरगतले. 

 उिंरोक्त अरभप्रायांनसुार सदर योजनेचा उदे्दश सफल होत असल्याचे मत सोसायटी कायालयाने व्यक्त 
केले.  

 राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य येाजना राज्यातील जनतेसाठी र्ायदेशीर ठरत आहे. योजना 
राबद्द्ण्याचा आज्रचा अनभु् लक्षात घेता, लाभार्थ्यांना दजेदार ् समाधानकारक से्ा 
द्दमळण्याच्या दषृ्टीने, द्द्मा कां पनीच्या कामकाजा्र प्रशासकीय, द्द्त्तीय द्दनयांरण राखण्यासाठी 
तसेच ्ैद्यकीय बाबींमध्ये प्रस्त्ताद्द्त केलेल्या सधुारणाांचा अांतभा् न्ीन द्द्मा कां पनीसोबत 
करा्याच्या करारनाम्यात होणे आ्र्शयक आहे. असे अद्दभप्राय राजी् गाांधी जी्नदायी आरोग्य 
योजना सोसायटी, मुांबई या कायालयाने मलू्यमापन पाहणीअांतगवत द्ददले. 

अडचणी 

1. लाभािी रुग्णांना उिंचारासाठी िंवूणिंरवानगी (रप्र-ऑि) मंजरुीचे अंरतम अरधकार रट.िंी.ए. कंिंनीकडे 
असल्याने लाभार्थ्यांना वेळीच लाभ रमळण्यास अडचणी येतात. 

2. रवमा कंिंनीने रनयकु्त केलेल्या तीनही रट.िंी.ए. च्या कायणप्रणालीत एकसरुतता नसल्याने िंवूणिंरवानगी  
(रप्र-ऑि) व दावे (क्लेम) मंजरूीमध्ये तफावत आढळल्यामळेु अंगीकृत रुग्णालयांकडून वारंवार तिारी 
येतात व त्याचा िंररणाम रुग्णांवर होतो. 

3. रुग्णालयांना दाव्यांकररता प्रिम Chief Medical Officer (CMO) व  Central Claim Committee 
(CCC) कडे रद्वतीय अिंीलासाठी 20 रदवसांची मदुत आहे. तिारिं, CMO कडे अिंीलासाठी दाव े
आल्यानंतर ते रनकाली काढण्यासाठी तसेच CCC बैठकीत मंजरू झालेल्या दाव्यांची रक्कम रुग्णालयांना 
अदा करण्यासाठी रनच्श्चत मदुत नाही. 

4. अंगीकृत रुग्णालयांनी लाभार्थ्यांवर शस्ररिया/उिंचार केल्यानंतर त्याचा दावा रवमा कंिंनीकडे सादर 
करण्यासाठी रनच्श्चत मदुत नसल्याने अनेक अंगीकृत रुग्णालयांकडून िंॉरलसी वषण संिंल्यानंतर ही दावे 
सादर केले जातात. त्यामळेु रवमा कंिंनीकडून िंॉरलसी वषाच्या समाप्तीनंतर द्यावयाचा िंरतावा तसेच 
रलच्क्वडीटी डमेॅज वसलूी करणे या प्ररियेत अडिळे येतात. 

5. राज्याच्या अनेक डोंगराळ, आरदवासी भागामध्ये योजनेअंतगणत रुग्णालये अंगीकृत नसल्याने लाभार्थ्याना 
येाजनेचा लाभ घेण्यासाठी दरू अंतरावरील रुग्णालयात जावे लागते. 

6. अन्न, नागरी िंरुवठाव ग्राहक संरक्षण रवभागाकडून रवतरीत होणाऱ्या रिंवळ्या, केशरी, अंत्योदय अन्न 
योजना, अन्निंणूा योजना या अंतगणत रशधािंररका यांच्या आधारे लाभािी कुटंुबाना लाभ देण्यात येतो. 
दरमहा नव्याने रवतरीत रशधािंररकांची आकडेवारी रजल्हारधकारी यांचेकडून प्राप्त करुन घेण्यात येते व 
त्यानसुार रवमा कंिंनीस अरतररक्त रवमा हप्त्याचे प्रदान करण्यात येते. तिारिं, रवमा कंिंनीकडून अन्न, 
नागरी िंरुवठा व ग्राहक संरक्षण रवभागाकडील रडरजटाईज्ड डाटामधील रशधािंररकांच्या संख्येनसुार 
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रवमा हप्त्याची मागणी होते. रडरजटाईज्ड डाटामध्ये दबुार नोंदी असनू इतरही अनेक चकुा असल्याने 
त्याआधारे रवमा हप्त्याचे प्रदान करण्यास अडचणी येत आहेत. 

उपाययोजना 

1. िंरहल्या टप्प्यात िंवूणिंरवानगी (रप्र-ऑि) मंजरूीच्या कायणप्रणालीमध्ये मंजरूीचे अंरतम अरधकार 
सोसायटीकडे होते. सदर कायणप्रणाली िंनु्हा लाग ूहोणे आवश्यक आहे. 

2. रवमा कंिंनीकडून तीनही रट.िंी.ए.ना एकसरुतेसाठी सचूना रमळाव्यात. 
3. सदर दोन्ही प्रकरणी रनच्श्चत मयादेची तरतदू असावी. 
4. अंगीकृत रुग्णालयांनी लाभार्थ्यांवर शस्ररिया/उिंचार केल्यनंतर त्याच्या खचाच्या रकमेचा दावा रवमा 

कंिंनीकडे सादर करण्यासाठी 30 रदवसांची मदुत देणे आवश्यक आहे. सदर मदुतीमध्ये संबंरधत 
अंगीकृत रुग्णालयाने त्यांचे दावे संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारक करण्यात 
यावे. 

5. सध्या योजनेंतणगत रुग्णालय अंगीकरणासाठी 30 खाटांची मयादा रनच्श्चत असनू डोंगराळ/ 
आरदवासी/दगुणम भागात सदर खाटांचे रनकष रशरिल करुन समुारे 10 खाटा इतके करण्यात यावे. 

6. अन्न, नागरी िंरुवठा व ग्राहक संरक्षण रवभागाकडील रशधािंररकांच्या रडरजटाईज्ड डाटामधील दबुार 
नोंदी वगळून व इतर तांररक बाबींत सधुारणा करुन सदर मारहती अद्ययावत होणे आवश्यक आहे. 
त्यामळेु योजनेअंतगणत लाभधारकांची संख्या रवचारात घेऊन त्यानसुार रवमा कंिंनीस रवमा हप्त्याची 
रक्कम अदा करणे शक्य होईल. 

 

***** 
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प्रकरण-5 

नशॅनल इन्शुरन्स कां पनी, मुांबई याांच्या कायालयाकडील योजनेद्द्र्यी माद्दहती 

5.1 राज्यातील आर्थिकदषृ्ट्या दबुणल समाज घटकातील व्यक्तींना आरोग्य रवमा संरक्षण देऊन वैद्यकीय 
सेवांचा मोफत लाभ देण्याच्या उदे्दशाने “राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना” राज्यात राबरवण्यात येत आहे. 

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्यावतीने राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई या 
कायालयाने नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई सोबत सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या योजनेच्या मलू्यमािंन 
अभ्यास िंाहणीसाठी नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई कायालयाकडून संकरलत करण्यात आलेल्या मारहतीवर 
आधाररत रवश्लेषण खालील िंररच्िेदांमध्ये रदले आहे. 

5.2 या योजनेंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये लाभ रमळालेल्या (शस्ररिया/उिंचार 
केलेल्या) लाभधारकांचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 5.1 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 5.1 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये लाभ द्दमळालेल्या 
(शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या) लाभधारकाांचा ्र्वद्दनहाय तपशील 

अ.ि. ्र्व द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार लाभधारकाांची सांख्या 
द्दप्ळे  केशरी  अांत्योदय अन्न 

योजना 
अन्नपणूा 
योजना 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2011-12* 0 0 0 0 0 
2 2012-13 10,277 37,265 1,217 71 48,830 
3 2013-14 28,985 1,01,613 2,343 118 1,33,059 
4 2014-15 70,906 1,98,948 3,568 307 2,73,729 

एकूण 1,10,168 3,37,826 7,128 496 4,55,618 
* सदर वषात योजना कायाच्न्वत झालेली नव्हती. 

5.3 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत योजनेअंतगणत शस्ररिया/ 
उिंचार केलेल्या एकूण 4,55,618 लाभधारकांिैंकी सवात जास्त 3,37,826 (74 टक्के) लाभधारक हे केशरी 
रशधािंररकाधारक, त्याखालोखाल 1,10,168 (24 टक्के) रिंवळे रशधािंररकाधारक, 7,128 (2 टक्के) 
लाभधारक अंत्योदय योजनेअंतगणत व 496 लाभधारक हे अन्निंणूा योजनेअंतगणत असल्याचे रदसनू आले. 

5.4 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीतील िंवूणिंरवानगी घेतलेल्या व 
शस्ररिया/उिंचार केलेल्या लाभधारकांचा शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार वषणरनहाय 
तिंशील तक्ता ि. 5.2 मध्ये रदला आहे.  
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तक्ता ि. 5.2 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीतील पू् वपर्ानगी घेतलेल्या ् शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या 
लाभधारकाांचा शासकीय ् खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार ्र्वद्दनहाय तपशील 

(संख्या लाखात) 
अ. 
ि. 

्र्व रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार 
पू् वपर्ानगी घेतलेल ेलाभधारक 

रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार 
शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले लाभधारक 

शासकीय 
अांगीकृत  

खाजगी 
अांगीकृत 

एकूण शासकीय 
अांगीकृत 

खाजगी 
अांगीकृत 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 2011-12* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 2012-13 0.17 0.33 0.50 0.17 0.32 0.49 
3 2013-14 0.39 0.94 1.33 0.38 0.95 1.33 
4 2014-15 0.68 2.06 2.74 0.68 2.06 2.74 

एकूण 1.24 3.33 4.57 1.23 3.33 4.56 
*सदर वषात योजना कायाच्न्वत झालेली नव्हती. 

5.5 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये िंवूण 
िंरवानगी घेतलेल्या एकूण 4.57 लाख लाभधारकांिैंकी 1.24 लाख (25 टक्के) लाभधारकांनी शासकीय 
अंगीकृत रुग्णालयामध्ये तर, 3.33 लाख (73 टक्के) लाभधारकांनी खाजगी अंगीकृत रुग्णालयामध्ये 
िंवूणिंरवानगी घेतल्याचे रदसनू आले. या योजनेंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये 
शस्ररिया/उिंचार करण्यात आलेल्या 4.56 लाख लाभधारकांिैंकी 1.23 लाख (27 टक्के) लाभधारकांवर 
शासकीय अंगीकृत रुग्णालयात तर 1.23 लाख (73 टक्के) लाभधारकांवर खाजगी अंगीकृत रुग्णालयात 
शस्ररिया/उिंचार करण्यात आल्याचे रदसनू आले. 

5.6 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजना सोसायटी, मुंबई या कायालयाकडून नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनीस प्राप्त झालेला रनधी, झालेला खचण व 
अखर्थचत रनधी याबाबतचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि.5.3 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 5.3 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये कां पनीस प्राप्त झालेला द्दनधी, झालेला खचव  
् अखर्थचत द्दनधी याबाबतचा तपशील 

(` कोटीत) 
अ.ि. ्र्व राजी् गाांधी 

जी्नदायी 
आरोग्य 
योजना 

सोसायटीकडून 
प्राप् त द्दनधी* 

झालेला खचव अखर्थचत 
द्दनधी दाव्याांची 

रक्कम अदा 
करण्यासाठी 

प्रचार ् 
प्रद्दसद्धी 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 2011-12 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 (-0.7) 
2 2012-13 163.3 86.0 1.7 19.6 107.4 55.9 
3 2013-14 442.9 201.5 4.1 23.2 228.8 214.1 
4 2014-15 743.0 562.8 5.2 59.4 627.4 115.6 

एकूण 1,349.2 850.3 11.7 102.2 964.3 384.9 
*प्राप्त रनधीची रक्कम सेवा कर वगळून दशणरवण्यात आलेली आहे. 

5.7 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत  राजीव गांधी जीवनदायी 
आरोग्य योजना सोसायटीकडून ` 1,349.2 कोटी इतका रनधी प्राप्त झाल्याचे, तर प्राप्त रनधीिैंकी एकूण  
` 964.3 कोटी (71 टक्के) इतका रनधी खची िंडल्याचे रदसनू आले. सन 2011-12 ते 2014-15 या 
कालावधीमध्ये झालेल्या एकूण खचािैंकी  ` 850.3 कोटी (88 टक्के) संबंरधत वषात अदा करण्यात आलेल्या 
दाव्यांची रक्कम असनू, कायणवाहीमळेु प्रलंरबत दाव्यांच्या रकमेचा त्यात  समावेश करण्यात आला नसल्याचे 
नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले, तर ` 11.7 कोटी (1 टक्का) रनधी प्रचार प्ररसद्धीसाठी खचण 
झाल्याचे रदसनू आले. योजनेच्या प्रचार व प्ररसद्धीसाठी करण्यात आलेल्या खचािैंकी सन 2011-12 मध्ये राजीव 
गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटीकडून रनधी प्राप्त होण्यािंवूीच ` 70.65 लाख खचण करण्यात 
आल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई या कायालयाकडून सांगण्यात आले. तसेच ` 102.2 कोटी (11 टक्के) 
खचाची रक्कम ही राष्ट्ट्रीय रवमा कंिंनीने रनयकु्त केलेल्या टी. िंी. ए. कंिंन्यांना अदा करण्यात आलेल्या शलु्काची 
रक्कम असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई या कायालयाकडून सांगण्यात आले.  

 5.8 संदभण वषण 2014-15 मध्ये या योजनेअंतगणत शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांचा श्रेणीनसुार व 
रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 5.4 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 5.4 

सन 2014-15 मध्ये शासकीय ् खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाांचा शे्रणीनसुार ् द्द्भागद्दनहाय तपशील 
(संख्या) 

अ. 
ि. 

द्दजल्हा श्रेणीद्दनहाय रुग्णालये एकूण 
अ + अ ब क ड 

शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी शासकीय खाजगी एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 कोकण 6 5 0 13 14 32 6 27 3 3 29 80 109 

2 िंणेु 2 8 0 15 4 30 4 35 1 6 11 94 105 

3 नारशक 0 5 0 10 3 19 5 34 1 1 9 69 78 

4 औरंगाबाद 0 3 3 6 1 7 8 28 0 8 12 52 64 

5 अमरावती 0 0 0 4 2 9 8 20 1 2 11 35 46 

6 नागिंरू 0 3 2 14 1 13 6 16 0 1 9 47 56 

एकूण 8 24 5 62 25 110 37 160 6 21 81 377 458 
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5.9 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन या योजनेंतगणत संदभण वषण 2014-15 मध्ये राज्यात एकूण 458 शासकीय 
व खाजगी अंगीकृत रुग्णालये असल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 377 (82 टक्के) खाजगी अंगीकृत तर, 81 (18 
टक्के) रुग्णालये शासकीय अंगीकृत असल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय रवचार केला असता, कोकण 
रवभागामध्ये सवात जास्त 109 (24 टक्के) तर अमरावती रवभागात सवात कमी 46 (10 टक्के) शासकीय व 
खाजगी अंगीकृत रुग्णालये असल्याचे रदसनू आले. श्रेणीरनहाय रवचार करता, क श्रेणीतील 197 (43 टक्के)  
शासकीय व खाजगी अंरगकृत रुग्णालयांिैंकी  37 (19 टक्के)  शासकीय व 160 (81 टक्के) खाजगी रुग्णालये 
असल्याचे रदसनू आले. ड श्रेणीमध्ये 27 (6 टक्के) शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालये असनू, त्यािैंकी 6 
(22 टक्के) शासकीय व 21 (78 टक्के)  खाजगी रुग्णालये असल्याचे रदसनू आले. 

5.10 या योजनेंतगणत संदभण वषण  2014-15 मध्ये िंवूणिंरवानगी घेतलेल्या व शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 
लाभधारकांचा शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 5.5 मध्ये 
रदला आहे. 

तक्ता ि. 5.5 

सन 2014-15 मध्ये पू् वपर्ानगी घेतलेल्या ् शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या लाभधारकाांचा  
शासकीय ् खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार ्र्वद्दनहाय तपशील 

(संख्या) 
अ. 
ि. 

द्दजल्हा रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार 
पू् वपर्ानगी घेतलेल ेलाभधारक 

रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार 
शस्त्रद्दिया/उपचार केललेे लाभधारक 

उपचारा 
दरम्यान 
मतृ्य ू

झालेल्याां
ची सांख्या 

शासकीय 
अांगीकृत 

खाजगी 
अांगीकृत 

एकूण शासकीय 
अांगीकृत 

खाजगी 
अांगीकृत 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 25,485 42,751 68,236 25,775 42,653 68,428 1,344 
2 िंणेु 7,379 46,752 54,131 7,395 46,794 54,189 1,175 
3 नारशक 9,128 45,459 54,587 9,178 45,450 54,628 778 
4 औरंगाबाद 11,509 37,551 49,060 11,568 37,512 49,080 792 
5 अमरावती 6,530 22,249 28,779 6,517 22,183 28,700 535 
6 नागिंरू 7,717 11,036 18,753 7,724 10,980 18,704 511 

एकूण 67,748 2,05,798 2,73,546 68,157 2,05,572 2,73,729 5,135 

5.11 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून िंवूणिंरवानगी घेतलेल्या 2,73,546 लाभधारकांिैंकी 67,748    (25 
टक्के) लाभधारकांनी शासकीय अंगीकृत, तर 2,05,798 (75 टक्के) लाभधारकांनी खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालयातनू िंवूण िंरवानगी घेतल्याचे रदसनू आले. त्यांचा रवभागरनहाय रवचार केला असता, कोकण रवभागात 
सवात जास्त 68,236 (25 टक्के) लाभधारकांनी, तर नागिंरू रवभागात सवात कमी 18,753 (7 टक्के) 
लाभधारकांनी िंवूण िंरवानगी घेतल्याचे रदसनू आले. शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 2,73,729 लाभधारकांिैंकी 
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68,157 (25 टक्के) लाभधारक शासकीय अंगीकृत, तर 2,05,572 (75 टक्के) लाभधारकांनी खाजगी 
अंगीकृत रुग्णालयातनू शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांचा 
रवभागरनहाय रवचार केला असता कोकण रवभागात सवात जास्त 68,428 (25 टक्के) लाभधारकांनी, तर 
सवात कमी नागिंरू रवभागामध्ये 18,704 (7 टक्के) लाभधारकांनी शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. 
उिंचारादरम्यान 5,135 (2 टक्के) रुग्णांचा मतृ्य ूझाल्याचे रदसनू आले. मतृ्य ुझालेल्या 5,135 रुग्णांिैंकी कोकण 
रवभागात सवात जास्त 1,344 (26 टक्के) रुग्ण, तर नागिंरू रवभागामध्ये सवात कमी 511 (10 टक्के) रुग्णांचा 
उिंचारादरम्यान मतृ्य ूझाल्याचे रदसनू आले. 

5.12 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांकडून करण्यात 
आलेले एकूण, मंजरू, नामंजरू व प्रलंरबत दावे याबाबतचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 5.6 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 5.6 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये अांगीकृत रुग्णालयाांकडून करण्यात आलेले एकूण, मांजरू,  
नामांजरू ् प्रलांद्दबत दा्े याबाबतचा ्र्वद्दनहाय तपशील 

अ. 
ि. 

द्दजल्हा ्र्वद्दनहाय दा्े (सांख्या) 
2012-13 2013-14 2014-15 एकूण 

एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 कोकण 19,201 16,282 156 2,205 51,687 42,565 1,004 7,909 68,450 65,069 1,676 9,742 1,39,338 1,23,916 2,836 19,856 

2 िंणेु 5,428 4,740 48 365 16,310 11,674 249 4,227 52,775 50,017 965 5,684 74,513 66,431 1,262 10,276 

3 नारशक 4,802 4,459 41 198 14,365 9,791 142 4,261 52,517 49,761 698 6,158 71,684 64,011 881 10,617 

4 औरंगाबाद 3,962 3,482 36 369 15,713 11,978 307 3,564 46,918 44,082 893 5,116 66,593 59,542 1,236 9,049 

5 अमरावती 3,674 3,263 28 280 11,271 8,295 148 2,744 27,483 26,324 444 3,379 42,428 37,882 620 6,403 

6 नागिंरू 376 343 7 20 2,839 1,205 46 1,638 17,013 15,705 585 2,117 20,228 17,253 638 3,775 

एकूण 37,443 32,569 316 3,437 1,12,185 85,508 1,896 24,343 2,65,156 250,958 5,261 32,196 4,14,784 3,69,035 7,473 59,976 

*सन 2011-12 मधील मारहती रनरंक असल्याने सदर मारहती तक्ता ि.5.6 मध्ये समारवष्ट्ट करण्यात आलेली नाही. 

टीिं : रवसंगती असलेले दावे प्रलंरबत ठेवण्यात येतात, असे दावे िंढुील एक पकवा दोन वषात मंजरू/नामंजरू होण्याची शक्यता असते, तसेच काही मंजरू दाव्यांची 
रक्कम कमी रमळाल्यामळेु उवणररत रकमेसाठी िंनु्हा दावा करतात इ. कारणांमळेु मंजरू, नामंजरू व प्रलंरबत दाव्यांची संख्या जळुत नसल्याचे रदसनू येते. 
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5.13 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत एकूण 
4,14,784 दावे शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाकडून करण्यात आल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 
3,69,035 (89 टक्के) मंजरू, 7,473 (2 टक्के) नामंजरू, तर 59,976 (14 टक्के) दावे प्रलंरबत असल्याचे 
रदसनू आले. रवभागरनहाय रवचार करता, कोकण रवभागात सवात जास्त 1,39,338 (34 टक्के), तर नागिंरू 
रवभागात सवात कमी 20,228 (5 टक्के) दावे शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाकडून करण्यात आल्याचे 
रदसनू आले. 

5.14 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांकडून करण्यात 
आलेले एकूण, मंजरू, नामंजरू व प्रलंरबत दाव्यांच्या रक्कमांचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 5.7 मध्ये रदला 
आहे. 
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तक्ता ि. 5.7 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये अांगीकृत रुग्णालयाांकडून करण्यात आलेल्या एकूण, मांजरू, नामांजरू  
् प्रलांद्दबत दाव्याांच्या रक्कमाांचा ्र्वद्दनहाय तपशील 

(` कोटीत) 
अ. 
ि. 

द्द्भाग दाव्याांची ्र्वद्दनहाय रक्कम 

2012-13 2013-14 2014-15 एकूण 
एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  एकूण  मांजरू  नामांजरू  प्रलांद्दबत  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 कोकण 59.6 48.1 0.5 7.7 142.1 109.5 3.2 23.4 179.9 155.1 5.1 30.1 381.6 312.6 8.8 61.2 

2 िंणेु 13.5 11.4 0.2 1.0 40.1 25.6 0.5 12.5 131.0 111.3 2.3 14.8 184.7 148.2 3.0 28.2 

3 नारशक 11.6 10.1 0.1 0.7 38.1 23.6 0.4 13.0 121.7 110.6 1.8 15.2 171.4 144.3 2.2 28.9 

4 औरंगाबाद 9.0 7.7 0.0 0.8 33.9 22.7 0.6 10.0 105.3 93.7 1.9 13.1 148.2 124.1 2.5 24.0 

5 अमरावती 9.7 8.0 0.1 0.9 26.6 17.8 0.4 7.2 62.0 56.3 1.3 7.9 98.3 82.1 1.8 16.0 

6 नागिंरू 0.9 0.8 0.0 0.0 7.6 2.4 0.1 5.1 39.6 35.7 1.3 4.9 48.1 38.9 1.5 10.1 

  एकूण 104.3 86.0 0.9 11.1 288.5 201.5 5.2 71.2 639.5 562.8 13.7 86.0 1,032.4 850.3 19.8 168.3 

*सन 2011-12 मधील मारहती रनरंक असल्याने सदर मारहती तक्ता ि.5.7 मध्ये समारवष्ट्ट करण्यात आलेली नाही. 

टीिं : रवसंगती असलेले दावे प्रलंरबत ठेवण्यात येतात, असे दावे िंढुील एक पकवा दोन वषात मंजरू/नामंजरू होण्याची शक्यता असते, तसेच काही मंजरू दाव्यांची 
रक्कम कमी रमळाल्यामळेु उवणररत रकमेसाठी िंनु्हा दावा करतात इ. कारणांमळेु मंजरू, नामंजरू व प्रलंरबत दाव्यांच्या रकमा जळुत नसल्याचे रदसनू येते.
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5.15 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत एकूण  
` 1,032.4 कोटी रकमेचे दावे शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाकडून करण्यात आल्याचे रदसनू आले. 
त्यािैंकी ` 850.3 कोटी (82 टक्के) रकमेचे  मंजरू, ` 19.8 कोटी (2 टक्के) रकमेचे नामंजरू, तर  
` 168.3 कोटी (16 टक्के) रकमेचे दावे प्रलंरबत असल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय रवचार करता, कोकण 
रवभागात सवात जास्त ` 381.6 (37 टक्के), तर नागिंरू रवभागात सवात कमी ` 48.1 (5 टक्के) रकमेचे दावे 
शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाकडून करण्यात आल्याचे रदसनू आले. वषणरनहाय रवचार करता, सन 
2014-15 मध्ये सवात जास्त ` 639.5 (62 टक्के) रकमेचे दावे शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाकडून 
करण्यात आल्याचे रदसनू आले. 

5.16 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये नोंदणी झालेल्या तिारी, त्यािैंकी 
रनवारण केलेल्या व प्रलंरबत तिारी याबाबतचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 5.8 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 5.8 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये नोंदणी झालेल्या तिारी,  
त्यापैकी द्दन्ारण केलेल्या ् प्रलांद्दबत तिारी याबाबतचा ्र्वद्दनहाय तपशील 

अ.ि. ्र्व तिारींची सांख्या 
एकूण नोंदणी  

झालेल्या  
द्दन्ारण केलेल्या  

 
प्रलांद्दबत  

 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12* 0 0 0 
2 2012-13 1,645 1,573 72 
3 2013-14 1,930 1,748 182 
4 2014-15 1,436 1,107 329 

एकूण 5,011 4,428 583 
* सदर वषात योजना कायाच्न्वत झालेली नव्हती. 

5.17 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये एकूण 5,011 तिारींची 
नोंदणी झाल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी  4,428 (88 टक्के) तिारींचे रनवारण करण्यात आल्याचे तर, 583 
(12 टक्के) तिारी प्रलंरबत असल्याचे रदसनू आले. सन 2013-14 मध्ये सवात जास्त 1,930 तिारींची नोंद 
झालेली असनू, त्यािैंकी 1,748 (91 टक्के) तिारींचे रनवारण करण्यात आल्याचे रदसनू आले. 

5.18 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये मरूपिंड प्रत्यारोिंण शस्ररियेची नोंदणी 
केलेल्या रुग्णांची व त्यावर शस्ररिया केलेल्या रुग्णांची संख्या आरण खचाबाबतचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता 
ि. 5.9 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 5.9 
सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये मरूपपड प्रत्यारोपण शस्त्रद्दियेची नोंदणी केलेल्या 
रुग्णाांची ् त्या्र शस्त्रद्दिया केलेल्या रुग्णाांची सांख्या आद्दण खचाबाबतचा ्र्वद्दनहाय तपशील 

अ.ि. ्र्व मरुपपड प्रत्यारोपण 
शस्त्रद्दियेची नोंदणी 

केलले्या रुग्णाांची सांख्या 

मरुपपड प्रत्यारोपण 
शस्त्रद्दिया केलेल्या रुग्णाांची 

सांख्या 

झालेला खचव 
(` लाखात) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12* 0 0  0.00 
2 2012-13 19 17  17.18 
3 2013-14 84 86 104.66 
4 2014-15 157 155 201.27 

एकूण 260 258 323.11 
* सदर वषात योजना कायाच्न्वत झालेली नव्हती. 

5.19 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये मरूपिंड प्रत्यारोिंण 
शस्ररिया करण्यासाठी 260 रुग्णांनी नोंदणी केल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 258 (99 टक्के) रुग्णांवर मरूपिंड 
प्रत्यारोिंण शस्ररिया झाली असनू, सदर शस्ररियांवर ` 323.11 लाख रनधी खची िंडल्याचे रदसनू आले. सन 
2014-15 मध्ये सवात जास्त 157 रुग्णांनी शस्ररियेसाठी नोंदणी केली असनू, त्यािैंकी 155  
(99 टक्के) रुग्णांवर शस्ररिया करण्यात आल्याचे रदसनू आले. वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन मरूपिंड 
प्रत्यारोिंणाची शस्ररिया करण्यासाठी प्ररत लाभािी सरासरी ` 1.25 लाख खचण झाल्याचे रदसनू आले. 
5.20 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 मध्ये मरूपिंड प्रत्यारोिंण शस्ररियेची नोंदणी केलेल्या रुग्णांची 
व त्यावर शस्ररिया केलेल्या रुग्णांची संख्या आरण खचाबाबतचा रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 5.10 मध्ये 
रदला आहे. 

तक्ता ि. 5.10 
सांदभव ्र्व 2014-15 मध्ये मरूपपड प्रत्यारोपण शस्त्रद्दियेची नोंदणी केलेल्या रुग्णाांची ् त्या्र 

शस्त्रद्दिया केलेल्या रुग्णाांची सांख्या आद्दण खचाबाबतचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ. ि. द्द्भाग मरुपपड प्रत्यारोपण 

शस्त्रद्दियेची नोंदणी केलेल्या 
रुग्णाांची सांख्या 

मरुपपड प्रत्यारोपण 
शस्त्रद्दिया केलेल्या रुग्णाांची 

सांख्या 

झालेला खचव  
(` लाखात) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 39 39 50.82 
2 िंणेु 9 8 9.97 
3 नारशक 28 28 36.57 
4 औरंगाबाद 54 53 68.74 
5 अमरावती 24 24 30.97 
6 नागिंरू 3 3 4.20 

एकूण 157 155 201.27 
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5.21 वरील तक्त्यातील मारहतीवरून सन 2014-15 या संदभण वषामध्ये 157 रुग्णांनी मरूपिंड प्रत्यारोिंणाची 
शस्ररिया करण्यासाठी नोंदणी केल्याचे व त्यािैंकी 155 (99 टक्के) रुग्णांवर शस्ररिया झाली असनू त् यासाठी 
` 201.27 लाख रनधी खची िंडल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय रवचार केला असता, औरंगाबाद रवभागात 
सवात जास्त 54 (34 टक्के) रुग्णांनी शस्ररियेसाठी नोंदणी केली असनू, त्यािैंकी 53 (98 टक्के) रुग्णांवर 
शस्ररिया करण्यात आली, त्यासाठी ` 68.74 (34 टक्के) लाख रनधी खची िंडल्याचे रदसनू आले. तर नागिंरू 
रवभागामध्ये मरूपिंड प्रत्यारोिंणासाठी सवात कमी नोंदणी केलेल्या 3 (नगण्य टक्के) रुग्णांवर शस्ररिया झाली 
असनू, त्यासाठी ` 4.2 (दोन टक्के) लाख रनधी खची िंडल्याचे रदसनू आले.  

5.22 या योजनेअंतगणत राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई या कायालयासोबत झालेल्या 
करारातील सवण रनयम िंाळण्यात येत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.23 या योजनेअंतगणत प्ररत वषण प्ररत कुटंुब शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या रवमा हप्त्याची रक्कम ` 333/- योग्य 
वाटत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.24 या योजनेअंतगणत योजना चांगल्या प्रकारे राबरवण्यासाठी सवण रजल्यांमध्ये िंरुरवलेले कंप्यटुर नेटवकण  
योग्य व सचु्स्ितीत असल्याचे मत नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी व्यक्त केले. 

5.25  या योजनेअंतगणत मारहती व्यवस्िािंन प्रणाली (MIS) रवभागामाफण त आवश्यक ती मारहती अद्ययावत 
स्वरुिंात साठरवली जात असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.26  या योजनेअंतगणत मारहती व्यवस्िािंन प्रणाली (MIS) रवभागामाफण त सांच्ख्यकी अहवाल प्ररसद्ध केला जात 
असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.27 या योजनेअंतगणत मारहती तंरज्ञान व मारहती व्यवस्िािंन रवभागामाफण त िंवूण िंरवानगी, दावे रनवारण, इतर 
संिंणूण कायाबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्यात येत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.28 या योजनेअंतगणत मारहती तंरज्ञान व मारहती व्यवस्िािंन प्रणाली रवभागामाफण त मारहती संग्रहण, नोंदणी, 
तलुना, रवश्लेषण व अहवाल याबाबत योग्य ती मारहती अद्ययावत स्वरुिंात ठेवली जात असल्याचे नशॅनल 
इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.29 या योजनेअंतगणत आरोग्य रमर, रजल्हा कमणचारी यांच्याकडून रवरहत वेळेत मारहती नोंदणी केली जात 
असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.30 या योजनेअंतगणत दाव्यांची रक्कम करारात नमदू केलेल्या कालावधीत अदा केली जात असल्याचे 
नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.31 या योजनेअंतगणत वैध रशधािंररका नसणे, िंवूण तिंासणी केलेल्या व प्रत्यक्ष शस्ररिया केलेल्या आजाराचे 
स्वरुिं यामध्ये फरक असल्याने तसेच आवश्यक कागदिंरके रवरहत कालमयादेत सादर न झाल्यामळेु दावे 
नामंजरू होत असल्याचे  नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

 5.32 या योजनेअंतगणत शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून लाभधारकांना समाधानकारक सरुवधा 
रमळत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.33 या योजनेअंतगणत शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून लाभार्थ्यांसाठी रनयरमत आरोग्य रशरबरे 
भररवण्यात येत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 
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5.34 या योजनेअंतगणत िंवूण िंरवानगीबाबत (Pre-Auth.) करारात नमदू केलेल्या कालावधीत कायणवाही केली 
जात असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.35  या योजनेअंतगणत तातडीच्या रुग्णांसाठी तात्काळ िंवूण िंरवानगी रमळत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स 
कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.36 या योजनेअंतगणत वतणमानिंर व इलेक्ट्रॉरनक रमरडया या माध्यमांद्वारे योजनेचा प्रचार व प्ररसद्धी केली जात 
असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.37 या योजनेअंतगणत आजारांरवषयी वा रुग्णालयांरवषयीची मारहती प्राप्त होण्यासाठी उिंलब्ध करुन 
रदलेल्या कॉलसेंटरमध्ये 32 कमणचारी उिंलब्ध असल्याचे व सदर कमणचाऱ्यांना प्ररशक्षण रदले जात असल्याचे 
नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.38 या योजनेअंतगणत कॉलसेंटरची सरुवधा 24 तास सरुु असते असे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी 
सांरगतले. 

5.39 या योजनेअंतगणत कॉल करणाऱ्या व्यक्तीला मराठी भाषेत मारहती रदली जात असल्याचे तसेच कॉल 
केलेल्या व्यक्तीस समाधानकारक उत्तरे रदली जात असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.40 योजनेचे दैनंरदन प्रशासकीय कामकाज हाताळण्याकररता नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनीने एम. डी. इंरडया, 
िंरॅामाऊंट व मेडी अरसस्ट या तीन कंिंन्यांची रयस्ि प्रशासक टी. िंी. ए. (Third Party Adminisrtator) म्हणनू 
रनयकु्ती केली असनू, टी. िंी. ए. कंिंन्या व त्यांच्या अरधिंत्याखालील रजल्यांचा तिंशील तक्ता ि. 5.11 मध्ये 
रदला आहे. 

तक्ता ि. 5.11 

टी. पी. ए. कां पन्या ् त्याांच्या अद्दधपत्याखालील द्दजल््ाांचा तपशील 

अ. 
ि. 

टी.पी.ए. कां पनी  
 

योजनेंतगवत द्द्मा 
कां पनीसोबत करार 
झाल्याचा द्ददनाांक 

रे्ज -1 रे्ज -2 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 एम. डी. इंडीया 

हेल्िकेअर 
सर्व्व्हसेस प्रा.रल.  

फेज -1 - जनू, 2012   
फेज 2 - ऑगस्ट, 2013 

बहृन् मुंबई (मुंबई शहर व 
मुंबई उिंनगर), रायगड, 
सोलािंरू, धळेु, नांदेड, 
अमरावती, गडरचरोली. 

िंालघर,िंणेु, सातारा, सांगली, 
कोल्हािंरू,  औरंगाबाद, 
जालना, बीड, लातरू, 
उस्मानाबाद, िंरभणी, पहगोली.  

2 मेडी अरसस्ट 
इडंीया टी.िंी.ए. 
प्रा.रल.  

ऑगस्ट, 2013 -- नारशक, अहमदनगर, नंदरुबार, 
जळगाव, अकोला, वारशम, 
बलुढाणा, यवतमाळ. 

3 िंरॅमॅाऊंट हेल्ि 
सर्व्व्हसेस,  

ऑगस्ट, 2013 -- ठाणे, रत्नारगरी, पसधदुगुण, 
नागिंरू, गोंरदया, चंद्रिंरू, वधा, 
भंडारा. 
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5.41 या योजनेची अंमलबजावणी करार/मागणदशणक त्वानसुार करण्यात येत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स 
कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.42 या योजनेमळेु रवमा कंिंनीस नकुसान होत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.43 या योजनेअंतगणत सवण गरज ू रवमाधारक रुग्णांना योजनेचा लाभ रमळत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स 
कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.44 या योजनेअंतगणत लाभधारकास रुग्णालयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा इत्यादी 
लाभ रनकषानसुार व दजेदार रमळत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले. 

5.45 योजनेअंतगणत लाभधारकाने उिंचार/शस्ररिया/औषधोिंचार इ. चा लाभ घेतल्यामळेु रोगमकु्तता होऊन 
त्याच्या आरोग्यमानात सधुारणा होत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी सांरगतले.  

5.46 या योजनेचा उदे्दश सफल होत असल्याचे मत नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी व्यक्त केले.  

 5.47 ही योजना गररबांसाठी अत्यंत लाभदायक असल्याचे मत नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी व्यक्त 
केले. 

अडचणी ् उपाययोजना 

 “राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना” या योजनेच्या कायान्वयनामध्ये रवशेष अडचणी येत 

नसल्याचे व येणाऱ्या रकरकोळ अडचणी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी, मुंबई व रवमा 
कंिंनीचे िंदारधकारी यांच्या संयकु्त बैठकीत सोडरवत येत असल्याचे नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी 
सांरगतले. 

***** 
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प्रकरण-6 

द्दजल्हा शल्य द्दचद्दकत्सक याांच्या कायालयाकडील योजनेद्द्र्यी माद्दहती 

6.1  “राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना” ही योजना राज्याच्या सवण रजल्यांत राबरवण्यात येत असनू, 

राज्यातील 34 रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयाकडून संकरलत करण्यात आलेल्या मारहतीवर आधाररत 
रवश्लेषण खालील िंररच्िेदांमध्ये रदले आहे. 

6.2 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत रवमाधारक कुटंुबांचा रशधािंररकेच्या 
प्रकारानसुार वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.1 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 6.1 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमधील द्द्माधारक कुटुांबाांचा  
द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार ्र्वद्दनहाय तपशील 

     (संख्या लाखात) 
अ.ि. ्र्व द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारद्दनहाय द्द्माधारक कुटुां बे  

द्दप्ळी  केशरी  अांत्योदय 
अन्न योजना 

अन्नपणूा 
योजना 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) 
1 2011-12 1.4 3.2 0.8 0.0 5.4 
2 2012-13 10.8 40.0 6.0 0.2 57.0 
3 2013-14 59.7 176.7 33.0 0.9 270.3 
4 2014-15 46.0 149.9 24.8 0.7 221.4 

6.3 वरील तक्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीतील वषण 2013-14 मध्ये 
270.3 लाख, तर वषण 2014-15 मध्ये 221.4 लाख रवमाधारक कुटंुबे असल्याचे रदसनू आले. 

6.4 या योजनेअंतगणत 2014-15 या संदभण वषामध्ये रवमाधारक कुटंुबांचा रशधािंररकेच्या प्रकारानसुार 
रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.2 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 6.2 
2014-15 या सांदभव ्र्ामधील द्द्माधारक कुटुांबाांचा  
द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 

      (संख्या लाखात) 
अ. ि. द्द्भाग द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारद्दनहाय द्द्माधारक कुटुां बे  

द्दप्ळी केशरी अांत्योदय 
अन्न योजना 

अन्नपणूा 
योजना 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 4.1 46.2 3.1 0.2 53.6 
2 िंणेु 7.3 36.1 2.8 0.1 46.3 
3 नारशक 10.2 20.4 6.0 0.1 36.7 
4 औरंगाबाद  11.0 22.8 3.9 0.1 37.8 
5 अमरावती 7.0 11.7 4.0 0.1 22.8 
6 नागिंरू 6.4 12.7 5.0 0.1 24.2 
  एकूण 46.0 149.9 24.8 0.7 221.4 

6.5 वरील तक्यातील मारहतीवरुन सन 2014-15 या संदभण वषामध्ये एकूण 221.4 लाख रवमाधारक कुटंुबे 
असल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 46.0 लाख (21 टक्के) कुटंुबे रिंवळी, 149.9 लाख (68 टक्के) केशरी, 24.8 
लाख (11 टक्के) अंत्योदय अन्न योजना, 0.7 लाख अन्निंणूा योजना रवमाधारक कुटंुबे असल्याचे रदसनू आले. 
रवभागरनहाय रवचार करता, कोकण रवभागात सवात जास्त 53.6 (17 टक्के), तर अमरावती रवभागात सवात 
कमी 22.8 (7 टक्के) रवमाधारक कुटंुबे असल्याचे रदसनू आले. 
6.6 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 
लाभधारकांचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.3 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 6.3 
सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये  

शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या लाभधारकाांचा ्र्वद्दनहाय तपशील 
अ. 
ि. 

्र्व द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारानसुार लाभधारकाांची सांख्या 
द्दप्ळे केशरी अांत्योदय 

अन्न योजना 
अन्नपणूा 
योजना 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2011-12 1,476 2,475 110 16 4,077 
2 2012-13 11,784 43,426 1,618 72 56,900 
3 2013-14 29,151 1,07,142 2,373 107 1,38,773 
4 2014-15 67,638 1,98,987 3,403 225 2,70,253 

एकूण 1,10,049 3,52,030 7,504 420 4,70,003 
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6.7 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत 
शस्ररिया/उिंचार केलेल्या एकूण 4,70,003 लाभधारकांिैंकी सवात जास्त 3,52,030 (75 टक्के) 
लाभधारक हे केशरी रशधािंररकाधारक असल्याचे रदसनू आले. त्याखालोखाल 1,10,049 (23 टक्के) रिंवळे 
रशधािंररकाधारक, 7,504 (2 टक्के) लाभधारक अंत्योदय अन्न योजनेअंतगणत व 420 लाभधारक हे अन्निंणूा 
योजनेअंतगणत असल्याचे रदसनू आले. मखु्य कायणकारी अरधकारी, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना 
सोसायटी व रजल्हा शल्य रचकीत्सक कायालयांनी प्ररतवेरदत केलेल्या लाभधारकांच्या संख्येमध्ये तफावत रदसनू 
येते. यावरून योजनेचे संरनयंरण योग्यररत्या होत नसल्याचे रदसते. 

6.8 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीतील शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 
लाभधारकांचा शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.4 मध्ये 
रदला आहे. 

तक्ता ि. 6.4 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीतील शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या लाभधारकाांचा शासकीय 
् खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार ्र्वद्दनहाय तपशील 

अ. ि. 
  

्र्व 
  

शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या  
लाभधारकाांची सांख्या 

शासकीय अांगीकृत खाजगी अांगीकृत एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12 608 3,469 4,077 
2 2012-13 20,380 36,520 56,900 
3 2013-14 44,054 94,719 1,38,773 
4 2014-15 70,413 1,99,840 2,70,253 

  एकूण 1,35,455 3,34,548 4,70,003 

6.9 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजनेअंतगणत 
शस्ररिया/ उिंचार केलेल्या एकूण 4,70,003  लाभधारकांिैंकी सवात जास्त 3,34,548 (71 टक्के) 
लाभधारक हे खाजगी अंगीकृत, तर 1,35,455 (29 टक्के) लाभधारक हे शासकयी अंगीकृत रुग्णालयातील 
असल्याचे रदसनू आले.  

6.10 2014-15 या संदभण वषामध्ये या योजनेअंतगणत रुग्णांवर करण्यात आलेल्या शस्ररिया/उिंचारांचा 
रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार, रवभाग व स्री-िंरुूषरनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.5 मध्ये रदला आहे.  
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तक्ता ि. 6.5 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये या योजनेअांतगवत रुग्णाां्र करण्यात आलेल्या शस्त्रद्दिया/उपचाराांचा  
रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार, द्द्भाग ् स्त्री-परुूर्द्दनहाय तपशील 

(संख्या) 
अ. ि. द्द्भाग रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार शस्त्रद्दिया/उपचार 

शासकीय अांगीकृत खाजगी अांगीकृत एकूण 
स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 कोकण 40,634 50,069 90,703 36,629 59,033 95,662 77,263 1,09,102 1,86,365 

2 िंणेु 4,800 6,559 11,359 34,287 48,006 82,293 39,087 54,565 93,652 

3 नारशक 4,447 5,119 9,566 23,371 41,549 64,920 27,818 46,668 74,486 

4 औरंगाबाद 3,629 4,701 8,330 13,228 28,558 41,786 16,857 33,259 50,116 

5 अमरावती 1,989 3,005 4,994 11,299 15,802 27,101 13,288 18,807 32,095 

6 नागिंरू 4,716 5,787 10,503 9,595 13,191 22,786 14,311 18,978 33,289 

         एकूण 60,215 75,240 1,35,455 1,28,409 2,06,139 3,34,548 1,88,624 2,81,379 4,70,003 
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6.11 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 4,70,003 रुग्णांिैंकी 1,88,624 (40 
टक्के) स्री रुग्ण तर 2,81,379 (60 टक्के) िंरुुष रुग्ण असल्याचे रदसनू आले. शासकीय अंगीकृत 
रुग्णालयामध्ये शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 1,35,455 रुग्णांिैंकी 60,215 (44 टक्के)  च्स्रया, तर 75,240 
(56 टक्के) िंरुुष रुग्ण असल्याचे रदसनू आले. खाजगी अंगीकृत रुग्णालयामध्ये शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 
3,34,548 रुग्णांिैंकी 1,28,409 (38 टक्के) च्स्रया तर 2,06,839 (62 टक्के) िंरुुष असल्याचे रदसनू आले. 
रवभागरनहाय रवचार करता, कोकण रवभागात शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांची संख्या सवात जास्त 
1,86,365 (40 टक्के), तर नागिंरू रवभागात सवात कमी 32,095 (सात टक्के) असल्याचे रदसनू आले.  

6.12 या योजनेअंतगणत 2014-15 या संदभण वषातील 30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 
रुग्णांचा स्री-िंरुूषरनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.6 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 6.6 
सन 2014-15 या सांदभव ्र्ातील 30 द्द्शेर्ज्ञ से्ाांतगवत शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या रुग्णाांचा  

स्त्री-परुूर्द्दनहाय तपशील 

अ. ि. 30 द्द्शेर्ज्ञ से्ा स्त्री परुुर् एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 सामान्य शस्ररिया 2,318 2,255 4,573 
2 ENT (नाक, कान, घसा) शस्ररिया 4,470 8,975 13,445 
3 नेरशल्यरचरकत्सा शस्ररिया 1,527 2,679 4,206 
4 स्रीरोग तज्ञ आरण प्रसरुतशास्र शस्ररिया 3,390 0 3,390 

5 
अच्स्िरोगाच्या रुग्णांसाठी शस्ररिया आरण 
कायणिंध्दती 

1,802 5,288 7,090 

6 सर्थजकल गसॅ्टोएन्ट्रोलॉजी 364 433 797 

7 हृदयरवकाराचा झटका आरण हृदय व िातीच्या 
िंोकळीबद्दल शस्ररिया 

7,841 10,689 18,530 

8 बालरुग्ण शस्ररिया 603 1,894 2,497 
9 जननेंरद्रये व मरूमागण या दोन्हींशी संबंरधत प्रणाली 5,673 16,005 21,678 
10 मेंद ू 2,073 2,959 5,032 
11 सर्थजकल ऑन्कॉलॉजी 5,699 4,400 10,099 
12 प्लाच्स्टक सजणरी 93 178 271 
13 बन्सण, जळीत रुग्णावरील उिंचार 620 441 1,061 
14 Polytrauma 4,967 12,967 17,934 
15 प्रोस्िेरसस / कृररम अवयव प्रत्यारोिंण 2 15 17 
16 वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी 34,008 22,197 56,205 
17 रेरडएशन ऑन्कॉलॉजी 7,124 5,269 12,393 
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तक्ता ि. 6.6 पढेु सरुु 
अ. ि. 30 द्द्शेर्ज्ञ से्ा स्त्री परुुर् एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) 
18 रिरटकल केअर 1,074 1,862 2,936 
19 संसगणजन्य रोग 8 26 34 
20 बालरोगरचरकत्सक वैद्यरकय व्यवस्िािंन 2,587 4,372 6,959 
21 कार्थडओलॉजी 8,455 22,741 31,196 
22 नेफ्रॉलॉजी/ मरूपिंड शस्ररिया 11,819 26,054 37,873 
23 न्यरुोलॉजी 1,275 2,465 3,740 
24 िंल्मोनॉलॉजी/फुप्फुसांचे आजार 983 1,288 2,271 
25 त्वचारवज्ञान 178 208 386 
26 संधीवातशास्र 167 43 210 
27 एन्डोिनोलॉजी 488 527 1,015 
28 गसॅ्ट्रोएन्ट्रोलॉजी / जठरांरमागण आजार 414 1,548 1,962 
29 मध्यवती रेरडओलॉजी 334 677 1,011 
30 सामान्य औषध 567 875 1,442 

          एकूण 1,10,923 1,59,330 2,70,253 

 6.13 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2014-15 या संदभण वषामध्ये एकूण 2,70,253 रुग्णांवर 
योजनेमध्ये  अंतभूणत असलेल्या 30 रवशेषज्ञ सेवाअंतगणत शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 
1,10,923 (41 टक्के) स्री, तर 1,59,330 (59 टक्के) िंरुुष रुग्ण असल्याचे रदसनू आले. एकूण 30 रवशेषज्ञ 
सेवांतगणत शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांिैंकी वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी (21 टक्के), नेफ्रॉलॉजी/मरूपिंड 
शस्ररिया (14 टक्के), कार्थडओलॉजी (12 टक्के), जननेंरद्रये व मरूमागण या दोन्हींशी संबंरधत प्रणाली (8 टक्के) 
व हृदयरवकाराचा झटका आरण हृदय व िातीच्या िंोकळीबद्दल शस्ररिया (7 टक्के) या प्रमखु 5 सेवांमध्ये 
शस्ररिया / उिंचार केलेल्या रुग्णांचे प्रमाण अरधक रदसनू आले. 

6.14 या योजनेअंतगणत सन 2014-15 या संदभण वषात रशरबरे आयोरजत केलेल्या रुग्णालयांची संख्या, 
आयोरजत रशबीरांची संख्या, रशरबरािी व रशरबरामधील शस्ररिया / उिंचार घेतलेल्या रुग्णांच्या संख्येबाबतचा 
रजल्हारनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.7 मध्ये रदला आहे.  
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तक्ता ि. 6.7 
2014-15 या सांदभव ्र्ात आयोद्दजत द्दशद्दबराांची, द्दशद्दबरािी ् द्दशद्दबरामध्ये शस्त्रद्दिया / उपचार 

घेतलेल्या द्दशद्दबरािींची सांख्या याबाबतचा द्दजल्हाद्दनहाय तपशील 

अ. 
ि. 

द्दजल्हा द्दशबीरे 
आयोद्दजत 
केलेली 

रुग्णालये  

आयोद्दजत 
द्दशबीराांची 

सांख्या 

द्दशबीरार्थ्यांची 
सांख्या 

द्दशबीरामध्ये 
शस्त्रद्दिया / उपचार 

घेतलेल्या 
द्दशबारार्थ्यांची सांख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 मुंबई शहर व उिंनगर 12 109 13,056 0 
2 ठाणे 22 274 19,012 0 
3 रायगड 6 156 14,865 14,865 
4 रत्नारगरी 5 41 2,913 2,134 
5 पसधदुगूण 4 18 1,255 0 

कोकण  49 598 51,101 16,999 
6 िंणेु 19 96 7,871 0 
7 सातारा 8 24 2,457 0 
8 सांगली 16 90 9,300 9,300 
9 सोलािंरू  15   495 11,070 11,070 
10 कोल्हािंरू 28 268 46,300 315 

पणेु  86 973 76,998 20,685 
11 नारशक 27 164 15,850 14,600 
12 धळेु 6 46 2,441 2,275 
13 नंदरूबार 1 9 940 40 
14 जळगाव 19 350 27,685 0 
15 अहमदनगर 11 124 8,568 0 

नाद्दशक  64 693 55,484 16,915 
16 औरंगाबाद  17 108 13,940 1,596 
17 जालना 5 40 2,998 0 
18 िंरभणी  6 42 5,160 1,764 
19 पहगोली 2 28 4,011 664 
20 बीड  1 16 4,170 4,066 
21 नांदेड 7 161 23,632 23,632 
22 उस्मानाबाद 4 46 5,723 0 
23 लातरू 7 146 6,399 2,816 

औरांगाबाद  49 587 66,033 34,538 
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तक्ता ि. ६.७ पढेु सरुु 
अ. 
ि. 

द्दजल्हा द्दशबीरे 
आयोद्दजत 
केलेली 

रुग्णालये  

आयोद्दजत 
द्दशबीराांची 

सांख्या 

द्दशबीरार्थ्यांची 
सांख्या 

द्दशबीरामध्ये 
शस्त्रद्दिया / उपचार 

घेतलेल्या 
द्दशबारार्थ्यांची सांख्या 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
24 बलुढाणा  6 67 8,300 8,300 
25 अकोला  9 58 2,363 2,363 
26 वारशम 4 94 3,300 3,300 
27 अमरावती 12 108 17,368 7,408 
28 यवतमाळ 8 31 3,970 0 

अमरा्ती  39 358 35,301 21,371 
29 वधा  4 35 19,145 19,145 
30 नागिंरू 22 144 17,010 0 
31 भंडारा 4 26 2,728 2,725 
32 गोंरदया  4 16 2,164 2,164 
33 चंद्रिंरू  5 11 692 340 
34 गडरचरोली 1 4 1,493 1,490 

         नागपरू  40 236 43,232 25,864 
        एकूण 327 3,445 3,28,149 1,36,372 

6.15 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन 2014-15 या संदभण वषामध्ये एकूण 327 रुग्णालयांनी 3,445 रशरबरे 
आयोरजत केली असनू, सदर रशरबरांमध्ये 3,28,149 रशरबरािी सहभागी झाल्याचे रदसनू आले. सदर 
रशरबरांमध्ये एकूण 1,36,372 रुग्णांवर शस्ररिया / उिंचार केल्याचे रदसनू आले. रजल्हारनहाय रवचार करता, 
कोल्हािंरू रजल्यात सवात जास्त 28 (9 टक्के), तर नंदरूबार, बीड व गडरचरोली या रजल्यांत प्रत्येकी 1 
रुग्णालयांनी रशरबरे आयोरजत केल्याचे रदसनू आले. रशरबरामध्ये शस्ररिया / उिंचार केलेल्या रशरबरािींचे 
प्रमाण नांदेड रजल्यात सवात जास्त म्हणजे 17 टक्के असल्याचे रदसनू आले. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजना सोसायटी, मुंबई व रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी प्ररतवेदीत केलेल्या रशरबरािींच्या संख्येमध्ये 
तफावत रदसनू येते. यावरून योजनेचे संरनयंरण योग्यररतीने केले जात नसल्याचे रदसते. 

6.16 या योजनेअंतगणत सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये योजनेच्या लाभाबाबत अंगीकृत 
रुग्णालयांतील सेवासरुवधांबाबत वा इतर कारणांबाबत रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयास प्राप्त झालेल्या 
तिारींचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 6.8 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 6.8 

सन 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीमध्ये योजनेच्या लाभाबाबत अांगीकृत रुग्णालयाांतील 
से्ासदु्द्धाांबाबत ्ा इतर कारणाांबाबत द्दजल्हा शल्य द्दचद्दकत्सक कायालयास प्राप्त झालेल्या तिारींचा 

्र्वद्दनहाय तपशील 

अ.ि. ्र्व तिारींची सांख्या 
एकूण नोंदणी झालेल्या द्दन्ारण केलेल्या प्रलांद्दबत 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2011-12 0 0 0 
2 2012-13 1,212 1,145 67 
3 2013-14 1,662 1,504 158 
4 2014-15 1,210 883 327 

एकूण 4,084 3,532 552 

6.17 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीमध्ये नोंदणी झालेल्या एकूण 
4,084 तिारींिैंकी 3,532 (86 टक्के) तिारींचे रनवारण करण्यात आल्याचे, तर 552 (14 टक्के) तिारी 
प्रलंरबत असल्याचे रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी सांरगतले. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना 
सोसायटी, मुंबई, नशॅनल इन्शरुन्स कंिंनी, मुंबई यांनी, तसेच  रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी प्ररतवेदीत 
केलेल्या तिारींच्या संख्येमध्ये तफावत रदसनू येते. यावरून योजनेचे संरनयंरण योग्यररतीने केले जात नसल्याचे 
रदसते. 

6.18  या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 27 (79 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी टी. िंी. ए. 
कंिंनीचे योग्य ते सहकायण रमळत असल्याचे सांरगतले. खाजगी कंिंनी म्हणनू एकारधकारशाही व अिंरेु मनषु्ट्यबळ 
अशी टी. िंी. ए. कंिंनीकडून सहकायण रमळत नसल्याबाबतची कारणे 7 (21 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक 
कायालयांने सांरगतली. 

6.19 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 28 (82 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी टी. िंी. ए. 
कंिंनीमाफण त आवश्यक िंायाभतू सरुवधा व प्ररशरक्षत कमणचारी वगण रजल्यातील सवण रुग्णालयांना िंरुरवण्यात येत 
असल्याचे, तर 6 (18 टक्के) रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयाने टी. िंी. ए. कंिंनीमाफण त आवश्यक िंायाभतू 
सरुवधा व प्ररशरक्षत कमणचारी वगण रजल्यातील सवण रुग्णालयांना अंशत: िंुररवण्यात येत असल्याचे सांरगतले. 

6.20 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 29 (85 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांने MIS कडून 
मारहती नोंदणी दररोज करण्यात येत असल्याचे सांरगतले.  

6.21 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 33 (97 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी रुग्णालयाची 
रनवड योग्य रनकषांनसुार होत असल्याचे सांरगतले.  

6.22 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 22 (65 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी अंगीकृत 
रुग्णालयाकडून रजल्हा स्तरावर रनयरमत आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत असल्याचे सांरगतले. उवणररत 12 (35 
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टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी आरोग्य रशरबरांचे मानधन कमी, मनषु्ट्यबळाची कमतरता, अंगीकृत 
रुग्णालयािंासनू रजल्याच्या रठकाणाचे अंतर खिूं असल्याने आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत नसल्याचे सांरगतले. 

6.23 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 26 (76 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी अंगीकृत 
रुग्णालयाकडून तालकुा स्तरावर रनयरमत आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत असल्याचे सांरगतले. उवणररत 8 (24 
टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी आरोग्य रशरबरांचे मानधन कमी व मनषु्ट्यबळाची कमतरता 
असल्याने आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत नसल्याचे सांरगतले. 

6.24 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 29 (85 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी अंगीकृत 
रुग्णालयांकडून लाभार्थ्यांना समाधानकारक सरुवधा रमळत असल्याचे तर ज्या अंगीकृत रुग्णालयांकडून 
समाधानकारक सरुवधा रमळत नाहीत, अशा सवणच रुग्णालयांवर रुग्णांना शस्ररिया/उिंचारासाठी भरलेल्या 
शलु्काची िंरतफेड, रुग्णालयाला योजनेतनू वगळणे, अशी कायणवाही केली जात असल्याचे रजल् हा शल्य 
रचरकत्सक कायालयांनी सांरगतले. 

6.25  या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 30 (88 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी लाभार्थ्यांस 
रुग्णालय बदलण्याची मभुा असल्याचे सांरगतले. 

6.26 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 6 (18 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी अंगीकृत 
रुग्णालयामध्ये शस्ररिया/उिंचार करण्याची सरुवधा उिंलब्ध असताना रुग्णावर शस्ररिया/उिंचार करण्याचे 
नाकारल्याचे सांरगतले, अशा रुग्णालयातील संबंरधतांवर रनलंबन व कारणे दाखवा नोटीस िंाठरवणे अशा 
प्रकारची कारवाई करण्यात आली असल्याचेही सांरगतले. 

6.27 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 23 (68 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी रजल्यातील 
अंगीकृत रुग्णालयांनी आवश्यक तज्ञ डॉक्टसण िंणूणवेळ उिंलब्ध असल्याचे, तर 9 (26 टक्के) अधणवेळ व 2 (6 
टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी रजल्यातील अंगीकृत रुग्णालयात आवश्यकतेनसुार तज्ञ डॉक्टसण 
उिंलब्ध होत असल्याचे सांरगतले. 

6.28 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 14 (41 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी 20 रदवसांत, 
4 (12 टक्के) 21 ते 25 रदवसांत, 10 (29 टक्के) 26 ते 30 रदवसांत व 6 (18 टक्के) 30 िेंक्षा जास्त रदवसांत 
सवण कागदिंरांची िंतूणता केल्यानंतर अंगीकृत रुग्णालयास दाव्याची रक्कम प्राप्त होत असल्याचे सांरगतले. 

6.29 या योजनेअंतगणत एकूण सवणच रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी रुग्णालयात आरोग्य रमराची 
रनयकु्ती केल्यामळेु रुग्णांना सहकायण रमळत असल्याचे सांरगतले. 

6.30 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 8 (24 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी प्ररत वषण प्ररत 
कुटंुब ` 1.50 लाख खचाची मयादा योग्य वाटत असल्याचे मत व्यक्त केले, तर उवणररत 26 (74 टक्के) रजल् हा 
शल्य रचरकत्सक कायालयांनी प्ररत वषण प्ररत कुटंुब ` 1.50 लाख खचाची मयादा योग्य वाटत नसल्याचे मत व्यक्त 
केले असनू, प्ररत वषण प्ररत कुटंुब खचाची मयादा  ` 2 लाख ते ` 3 लाख असावी असे मत व्यक्त केले. 

6.31 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 23 (68 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी कॉल सेंटरमळेु 
रुग्णास अचकू रनदानासाठी योग्य रुग्णालयाची रनवड होण्यास मदत होते असे मत व्यक्त केले. अशी मदत होत 
नसलेल्या 11 रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी रुग्णालयामध्ये उिंलब्ध सोयी-सरुवधांबाबत कॉल सेंटरना 
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अद्ययावत मारहती देणे, वेळोवेळी प्ररशक्षण देणे व रजल्हा समन्वयकाकडून मागणदशणन करणे असे बदल अिेंरक्षत 
असल्याचे सांरगतले. 

6.32 या योजनेअंतगणत सवणच रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी तिारीचे रनवारण योग्यप्रकारे केले जाते 
असे सांरगतले. 

6.33 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 32 (94 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी योजनेची 
अंमलबजावणी करार/ मागणदशणक तत्वानसुार करण्यात येत असल्याचे सांरगतले. 

6.34 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 27 (79 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी योजनेअंतगणत 
सवण गरज ू रवमाधारक रुग्णांना योजनेचा लाभ रमळत असल्याचे सांरगतले. योजनेअंतगणत गरज ू रवमाधारक 
रुग्णांना असा लाभ रमळत नसलेल्याबाबत रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी रुग्णांचा आजार 971 उिंचार 
िंध्दतीत बसत नसल्याने त्यात नवीन आजारांचा समावेश करणे, रुग्णांना योजनेची मारहती देणे व अनावश्यक 
अटी रशरिल करणे असे बदल अिेंरक्षत असल्याचे प्ररतवेदीत केले. 

6.35 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 32 (94 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी या 
योजनेअंतगणत लाभधारकास रुग्णालयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा, इ. लाभ 
रनकषानसुार व दजेदार रमळत असल्याचे सांरगतले, उवणररत 2 (6 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी 
तज्ञ डॉक्टरची कमतरता व टी. िंी. ए. चे असहकायण यामळेु या योजनेअंतगणत लाभधारकास रुग्णालयातनू 
रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा, इ. लाभ रनकषानसुार व दजेदार रमळत नसल्याचे सांरगतले. 

6.36 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 31 (91 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी योजनेअंतगणत 
लाभधारकांना रुग्णालयातनू रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा, इ. िंणूणिंणे मोफत असल्याचे 
सांरगतले, उवणररत 3 (9 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी बायरुग्ण सेवा तसेच तिंासणीकररता 
रुग्णालयांकडून शलु्क आकारले जात असल्याने, योजनेअंतगणत लाभधारकांना रुग्णालयातनू रमळणाऱ्या 
सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा, इ. िंणूणिंणे मोफत नसल्याचे सांरगतले. 

6.37 या योजनेअंतगणत सवणच रजल्हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी, लाभधारकांनी योजनेअंतगणत शस्ररिया/ 
उिंचार/ औषधोिंचार,इ. चा लाभ घेतल्यामळेु रोगमकु्तता होऊन आरोग्यमानात सधुारणा झाल्याचे सांरगतले. 

6.38 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 33 (97 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी या योजनेचा 
उदे्दश सफल झाल्याचे मत व्यक्त केले. 

6.39 या योजनेअंतगणत एकूण 34 िैंकी 25 (74 टक्के) रजल् हा शल्य रचरकत्सक कायालयांनी योजना उत्कृष्ट्ट 
असल्याचे सांरगतले. 

अडचणी  

1) या योजनेअंतगणत काही उिंचार िंध्दतींचे शलु्क कमी असल्यामळेु रुग्णांना तिंासणीचे शलु्क आकारले जाते. 

2) या योजनेअंतगणत लाभधारकास येणारा िंवूण तिंासणी खचण स्वत: करावा लागतो. 

3) योजनेअंतगणत गंभीर आजारांची नोंदणी करण्याकररता तात्काळ दरूध्वनी सचूना प्ररियेकररता जास्त कालावधी 
लागतो. 
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4) योजनेअंतगणत 971 उिंचार िंध्दतींिैंकी काही उिंचार िंध्दती जनु्या असल्याने त्यांचा वािंर होत नाही. 

5) शासकीय रुग्णालयांमध्ये तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता रदसनू येते. 

6) या योजनेअंतगणत दगुणम, अरतदगुणम व नक्षलग्रस्त भागात जगजागतृी व प्ररसध्दीचा अभाव रदसनू येतो. 

 उपाययोजना 

1) प्रत्येक शस्ररिया/उिंचारांच्या शलु्कांचा आढावा घेऊन शलु्क वाढरवण्यात यावे. 

2) या योजनेअंतगणत लाभधारकास येणारा िंवूण तिंासणी खचण वेगळा देण्यात यावा. 

3) योजनेअंतगणत गंभीर आजाराची नोंदणी करण्याकररता तात्काळ दरूध्वनी सचूना प्ररिया जलद व सलुभ 
करण्यात यावी. 

4) या योजनेअंतगणत 971 उिंचार िंध्दतींमध्ये सधुारणा करून जास्तीत जास्त सेवा / आजारांचा समावेश 
करण्यात यावा. 

5) या योजनेअंतगणत शासकीय रुग्णालयांमध्ये तज्ञ डॉक्टरांची नेमणकू करण्यात यावी. 

6) दगुणम, अरतदगुणम व नक्षलग्रस्त भागातील िंार व गरज ू रुग्णांिंयंत योजनेचा लाभ िंोहोचरवण्यासाठी सवण 
स्तरावरून योजनेची प्ररसध्दी व प्रसार करण्यात यावा. 

 

***** 
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प्रकरण-7 

शासकीय/खाजगी अांगीकृत रुग्णालयाांकडील योजनेद्द्र्यी माद्दहती 

7.1  “राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना” ही योजना राज्याच्या सवण रजल्यांत राबरवण्यात येत असनू, 
राज्यातील 70 शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांकडून संकरलत करण्यात आलेल्या मारहतीवर आधाररत 
रवश्लेषण खालील िंररच्िेदांमध्ये रदले आहे. 
7.2 या योजने अंतगणत 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाचा रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 7.1 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 7.1 
2014-15 या सांदभव ्र्ाकद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या शासकीय/खाजगी अांगीकृत 

रुग्णालयाचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ.ि. द्द्भाग पाहणीसाठी द्दन्ड झालेली रुग्णालये (सांख्या) 

शासकीय अांगीकृत खाजगी अांगीकृत एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 6 8 14 
2 िंणेु 5 5 10 
3 नारशक 5 4 9 
4 औरंगाबाद 9 7 16 
5 अमरावती 5 5 10 
6 नागिंरू 6 5 11 
 एकूण 36 34 70 

7.3 या योजने अंतगणत 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाचा श्रेणीनसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 7.2 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 7.2 
2014-15 या सांदभव ्र्ाकद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या शासकीय/खाजगी अांगीकृत 

रुग्णालयाांचा शे्रणीनसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ.ि. द्द्भाग शासकीय रुग्णालये (सांख्या) खाजगी रुग्णालये (सांख्या) 

अ+/अ ब क एकूण अ+/अ ब क एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 कोकण 2 3 1 6 5 3 0 8 
2 िंणेु 2 3 0 5 2 3 0 5 
3 नारशक 2 1 2 5 3 1 0 4 
4 औरंगाबाद 4 2 3 9 1 4 2 7 
5 अमरावती 2 1 2 5 0 5 0 5 
6 नागिंरू 3 0 3 6 2 2 1 5 
 एकूण 15 10 11 36 13 18 3 34 
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7.4 वरील तक्यातील मारहतीवरुन 2014-15 या संदभण वषाकररता 36 शासकीय अंगीकृत रुग्णालयांिैंकी 
15 (42 टक्के) अ+/अ श्रणेीतील, 10 (28 टक्के) ब श्रेणीतील, तर 11 (31 टक्के) क श्रेणीतील असल्याचे 
रदसनू आले. तसेच, 34 खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांिैंकी 13 (38 टक्के) अ+/अ श्रेणीतील, 18 (53 टक् के) ब 
श्रेणीतील, तर 3 (9 टक्के) क श्रेणी असलेली रदसनू आली. 

7.5 या योजने अंतगणत 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
शासकीय/खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उिंलब्ध खाटांच्या संख्येबाबतचा रवभागरनहाय तिंशील तक्ता  
ि. 7.3 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 7.3 

2014-15 या सांदभव ्र्ाकद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या शासकीय/खाजगी अांगीकृत 
रुग्णालयाांमध्ये उपलब्ध खाटाांच्या सांख्येबाबतचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ.ि. द्द्भाग रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार खाटाांची सांख्या 
शासकीय अांगीकृत खाजगी अांगीकृत एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 1,205 1,400 2,605 
2 िंणेु 3,668 989 4,657 
3 नारशक 1,422 392 1,814 
4 औरंगाबाद 4,374 273 4,647 
5 अमरावती 1,649 345 2,004 
6 नागिंरू 1,556 1,470 3,026 
 एकूण 13,884 4,869 18,753 

7.6 वरील तक्यातील मारहतीवरून 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
एकूण 70 अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये एकूण 18,753 खाटा उिंलब्ध असल्याचे रदसनू आले. त्यािैंकी 13,884  
(74 टक्के) खाटा शासकीय अंगीकृत, तर 4,869 (26 टक्के) खाटा खाजगी अंगीकृत रुग्णालयामध्ये उिंलब्ध 
असल्याचे रदसनू आले. 

7.7 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
रुग्णालयांमध्ये 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत रुग्णांवर करण्यात आलेल्या शस्ररिया/उिंचारांचा 
रुग्णालयाचा प्रकार, स्री-िंुरूष व रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 7.4 मध्ये रदला आहे.  
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तक्ता ि. 7.4 

2014-15 या सांदभव ्र्ाकद्दरता या योजने अांतगवत मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या रुग्णालयाांमध्ये 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत 
रुग्णाां्र करण्यात आलेल्या शस्त्रद्दिया/उपचाराांचा रुग्णालयाचा प्रकार, स्त्री-परुूर् ् द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ. ि. द्द्भाग शस्त्रद्दिया/उपचार करण्यात आलेल्या रुग्णाांची सांख्या 
शासकीय अांगीकृत रुग्णालये खाजगी अांगीकृत रुग्णालये एकूण 
स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 कोकण 480 891 1,371 3,706 5,300 9,006 4,186 6,191 10,377 

2 िंणेु 3,705 4,846 8,551 1,979 3,584 5,563 5,684 8,430 14,114 

3 नारशक 2,068 2,972 5,040 3,304 6,421 9,725 5,372 9,393 14,765 

4 औरंगाबाद 3,346 4,379 7,725 2,346 3,761 6,107 5,692 8,140 13,832 

5 अमरावती 1,339 2,055 3,394 1,080 2,384 3,464 2,419 4,439 6,858 

6 नागिंरू 1,358 1,870 3,228 352 467 819 1,710 2,337 4,047 

         एकूण 12,296 17,013 29,309 12,767 21,917 34,684 25,063 38,930 63,993 
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7.8 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या रुग्णालयांमध्ये शस्ररिया/उिंचार 
केलेल्या 63,993 रुग्णांिैंकी 25,029 (39 टक्के) स्री रुग्ण, तर 38,964 (61 टक्के) िंरुुष रुग्ण असल्याचे रदसनू 
आले. शासकीय अंगीकृत रुग्णालयामध्ये शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांचीं संख्या 29,309 (46 टक्के) असनू, 
त्यािैंकी 12,262 (42 टक्के)  च्स्रया, तर 17,047 (58 टक्के) िंरुुष रुग्ण असल्याचे रदसनू आले. खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालयामध्ये शस्ररिया/उिंचार केलेल्या 34,684 (54 टक्के) रुग्णांिैंकी 12,767 (37 टक्के) च्स्रया, तर 
34,684 (63 टक्के) िंुरुष रुग्ण असल्याचे रदसनू आले. रवभागरनहाय रवचार करता, नारशक रवभागात 
शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांची संख्या सवात जास्त 14,765 (23 टक्के), तर नागिंरू रवभागात सवात कमी 
4,047 (6 टक्के) रुग्ण असल्याचे रदसनू आले. 

7.9 मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या रुग्णालयांमध्ये 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत या योजने 
अंतगणत अंतभूणत केलेल्या 30 रवशेषज्ञ सेवारनहाय शस्ररिया/ उिंचार केलेल्या रुग्णांचा तिंशील तक्ता ि. 7.5 मध्ये 
रदला आहे. 
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तक्ता ि. 7.5 
मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या रुग्णालयाांमध्ये 2011-12 ते 2014-15 या काला्धीत योजने अांतगवत अांतभूवत केलेल्या  

30 द्द्शेर्ज्ञ से्ाद्दनहाय शस्त्रद्दिया/उपचार केलेल्या रुग्णाांचा तपशील 
        (रुग्णांची संख्या) 

अ. 
ि. 

द्द्शेर्ज्ञ से्ा शासकीय अांगीकृत रुग्णालये खाजगी अांगीकृत रुग्णालये एकूण 
स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
1 सामान्य शस्ररिया 1,113 1,197 2,310 405 438 843 1,518 1,635 3,153 
2 ENT(कान,नाक,घसा) 

शस्ररिया 
733 1,035 1,768 2,947 6,410 9,357 3,680 7,445 11,125 

3 नेरशल्य रचरकत्सा शस्ररिया 131 133 264 15 14 29 146 147 293 
4 स्री रोग तज्ञ व प्रसतूी शास्र 

शस्ररिया 
1,940 0 1,940 215 0 215 2,155 0 2,155 

5 अच्स्ि रोगाच्या रुग्णांसाठी 
शस्ररिया आरण कायणिंद्धती 

73 248 321 255 600 855 328 848 1,176 

6 सर्थजकल गसॅ्ट्रोएन्ट्रोलॉजी 17 33 50 74 65 139 91 98 189 
7 ह्रदय रवकाराचा झटका आरण 

शस्ररिया ह्रदय व िातीच्या 
िंोकळीबद्दल शस्ररिया 

841 979 1,820 843 1,187 2,030 1,684 2,166 3,850 

8 बाल रुग्ण शस्ररिया 126 271 397 142 346 488 268 617 885 
9 जननेंद्रीय व मरुमागण या दोन्हींशी 

संबंरधत प्रणाली 
746 1,696 2,442 615 1,909 2,524 1,361 3,605 4,966 

10 मेंद ू 209 338 547 285 425 710 494 763 1,257 
11 सर्थजकल ऑन्कॉलॉजी 356 233 589 928 666 1,594 1,284 899 2,183 
12 प्लचॅ्स्टक सजणरी 32 61 93 12 9 21 44 70 114 
13 बन्सण, जळीत रुग्णांवरील उिंचार 418 288 706 143 110 253 561 398 959 
14 Polytrauma 1,111 2,741 3,852 481 1,302 1,783 1,592 4,043 5,635 
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तक्ता ि. 7.5 पढेु सरुु 

अ. ि. द्द्शेर्ज्ञ से्ा शासकीय अांगीकृत रुग्णालये खाजगी अांगीकृत रुग्णालये एकूण 
स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण स्त्री परुुर् एकूण 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
15 प्रोस्िेरसस / कृररम 

अवयव प्रत्यारोिंण 
0 0 0 5 16 21 5 16 21 

16 वैद्यकीय ऑन्कॉलॉजी 962 782 1,744 1,728 710 2,438 2,690 1,492 4,182 
17 रेरडएशन ऑन्कॉलॉजी 313 253 566 179 185 364 492 438 930 
18 रिटीकल केअर 180 360 540 291 532 823 471 892 1,363 
19 संसगणजन्य रोग 9 10 19 61 103 164 70 113 183 
20 बालरोग रचरकत्सक 

वैद्यकीय व्यवस्िािंन 
745 1,208 1,953 165 237 402 910 1,445 2,355 

21 कार्थडऑलॉजी 596 1,573 2,169 1,676 3,593 5,269 2,272 5,166 7,438 
22 नेफ्रॉलॉजी आरण मरुपिंड 

शस्ररिया 
1,204 2,814 4,018 909 2,180 3,089 2,113 4,994 7,107 

23 न्यरुोलॉजी 143 269 412 165 403 568 308 672 980 
24 िंल्मोनॉलॉजी / 

फुफ्फुसांचे आजार 
103 154 257 70 117 187 173 271 444 

25 त्वचा रवज्ञान 46 31 77 1 0 1 47 31 78 
26 संधीवात शास्र 1 0 1 0 1 1 1 1 2 
27 एण्डोिनॉलॉजी 2 1 3 11 16 27 13 17 30 
28 गसॅ्ट्रोएन्ट्रोलॉजी 

जठरांरमागण आजार 
68 156 224 106 228 334 174 384 558 

29 मध्यवती रेरडओलॉजी 2 0 2 10 37 47 12 37 49 
30 सामान्य औषध 76 149 225 30 78 108 106 227 333 

एकूण 12,296 17,013 29,309 12,767 21,917 34,684 25,063 38,930 63,993 
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7.10 वरील तक्यातील मारहतीवरून 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड 
झालेल्या रुग्णालयांमध्ये सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत एकूण 63,993 रुग्णांवर योजने अंतगणत 
अंतभूणत 30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत शस्ररिया/उिंचार केल्याचे रदसनू आले. एकूण 30 रवशेषज्ञ सेवांतगणत 
शस्ररिया/उिंचार केलेल्या रुग्णांिैंकी ENT (कान, नाक, घसा) शस्ररिया (17 टक्के), कार्थडओलॉजी (12 
टक्के), नेफ्रॉलॉजी / मरूपिंड शस्ररिया (11 टक्के), Polytrauma (9 टक्के) व जननेंरद्रय व मरूमागण या 
दोन्हीशी संबंरधत प्रणाली (8 टक्के) या प्रमखु 5 सेवांमध्ये शस्ररिया/उिंचार घेतलेल्या रुग्णांचे प्रमाण अरधक 
रदसनू आले. 

7.11 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
रुग्णालयांमाफण त आयोरजत केलेली रशरबरे, रशरबरािी, रशरबरामध्ये शस्ररिया/उिंचार केलेले रशरबरािी, 
िंढुील उिंचाराकररता रुग्णालयात िंाठरवलेले रशरबरािी याबाबतचा वषणरनहाय तिंशील तक्ता ि. 7.6 मध्ये 
रदला आहे. 

तक्ता ि. 7.6 

रुग्णालयाांमार्व त आयोद्दजत केलेली द्दशद्दबरे, द्दशद्दबरािी, द्दशद्दबरामध्ये शस्त्रद्दिया/उपचार केलेले 
द्दशद्दबरािी, पढुील उपचाराकद्दरता रुग्णालयात पाठद्द्लेले द्दशद्दबरािी याबाबतचा ्र्वद्दनहाय तपशील 
अ. 
ि.  

्र्व शासकीय/ 
खाजगी/  
एकूण 

(अांगीकृत 
रुग्णालये) 

आयोद्दजत 
द्दशबीराांची 

सांख्या 

द्दशबीरार्थ्यां-
ची सांख्या 

द्दशबीरामध्ये 
उपचार/ शस्त्रिीया 

केलले्या 
द्दशबारार्थ्यांची 

सांख्या 

पढुील उपचारा-
कद्दरता रुग्णालयात 

पाठद्द्लेले 
द्दशबीरािींची 

सांख्या 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 2011-12 शासकीय 8 2,878 0 240 

खाजगी 10 9,660 0 1,475 
एकूण 18 12,538 0 1,715 

2 2012-13 शासकीय 65 5,482 3,467 961 
खाजगी 155 16,895 6,562 1,895 
एकूण 220 22,377 10,029 2,856 

3 2013-14 शासकीय 107 14,726 5,203 1,286 
खाजगी 229 34,120 10,421 1,671 
एकूण 336 48,846 15,624 2,957 

4 2014-15 शासकीय 183 25,975 11,534 1,481 
खाजगी 396 37,173 17,580 1,712 
एकूण 579 63,148 29,114 3,193 

एकूण शासकीय 363 49,061 20,204 3,968 
खाजगी 790 97,848 34,563 6,753 
एकूण 1,153 1,46,909 54,767 10,721 
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7.12 वरील तक्यातील मारहतीवरून 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
रुग्णालयांमाफण त सन 2011-12 ते 2014-15 या कालावधीत आयोरजत करण्यात आलेल्या एकूण 1,153 
रशरबरांमध्ये 1,46,909 रशरबरािी सहभागी झाल्याचे रदसनू आले. शासकीय अंगीकृत रुग्णालयामाफण त 
आयोरजत करण्यात आलेल्या 363 (31 टक्के) रशरबरांमध्ये 49,061 (33 टक्के) रशरबरािी, तर खाजगी 
अंगीकृत रुग्णालयामाफण त आयोरजत करण्यात आलेल्या 790 (69 टक्के) रशरबरांमध्ये 97,848 (67 टक्के) 
रशरबरािी सहभागी झाल्याचे रदसनू आले. वषणरनहाय रवचार करता,  2014-15 मध्ये सवात जास्त 579 (50 
टक्के) रशरबरे आयोरजत करण्यात आली असनू, त्यामध्ये 63,148 (43 टक्के) रशरबरािी, तर सन 2011-12 
मध्ये फक्त 18 (2 टक्के)  रशरबरे आयोरजत करण्यात आली असनू, त्यामध्ये 12,538 (9 टक्के) रशरबरािी 
सहभागी झाल्याचे रदसनू आले. रशरबरामध्ये शस्ररिया/ उिंचार केलेल्या 54,767 (37 टक्के) रशरबरािींिैंकी 
10,721 (7 टक्के) रशरबरािींना िंढुील उिंचाराकररता रुग्णालयात िंाठरवण्यात आल्याचे  शासकीय/खाजगी 
अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी सांरगतले. 

7.13 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजनेअंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 63 (90 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी लाभार्थ्यांस रुग्णालय 
बदलण्याची मभुा असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.14 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 60 (86 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी टी. िंी. ए. कंिंनीमाफण त 
आवश्यक िंायाभतू सरुवधा व प्ररशरक्षत कमणचारी वगण िंरुरवण्यात येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.15 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
रुग्णालयांमाफण त दरमहा भररवण्यात येणाऱ्या आरोग्य रशरबरांचा रुग्णालय प्रकारानसुार तिंशील तक्ता ि. 7.7 
मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 7.7 

रुग्णालयाांमार्व त दरमहा भरद्द्ण्यात येणाऱ्या आरोग्य द्दशद्दबराांचा रुग्णालय प्रकारानसुार तपशील 

अ.ि. द्दशद्दबराांची सांख्या शासकीय रुग्णालये खाजगी रुग्णालये एकूण रुग्णालये 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 0 17 8 25 
2 1 10 5 15 
3 2 7 18 25 
4 2 िेंक्षा जास्त 2 3 5 

एकूण 36 34 70 

7.16 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 25 (36 टक्के) रुग्णालयांमध्ये आरोग्य रशरबरे भररवण्यात 
येत नसल्याचे, तर 15 (21 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णालयामाफण त दरमहा एक आरोग्य रशरबर, 25 (36 
टक्के) रुग्णालयामाफण त दरमहा 2 रशरबरे व 5 (7 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी दरमहा दोनिेंक्षा अरधक रशरबरे 
भररवण्यात येत असल्याचे सांरगतले. एकूण 36  शासकीय अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 17 (47 टक्के) 
रुग्णालयांमध्ये आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत नसल्याचे, तर 10 (28 टक्के) रुग्णालयामाफण त दरमहा एक 
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आरोग्य रशरबर, 7 (19 टक्के) रुग्णालयांमाफण त दोन आरोग्य रशरबरे व 2 (6 टक्के) शासकीय अंगीकृत रुग्णालय 
प्रमखुांनी दोन िेंक्षा अरधक आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत असल्याचे सांरगतले. एकूण 34  खाजगी अंगीकृत 
रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 8 (24 टक्के) रुग्णालयांमध्ये आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत नसल्याचे, तर 5 (15 टक्के) 
रुग्णालयांमाफण त दरमहा एक आरोग्य रशरबर, 18 (53 टक्के) रुग्णालयांमाफण त दोन आरोग्य रशरबरे व 3 (9 
टक्के) रुग्णालयांमाफण त दोन िेंक्षा अरधक आरोग्य रशरबरे भररवण्यात येत असल्याचे सांरगतले. 

7.17 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 52 (74 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी एमआयएस कक्षाद्वारे 
ररअल टाईम बेरससवर रुग्णांच्या मारहतीचा अहवाल तयार करण्यात येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले. 

7.18 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 67 (96 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णालयामध्ये आवश्यक 
तज्ञ डॉक्टसण िंणूणवेळ उिंलब्ध असल्याचे प्ररतवेदीत केले. शासकीय/ खाजगी अंगीकृत रुग्णालयात हेच प्रमाण 
अनिुमे 94 व 97 टक्के असल्याचे रदसनू आले. उवणररत 3 (4 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णालयामध्ये 
आवश्यक तज्ञ डॉक्टसण अधणवेळ उिंलब्ध असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.19 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 20 (29 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी काही शस्ररिया/उिंचार 
नाकारण्यात येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.20 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 22 (31 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी 20 रदवसांत, 6 (9 टक्के) 
21 ते 25 रदवसांत, 20 (29 टक्के) 26 ते 30 रदवसांत व 2 (3 टक्के) 30 िेंक्षा जास्त रदवसांत सवण कागदिंरांची 
िंतूणता केल्यानंतर अंगीकृत रुग्णालयास दाव्याची रक्कम प्राप्त होत असल्याचे सांरगतले. 

7.21 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या सवणच 
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी दाव्याची रक्कम रुग्णालयाच्या खात्यावर जमा होत असल्याचे 
सांरगतले. 

7.22 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 30 (43 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी प्ररत वषण प्ररत कुटंुब ` 
1.50 लाख खचाची मयादा योग्य वाटत असल्याचे मत व्यक्त केले. शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालयात 
हेच प्रमाण अनिुमे 42 व 44 टक्के असल्याचे रदसनू आले. उवणररत 40 (57 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी प्ररत 
वषण प्ररत कुटंुब ` 1.50 लाख खचाची मयादा ` 2 ते 5 लाख इतकी वाढरवण्यात यावी, असे मत व्यक्त केले. 

7.23 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या सवणच 
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णास पकवा त्याच्या कुटंुबातील सदस्यास उिंचाराबाबत 
समाधानकारक मारहती िंरुरवली जात असल्याचे सांरगतले. 

7.24 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 56 (80 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी शस्ररिया/उिंचार 
याबाबतची िंवूणिंरवानगी रवरहत वेळेत रमळत असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  
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7.25 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 44 (63 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी िंवूणिंरवानगी 
रमळरवण्याची प्ररिया सलुभ व सहज असल्याचे मत व्यक्त केले.  

7.26 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 58 (83 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी दाव्यासाठी आवश्यक 
कागदिंरे व रुग्णांचा अहवाल िंाठवावयाची प्ररिया सलुभ असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.27 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 59 (84 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी रवमा कंिंनीकडून 
योजनेच्या सलुभ प्ररियेकररता िंणूणवेळ मनषु्ट्यबळ व त्या मनषु्ट्यबळास आवश्यक ती साधनसामग्री िंरुरवण्यात 
येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.28 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 14 (20 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी उिंचार घेतलेल्या रुग्णांची 
देयके करारातील तरतुदीिेंक्षा जास्त झाल्यास रुग्णाकडून खचण भागरवला जात असल्याचे प्ररतवेदीत केले, तर 3 
(4 टक्के) खाजगी संस्िेकडून, 9 (13 टक्के) सेवाभावी संस्िा/ट्रस्ट यांचेकडून व 44 (63 टक्के) रुग्णालयांनी 
त्यांच्या उत्िंन्नातनू सदर खचण भागरवला जात असल्याचे प्ररतवेदीत केले.   

7.29 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या सवणच 
रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णालयात व रुग्णालयाच्या बाहेर योजनेचे मारहती फलक लावले जात असल्याचे सांरगतले. 

7.30 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 68 (97 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी लाभार्थ्यासाठी तिार 
नोंदवही ठेवण्यात येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.31 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 67 (96 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णांना मोफत जेवण 
िंरुरवण्यात येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.32 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या  68 (97 
टक्के) शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णांना उिंचारानंतर घरी जाण्यासाठी मोफत प्रवास 
उिंलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले. 

7.33 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या सवणच 
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी आरोग्यरमरास बसण्यासाठी / कामकाजासाठी योग्य जागा 
िंरुरवली जात असल्याचे सांरगतले. 

7.34 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 67 (96 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी रनकषाप्रमाणे संगणक, 
नेटवकण  व संिंकासाठी इतर सरुवधा रुग्णालयात उिंलब्ध असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  
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7.35 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या  68 (97 
टक्के) शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी प्रािरमक तिंासणी व रोग रनदान करण्यासाठी येणाऱ्या 
िंार लाभार्थ्यांना तिंासणी व रोग रनदान मोफत करण्यात येत असल्याचे प्ररतवेदीत केले. 

7.36 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 65 (93 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णालय समन्वयक 
िंणूणवेळ उिंलब्ध असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.37 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या सवणच 
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी रुग्णालय सोडताना रुग्णांना िंढुील 10 रदवसांसाठी मोफत 
औषध िंरुवठा केला जात असल्याचे सांरगतले. 

7.38 योजनेंतगणत उिंचार घेतलेल्या लाभधारकाला रुग्णालयाने िंाठिंरुावा (Follow-up) सेवा मोफत देणे 
आवश्यक आहे, तिारिं, 2014-15 या संदभण वषाकररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालयांिैंकी 2 शासकीय रुग्णालय प्रमखुांनी सदर िंाठिंरुावा सेवेकररता तिंासणी 
व इतर वैद्यकीय शलु्क आकारण्यात येते असे सांरगतले. 

7.39 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 69 (99 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी योजनेची अंमलबजावणी 
करार / मागणदशणन तत्वानसुार करण्यात येत असल्याचे सांरगतले.  

7.40 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 65 (89 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी सवण गरज ूरवमाधारक 
रुग्णांना योजनेचा लाभ रमळत असल्याचे सांरगतले.  

7.41 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 68 (97 
टक्के) शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी लाभधारकास रमळणाऱ्या सरुवधा, औषधोिंचार, 
िंाठिंरुावा सेवा, इ. लाभ रनकषानसुार व दजेदार रमळत असल्याचे प्ररतवेदीत केले.  

7.42 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 70  
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांिैंकी 67 (96 टक्के) रुग्णालय प्रमखुांनी लाभधारकास रमळणाऱ्या 
सरुवधा, औषधोिंचार, िंाठिंरुावा सेवा, इ. िंणूणिंणे मोफत असल्याचे सांरगतले.  

7.43 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या सवणच 
शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी लाभधारकाने शस्ररिया/उिंचार / औषधोिंचार, इ. चा लाभ 
घेतल्यामळेु रोगमकु्तता होऊन त्याच्या आरोग्यमानात सधुारणा झाल्याचे सांरगतले.  

7.44 2014-15 या संदभण वषाकररता या योजने अंतगणत मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 66 (94 
टक्के) शासकीय / खाजगी अंगीकृत रुग्णालय प्रमखुांनी या योजनेचा उदे्दश सफल होत असल्याचे मत व्यक्त 
केले. 

अडचणी 

1) या योजने अंतगणत तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवअेरमध्ये एका रुग्णालयातनू आवश्यकतेनसुार दसुऱ्या 
रुग्णालयात स्िलांतर करावे लागल्यास ती सोय उिंलब्ध नाही. 
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2) काही शासकीय रुग्णालयामध्ये तज्ञ डॉक्टरांची  कमतरता रदसनू येते. 

3) योजने अंतगणत काही उिंचार िंध्दतीचे शलु्क कमी असल्यामळेु रुग्णांकडून तिंासणीचे शलु्क आकारले जाते. 

4) या योजने अंतगणत 971 उिंचार िंध्दतींिैंकी काही उिंचार िंध्दती खिूं जनु्या असल्याने, त्यांचा वािंर होत 
नाही. 

5) योजनेची जनजागतृी िंरेुशी झालेली नाही. 

6) डायरलसीस / कॅन्सर इ. सारख्या गंभीर आजारासाठी रुग्णांना रजल्हास्तरावर शस्ररिया/उिंचार/औषधोिंचार 
रमळत नाहीत. 

7) या योजने अंतगणत गंभीर आजाराची नोंदणी करण्यासाठी तात्काळ दरूध्वनी सचूना प्ररियेकररता जास्त 
कालावधी लागतो. 

8) या योजने अंतगणत रुग्ण नोंदणीसाठी / िंवूणिंरवानगीसाठी िंवूणचाचण्या / तिंासण्यासाठी होणारा खचण रमळत  
नाही. 

उपाययोजना 

1) या योजने अंतगणत तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवअेरमध्ये एका रुग्णालयातनू आवश्यकतेनसुार दसुऱ्या 
रुग्णालयात स्िलांतर करावे लागल्यास ती सोय ट्रान्सफर हा िंयाय देऊन उिंलब्ध करण्यात यावी. तसेच इतर 
अडचणीचा अभ्यास करुन सॉफ्टवेअर अद्ययावत करण्यात यावे. 

2) या योजने अंतगणत शासकीय रुग्णालयामध्ये तज्ञ डॉक्टरांची नेमणकू करण्यात यावी.  
3) या योजने अंतगणत प्रत्येक शस्ररिया / उिंचारांच्या शलु्कांचा आढावा घेऊन शलु्क वाढरवण्यात यावे.  

4) या योजने अंतगणत 971 उिंचार िंध्दतींमध्ये सधुारणा करून जास्तीत जास्त सेवा / आजारांचा समावेश 
करण्यात यावा. 
5) प्ररसध्दी माध्यमाद्वारे योजनेची प्रचार व प्ररसध्दी व्यािंक प्रमाणात करण्यात यावी. 
6) डायरलसीस / कॅन्सर इ. सारख्या गंभीर आजारासाठी रुग्णांना रजल्हास्तरावर शस्ररिया/उिंचार/औषधोिंचार 
रमळण्यासाठी शासकीय रुग्णालयामधनू सरुवधा उिंलब्ध करून देण्यात यावी. 
7) योजनेअंतगणत गंभीर आजाराची नोंदणी करण्यासाठी तात्काळ दरूध्वनी प्ररिया जलद व सलुभ करण्यात यावी. 
8) या योजने अंतगणत रुग्ण नोंदणीसाठी / िंवूणिंरवानगीसाठी िंवूणचाचण्या / तिंासण्या यावर होणाऱ्या खचाचा 
समावेश  दाव्याच्या रकमेमध्ये करण्यात यावा. 

***** 
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प्रकरण-8 

लाभधारकाांकडून सांकद्दलत केलेली योजनेद्द्र्यी माद्दहती 

8.1   राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना या योजनेच्या मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांकडून संकरलत करण्यात आलेल्या मारहतीवर आधाररत रवश्लेषण खालील िंररच् िेदांत रदले आहे. 

8.2  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा स्री-
िंरुुषरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.1 मध्ये रदला आहे.  

तक्ता ि. 8.1 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा स्री-परुुर्द्दनहाय 
तपशील 

अ. ि. द्द्भाग स्री परुुर् एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 कोकण 40 100 140 
2 िंणेु 32 68 100 
3 नारशक 31 69 100 
4 औरंगाबाद 48 112 160 
5 अमरावती 30 70 100 
6 नागिंरू 34 86 120 

एकूण 215 505 720 

8.3 वरील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 215 (30 टक्के) स्रीया तर, 505 (70 टक्के) िंरुुष लाभधारक असल्याचे रदसनू आले. 

8.4 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा 
रशधािंररकेच्या प्रकारानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.2 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 8.2 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा द्दशधापद्दरकेच्या 
प्रकारानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ. ि. द्द्भाग द्दशधापाद्दरकेच्या प्रकारानसुार लाभधारक (सांख्या) 
द्दप्ळे केशरी अांत्योदय अन्न योजना अन्नपणूा एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 65 49 23 6 140 
2 िंणेु 14 25 25 3 100 
3 नारशक 45 25 20 10 100 
4 औरंगाबाद 66 41 31 22 160 
5 अमरावती 42 28 23 7 100 
6 नागिंरू 57 31 28 4 120 

एकूण 319 199 150 52 720 
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8.5 वरील तक्यातील मारहतीवरून संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
एकूण 720 लाभधारकांिैंकी 319 (44 टक्के) लाभधारक हे रिंवळी रशधािंररकाधारक, 199 (28 टक्के) केशरी 
रशधािंररकाधारक, 150 (21 टक्के) लाभधारक अंत्योदय अन्न योजनेचे व 52 (7 टक्के) लाधारक हे अन्निंणूा 
योजनेचे असल्याचे रदसनू आले. 

8.6 या योजने अतंगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा 
वयोगट व रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार तिंशील तक्ता ि. 8.3 मध्ये रदला आहे.  

तक्ता ि. 8.3 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा ्योगट ् 
रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार लाभधारकाांचा तपशील 

अ. ि. ्योगट रुग्णालयाच्या प्रकारानसुार लाभधारक (सांख्या) 
शासकीय अांगीकृत खाजगी अांगीकृत एकूण (टक्के) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 0-1 4 12 16 (2) 
2 2-4 4 17 21 (3) 
3 5-9 3 13 16 (2) 
4 10-19 7 26 33 (5) 
5 20-29 18 60 78 (11) 
6 30-39 13 65 78 (11) 
7 40-49 22 102 124 (17) 
8 50-59 23 99 122 (17) 
9 60 व त्यािेंक्षा अरधक 31 201 232 (32) 

एकूण 125 595 720 (100) 

8.7 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
एकूण 720 लाभधारकांिैंकी सवात जास्त 232 (32 टक्के) लाभधारक 60 व त्यािेंक्षा अरधक वषे वयोगटातील, 
त्याखालोखाल 124 (17 टक्के)  40 ते 49 वषे, 122 (17 टक्के) 50 ते 59 वषे, 78 (11 टक्के) प्रत्येकी 20 
ते 29 वषे व 30 ते 39 वषे, 33 (5 टक्के) 10 ते 19 वषे, 21 (3 टक्के) 2-4 वषे, 16 (2 टक्के) प्रत्येकी 0-1 वषण 
व 5-9 वषे या वयोगटातील असल्याचे रदसनू आले. रुग्णालय प्रकारचा रवचार करता 125 (17 टक्के)  
शासकीय अंगीकृत तर 595 (83 टक्के) खाजगी अंगीकृत रुग्णालयातील लाभधारक असल्याचे रदसनू आले. 

8.8 या योजने अतंगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा 
शैक्षरणक िंारतेनसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.4 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 8.4 
सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा शैक्षद्दणक 

पारतेनसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ. 
ि. 

द्द्भाग शैक्षद्दणक पारतेनसुार लाभधारक (सांख्या) 
द्दनरक्षर प्रािद्दमक माध्यद्दमक उच्च 

माध्यद्दमक 
पद्ी ् 

त्यापेक्षा अद्दधक 
इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 29 50 38 8 6 9 140 
2 िंणेु 21 38 24 9 3 5 100 
3 नारशक 23 34 29 8 4 2 100 
4 औरंगाबाद 42 42 44 17 5 10 160 
5 अमरावती 16 25 31 15 5 8 100 
6 नागिंरू 21 27 37 18 5 12 120 

एकूण 152 216 203 75 28 46 720 

8.9 वरील तक्त्यातील संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 216 (30 टक्के) प्रािरमक, 203 (28 टक्के) माध्यरमक, 152 (21 टक्के) रनरक्षर, 75 (10 
टक्के) उच्च माध्यरमक, 46 (6 टक्के) इतर (अभणक इ.) व 28 (4 टक्के) लाभधारक िंदवी व त्यािेंक्षा अरधक 
अशी शैक्षरणक िंारताधारक असल्याचे रदसनू आले. 

8.10 या योजने अतंगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा 
सामारजक गटानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.5 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 8.5 
सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा सामाद्दजक 

गटानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ.ि. द्द्भाग सामाद्दजक गटानसुार लाभधारक (सांख्या) 

अजा अज द्द्जा/भज द्द्माप्र इमा् इतर एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 17 12 8 0 55 48 140 
2 िंणेु 19 7 9 1 22 42 100 
3 नारशक 12 16 9 1 33 29 100 
4 औरंगाबाद 26 7 27 4 34 62 160 
5 अमरावती 18 11 9 1 51 10 100 
6 नागिंरू 36 12 8 5 52 7 120 

एकूण 128 65 70 12 247 198 720 

8.11 वरील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 247 (34 टक्के) इमाव, 198 (27 टक्के) इतर, 128 (18 टक्के) अजा, 70 (10 टक्के) 
रवजा/भज, 65 (9 टक्के) अज, 12 (2 टक्के) लाभधारक रवमाप्र या सामारजक गटातील असल्याचे रदसनू आले. 
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8.12 या योजनेअतंगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा 
कुटंूबाच्या मखु्य व्यवसायानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.6 मध्ये रदला आहे.  

तक्ता ि. 8.6 
सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा कुटूांबाच्या मखु्य 

व्य्सायानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ. ि. द्द्भाग कुटूांबाच्या मखु्य व्य्सायानसुार लाभधारक (सांख्या) 

शेती शेतमजरू नौकरी स्त््यांरोजगार इतर एकूण 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 31 27 38 31 13 140 
2 िंणेु 35 29 15 12 9 100 
3 नारशक 33 29 4 12 22 100 
4 औरंगाबाद 69 45 6 20 20 160 
5 अमरावती 26 51 2 12 9 100 
6 नागिंरू 30 08 13 10 19 120 

एकूण 224 229 78 97 92 720 

8.13 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
एकूण 720 लाभधारकांिैंकी सवात जास्त 229 (32 टक्के) लाभधारकांच्या कुटंबाचा मखु्य व्यवसाय शेतमजरूी, 
त्याखालोखाल 224 (31 टक्के) शेती, 97 (13 टक्के) स्वयंरोजगार, 92 (13 टक्के) इतर व 78 (11 टक्के) 
नोकरी या प्रकरातील असल्याचे रदसनू आले. 

8.14 या योजनेअतंगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा 
कुटंुबांच्या आकारमानानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.7 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 8.7 
सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा कुटुांबाांच्या 

आकारमानानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ.
ि. 

द्द्भाग कुटुांबाच्या आकारमानानसुार लाभधारक (सांख्या) 
एक 

व्यक्ती 
दोन 

व्यक्ती 
तीन 

व्यक्ती 
चार 

व्यक्ती 
पाच 

व्यक्ती 
सहा ् त्यापेक्षा 
अद्दधक व्यक्ती 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 2 7 15 26 26 64 140 
2 िंणेु 5 10 8 26 22 33 100 
3 नारशक 2 6 9 21 17 05 100 
4 औरंगाबाद 6 12 9 22 27 85 160 
5 अमरावती 1 5 9 11 27 47 100 
6 नागिंरू 1 10 21 32 25 31 120 

एकूण 16 50 72 134 144 304 720 
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8.15   वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
एकूण 720 लाभधारकांिैंकी सवारधक 304 (42 टक्के) लाभधारक कुटंूबाचा आकार 6 व्यक्ती व त्यािेंक्षा 
अरधक असल्याचे, त्याखालोखाल 144 (20 टक्के) िंाच व्यक्ती, 134 (19 टक्के) चार व्यक्ती, 72 (10 टक्के) 
तीन व्यक्ती, 50 (7 टक्के) दोन व्यक्ती व 16 (2 टक्के) लाभधारक कुटंूबाचा आकार एक व्यक्ती असल्याचे 
रदसनू आले. 

8.16    या योजनेअतंगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांना 
योजनेची  मारहती  रमळाल्याच्या स् रोतानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.8 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 8.8 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांना योजनेची  माद्दहती  द्दमळाल्याच्या स्त् रोतानसूार 
द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ. 
ि. 

द्द्भाग योजनेची माद्दहती द्दमळाल्याच्या स्त्रोतानसुार लाभधारक (सांख्या) 
्ैद्यकीय 

अद्दधकारी/ 
कमवचारी/ 
रुग्णालय 

आरोग्य 
द्दशबीर 

आरोग्य 
द्दमर 

नाते्ाईक/ 
द्दमर 

स्त्िाद्दनक 
्तवमानपर 

टी.व्ही. द्दभत्तीपर/ 
जाद्दहरात 
र्लक 

ग्रामपांचायत 
/शासकीय 
कायालय 

NGO इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 कोकण 73 9 12 33 2 2 2 6 0 1 140 
2 िंणेु 42 4 7 25 2 1 3 11 0 5 100 
3 नारशक 30 8 9 34 4 0 1 12 0 2 100 
4 औरंगाबाद 79 2 18 42 2 2 4 9 0 2 160 
5 अमरावती 43 3 9 31 2 0 4 6 0 2 100 
6 नागिंरू 60 4 9 22 2 0 2 13 0 8 120 

एकूण 327 30 64 187 14 5 16 57 0 20 720 
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8.17  वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
एकूण 720 लाभधारकांिैंकी सवारधक 327 (45 टक्के) लाभधारकांनी या योजनेची मारहती वैद्यकीय 
अरधकारी / कमणचारी /रुग्णालयाकडून रमळाल्याचे, त्याखालोखाल 187 (26 टक्के) रमर /नातेवाईक, 64(9 
टक्के) आरोग्य रमर, 57 (8 टक्के) ग्रामिंंचायत/ शासकीय कायालय, 30 (4 टक्के) आरोग्य रशबीर, 20 
(3 टक्के) इतर, 16 (2 टक्के) पभत्तीिंरके /जारहरात फलक, 14(2 टक्के) स्िारनक वतणमानिंर व 5 (1 
टक्का) टी.व्ही. या स्तोराव्दारे रमळाल्याचे लाभधारकांनी सांरगतले. 

8.18 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांचा 
कॉल सेंटरला (हेल्िं लाईन) कॉल केल्याच्या प्रयोजनानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.9 मध्ये रदला 
आहे. 

तक्ता ि. 8.9 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांचा कॉल सेंटरला 
(हेल्प लाईन) कॉल केल्याच्या प्रयोजनानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ. 
ि. 

द्द्भाग रुग्णालयाच्या प्रकारद्दनहाय कॉल्स (सांख्या) 
शासकीय अांगीकृत खाजगीय अांगीकृत एकूण 

योजने 
द्द्र्यी 

आजार 
् 

उपचारा-
द्द्र्यी 

एकूण योजने 
द्द्र्यी 

आजार 
् 

उपचारा-
द्द्र्यी 

एकूण योजने 
द्द्र्यी 

आजार 
् 

उपचारा-
द्द्र्यी 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 कोकण 0 2 2 4 8 12 4 10 14 
2 िंणेु 1 7 8 7 33 40 8 40 48 
3 नारशक 0 0 0 7 6 43 7 6 13 
4 औरंगाबाद 8 1 9 17 12 29 25 13 38 
5 अमरावती 0 3 3 7 7 14 7 10 17 

    6 नागिंरू 0 2 2 2 5 7 2 7 9 
एकूण 9 15 24 44 71 115 53 86 139 

8.19 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहाणीसाठी रनवड झालेल्या 
एकूण 720 लाभधारककांिैंकी 139 (19 टक्के) लाभधारकांनी हेल्िंलाईनला (कॉल सेंटर) कॉल केल्याचे 
रदसनू आले. हेच प्रमाण शासकीय व खाजगी अंगीकृत रुग्णालयाकररता देखील असल्याचे रदसनू आले. 
हेल्िंलाईनला कॉल केलेल्या एकूण 139 लाभधारकांिैंकी 53 (38 टक्के) लाभधारकांनी योजनेरवषयी व 86 
(62 टक्के) लाभधारकांनी आजार व उिंचाररवषयी मारहतीकररता कॉल केल्याचे रदसनू आले. कॉल केलेल्या 
एकूण 139 लाभधारकांिैंकी 138 (99 टक्के) लाभधारकांनी कॉल सेंटर मधनू समाधानकारक उत्तरे 
रमळाल्याचे सांरगतले.  

8.20  या योजनेअंतगणत 2014-15 या संदभणवषात मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांिैंकी 
645 (90 टक्के) लाभधारकांनी शासनाकडून या योजनेची अरधक प्रचार व प्ररसध्दी करणे आवश्यक 
असल्याचे मत व्यक्त केले.  
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8.21   या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांना 
आरोग्य काडण प्राप्त झाल्याच्या स्रोतानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.10 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि.8.10 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांना आरोग्य काडव 
प्राप्त झाल्याच्या स्त्रोतानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ.ि. द्द्भाग आरोग्य काडव प्राप्त झाल्याच्या स्त्रोतानसूार लाभधारक (सांख्या) 
ई- से्ा 

कें द्र 
सांग्राम 
कें द्र 

टपाल 
कायालय 

आरोग्य 
द्दमर 

रुग्णालय इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 4 8 2 12 8 25 59 
2 िंणेु 8 20 1 10 6 16 61 
3 नारशक 17 16 0 14 2 9 58 
4 औरंगाबाद 36 4 16 26 10 7 99 
5 अमरावती 16 5 1 7 20 23 72 
6 नागिंरू 2 16 4 8 22 29 81 

एकूण 83 69 24 77 68 109 430 

8.22  वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 430 (60 टक्के) लाभधारकांना आरोग्य काडण प्राप्त झाले असनू, उवणररत 290 (40 टक्के) 
लाभधारकांना आरोग्य काडण प्राप्त झाले नसल्याचे रदसनू आले. आरोग्य काडण प्राप्त झालेल्या 430 
लाभधारकांिैंकी 83 (19 टक्के) लाभधारकांनी ई-सेवा कें द्राव्दारे, 77 (18 टक्के) आरोग्य रमर, 69 (16  
टक्के) संग्राम कें द्र, 68 (16 टक्के) रुग्णालय, 24 (6 टक्के) टिंाल कायालयाव्दारे व 109 (25 टक्के) 
लाभधारकांनी इतर स्रोताद्वारे आरोग्य काडण प्राप्त झाल्याचे सांरगतले.   

8.23 या योजने अंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 26 (4 टक्के) लाभधारकांच्या कुटंूबातील इतर सदस्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे रदसनू 
आले. त्यािैंकी 20 (77 टक्के) लाभधारकांच्या कुटंूबातील इतर सदस्यांनी एकदाच तर, 6 (23 टक्के) 
लाभधारकांच्या कुटंूबातील इतर सदस्यांनी 2 व दोनिेंक्षा जास्त वेळा योजनेचा लाभ घेतल्याचे सांरगतले. 

8.24 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 56 (8 टक्के) लाभधारकांनी योजनेंतगणत इलाज करण्यािंवूी त्याच आजारावर शस्ररिया 
केली असल्याचे सांरगतले. त्यािैंकी 45 (80 टक्के) लाभधारकांनी िंवूी केलेल्या शस्ररियेचा उिंयोग न 
झाल्याने िंनु्हा शस्ररिया करावी लागल्याचे सांरगतले. 

8.25 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी  510 (71 टक्के) लाभधारकांना रुग्णालयात दाखल होण्यािंवूी योजनेरवषयीची मारहती 
होती.  त्यािैंकी 238 (47 टक्के) रुग्णालयातील वैद्यकीय अरधकारी /कमणचारी यांच्याशी, 196 (38 टक्के) 
लाभधारकांनी आरोग्य रमराशी, 34 (7 टक्के) लाभधारकांनी हेल्िं लाईनशी (कॉलसेंटर) तर, 42 (8 टक्के) 
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लाभधारकांनी इतर स्रोतांशी संिंकण  साधला असल्याचे सांगीतले. रुग्णालयात दाखल होण्यािंवूी 210 (29 
टक्के) लाभधारकांना योजनेरवषयीची मारहती नव्हती तिारिं, त्यािैंकी 197 (94 टक्के) लाभधारकांना 
रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर लगेचच योजनेरवषयी मारहती प्राप्त झाली.  

8.26 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेले लाभधारक 
रुग्णालयात दाखल झाल्यानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.11 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि.8.11 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेले लाभधारक रुग्णालयात 
दाखल झाल्यानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ.ि. द्द्भाग रुग्णालयात दाखल झाल्यानसुार लाभधारक (सांख्या) 
डॉक्टरची ्ेळ घेऊन दघुवटना/ 

अपघात 
इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 कोकण 124 6 10 140 
2 िंणेु 57 28 15 100 
3 नारशक 72 18 10 100 
4 औरंगाबाद 136 12 12 160 
5 अमरावती 61 14 25 100 
6 नागिंरू 75 28 17 120 

एकूण 525 106 89 720 

8.27 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 525 (73 टक्के) लाभधारक डॉक्टरांची वेळ घेऊन, 106 (15 टक्के) रुग्ण दघुणटना 
/अिंघातामळेु तर, 89 (12 टक्के) रुग्णांनी रास होत असल्यामळेु, प्रकृती अस्वास्र्थ्यामळेु, इ. (इतर) 
कारणांमळेु रुग्णालयात दाखल झाले असल्याचे सांरगतले.  

8.28 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 635 (88 टक्के) लाभधारकांची रुग्णालयात उिंचार घेण्यािंवूी आरोग्य रमराकडून नोंदणी 
(ररजस्ट्रेशन) करुन घेण्यात आल्याचे तर, 85 (12 टक्के) लाभधारकांनी अशी नोंदणी उिंचार घेण्यािंवूी 
झाली नसल्याचे सांगीतले. 

8.29  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 672 (93 टक्के) लाभधारकांनी आरोग्यरमर िंणूणवेळ रुग्णालयात उिंच्स्ित असल्याचे तर, 
48 (7 टक्के) लाभधारकांनी आरोग्य रमर िंणूणवेळ उिंच्स्ित नसल्याचे सांगीतले. तसेच, 687 (95 टक्के) 
लाभधारकांनी आरोग्य रमराकडून योग्य सहकायण लाभल्याचे सांगीतले. 

8.30  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 144 (20 टक्के) लाभधारकांनी उिंचारादरम्यान वैद्यकीय तिंासण्यांसाठी (X-Ray, रक्त 
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तिंासणी इ.) रुग्णालयाबाहेर जावे लागल्याचे, तर 576 (80 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयातच सवण 
तिंासण्या झाल्या असल्याचे सांरगतले. 

8.31  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 707 (98 टक्के) लाभधारकांनी शस्ररिया/उिंचारासाठी तज्ञ डॉक्टसण, आवश्यक कमणचारी 
उिंलब्ध होते असे सांगीतले. 712 (99 टक्के) लाभधारकांनी शस्ररियेनंतर आवश्यकतेनसुार डॉक्टसण, 
िंररचारीका रुग्णांना भेट देत असल्याचे मान्य केले. तसेच, 704 ( 98 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयातील 
डॉक्टसण /िंररचारीका /आरोग्य रमर /कमणचारी यांचेकडून योग्य मागणदशणन व सहकायण रमळाल्याचे सांगीतले. 

8.32 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 701 (97 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयात दाखल असताना औषधोिंचार वेळेवर प्राप्त 
झाल्याचे सांगीतले.  

8.33  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांना 
रुग्णालयाकडून मोफत औषधे प्राप्त झाल्याबाबतचा रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 8.12 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि.8.12 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांना 
रुग्णालयाकडून मोर्त और्धे प्राप्त झाल्याबाबतचा द्द्भागद्दनहाय तपशील  

(लाभधारक संख्या) 
अ. 
ि. 

द्द्भाग शासकीय रुग्णालय खाजगी रुग्णालय एकूण  
मोर्त 
और्धे 
प्राप्त 

मोर्त 
और्धे 
अप्राप्त 

एकूण मोर्त 
और्धे 
प्राप्त 

मोर्त 
और्धे 
अप्राप्त 

एकूण मोर्त 
और्धे 
प्राप्त 

मोर्त 
और्धे 
अप्राप्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 कोकण 27 1 28 101 11 112 128 12 140 
2 िंणेु 8 5 13 59 28 87 67 33 100 
3 नारशक 10 1 11 76 13 89 86 14 100 
4 औरंगाबाद 22 8 30 98 32 130 120 40 160 
5 अमरावती 16 1 17 70 13 83 86 14 100 
6 नागिंरू 15 11 26 63 31 94 78 42 120 

एकूण 98 27 125 467 128 595 565 155 720 

8.34  वरील तक्त्यावरुन शासकीय रुग्णालयात उिंचार घेतलेल्या 125 लाभधारकांिैंकी 98 (78 टक्के) 
लाभधारकांना रुग्णालयातनू मोफत औषधे प्राप्त झाली असल्याचे तर, 27 (22 टक्के) लाभधारकांना 
उिंचारादरम्यान औषधे मोफत प्राप्त झाली नसल्याचे सांरगतले. तसेच, खाजगी रुग्णालयातनू उिंचार 
घेतलेल्या 595 लाभधारकांिैंकी 467 (78 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयातनू मोफत औषधे प्राप्त झाली 
असल्याचे तर, 128 (22 टक्के) लाभधारकांनी औषधे मोफत प्राप्त झाली नसल्याचे सांरगतले. 
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8.35    या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांना 
रुग्णालयात उिंलब्ध सरुवधांबाबत रवचारणा करण्यात आली. त्याअंतगणत रुग्णालय स्वच्ि व रनटनेटके होते 
काय याबाबत लाभधारकांनी व्यक्त केलेली मते तक्ता ि. 8.13 मध्ये देण्यात आली आहेत. 

तक्ता ि.8.13 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांनी रुग्णालयाची 
स्त््च्छता ् द्दनटनेटकेपणा याबाबत व्यक्त केलेल्या मतानसुार तपशील 

अ. 
ि. 

द्द्भाग रुग्णालयाची स्त््च्छता ् द्दनटनेटकेपणा याबाबत व्यक्त केलेल्या मतानसुार 
लाभधारक (सांख्या) 

अत्यांत 
चाांगले 

चाांगले द्दठक अस्त््च्छ/ 
अव्य्न्स्त्ित 

अत्यांत 
अस्त््च्छ 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 52 85 3 0 0 140 
2 िंणेु 37 57 5 1 0 100 
3 नारशक 31 62 7 0 0 100 
4 औरंगाबाद 78 77 2 0 3 160 
5 अमरावती 42 50 7 1 0 100 
6 नागिंरू 22 82 16 0 0 120 

एकूण 262 413 40 2 3 720 

8.36 वरील तक्त्यांतील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी सवारधक 413 (57 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयातील स्वच्िता व रनटनेटकेिंणाबाबत 
चांगले मत व्यक्त केले, त्या खालोखाल 262 (36 टक्के) लाभधारकांनी अत्यंत चांगले, तर 40 (6 टक्के) 
लाभधारकांनी रठक, 2 व 3 लाभधारकांनी अनिुमे अस्वच्ि/अव्यवच्स्ित व अत्यंत अस्वच्ि अशी मते 
व्यक्त केली.  

8.37 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 701 (97 टक्के) लाभधारकांना रुग्णालयात दाखल झाल्यावर तात्काळ खाट उिंलब्ध झाली 
असल्याचे, तर 19 (3 टक्के) लाभधारकांना तात्काळ खाट उिंलब्ध झाली नसल्याचे सांरगतले. 

8.38  योजने अंतगणत रुग्णालयात वास्तव्य असेिंयंत लाभधारकास मोफत भोजन देणे रुग्णालयावर 
बंधनकारक आहे.  रनवड झालेल्या लाभधारकांनी रुग्णालयातील भोजनाच्या दजाबाबत व्यक्त केलेली मते 
तक्ता ि. 8.14 मध्ये देण्यात आली आहेत. 

 

 

 

 



 

97 
 

तक्ता ि.8.14 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांनी 
रुग्णालयातील भोजनाच्या दजाबाबत व्यक्त केलेली मते  

(लाभधारक संख्या) 
अ. 
ि. 

द्द्भाग रुग्णालयातील भोजनाचा दजा भोजन 
परुद्द्लेले 

नाही 

एकूण 
अत्यतु्कृष्ट उत्कृष्ट चाांगला ठीक एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 14 58 56 3 131 9 140 
2 िंणेु 7 20 53 9 89 11 100 
3 नारशक 8 36 29 6 79 21 100 
4 औरंगाबाद 15 60 45 4 124 36 160 
5 अमरावती 11 22 47 8 88 12 100 
6 नागिंरू 2 37 45 16 100 20 120 
 एकूण 57 233 275 46 611 109 720 

8.39  वरील तक्त्यांतील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 611 (85 टक्के) लाभधारकांना रुग्णालयात मोफत भोजन उिंलब्ध झाले असनू, अनिुमे 
275 (45 टक्के) व 233 (38 टक्के) रुग्णांनी भोजनाचा दजा चांगला व उत्कृष्ट्ट असल्याचे, 57 (9 टक्के) 
लाभधारकांनी अत्यकृुष्ट्ट असल्याचे तर, 46 (8 टक्के) लाभधारकांनी भोजनाचा दजा ठीक असल्याचे मत 
व्यक्त केले. 109 (15 टक्के) लाभधारकांनी मोफत भोजन िंरुरवण्यात आले नसल्याचे सांरगतले.  

8.40  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 674 (94 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयात स्री व िंरुुषांसाठी वेगवेगळी स्नानगहेृ 
/स्वच्ितागहेृ उिंलब्ध असल्याचे सांगीतले. तिारिं, 46 (6 टक्के) लाभधाकांनी रदलेल्या मारहतीनसुार त्यांना 
दाखल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये स्री व िंरुुषांसाठी वेगवेगळी स्नानगहेृ /स्वच्ितागहेृ उिंलब्ध नव्हती. 

8.41  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 707 (98 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयात रारिंाळीतील कमणचाऱ्यांकडून आवश्यक ते 
सहकायण रमळाल्याचे, तर 13 (2 टक्के) लाभधारकांनी रारिंाळीतील कमणचाऱ्यांकडून सहकायण रमळाले 
नसल्याचे सांरगतले. 

8.42  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 615 (85 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयात रुग्णाच्या सोबत्यासाठी मकु्कामाची व्यवस्िा 
असल्याचे तर 105 (15 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयात रुग्णासोबतच्या नातेवाईकासाठी मकु्कामाची 
व्यवस्िा नसल्याचे सांगीतले. 

8.43  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 12 रुग्णांना उिंचारादरम्यान एका रुग्णालयातनू दसुऱ्या रुग्णालयात दाखल करावे लागले, 
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त्याचे मखु्य कारण अंगीकृत रुग्णालयात रसटीस्कॅन/ रेडीएशन/ लेझर/ ॲन्जीओग्राफी-ॲन्जीओप्लास्टी इ. 
सरुवधा/ उिंचार उिंलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. 

8.44 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 518 (72 टक्के) लाभधारकांना शस्ररिया/उिंचारानंतर रुग्णालयाकडून मोफत िंाठिंरुावा 
सेवा रमळाल्याचे तर, 202 (28 टक्के) लाभधारकांनी मोफत िंाठिंरुावा सेवा रमळाली नसल्याचे सांरगतले. 

8.45  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या लाभधारकांनी 
योजनेअंतगणत शस्ररिया/ उिंचार िंध्दती/ डॉक्टसण/ िंररचारीका इ. बाबत व्यक्त केलेली मते तक्ता ि. 8.15 
मध्ये देण्यात आली आहेत. 

तक्ता ि.8.15 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांनी योजनेअांतगवत 
शस्त्रद्दिया/ उपचार पध्दती/ डॉक्टसव/ पद्दरचारीका इ. बाबत व्यक्त केलेली मते 

अ. 
ि. 

द्द्भाग शस्त्रद्दिया/ उपचार पध्दती/ डॉक्टसव/ पद्दरचारीका इ. बाबत च्या मतानसुार 
लाभधारक (सांख्या) 

अत्यांत 
चाांगले 

चाांगल े ठीक ्ाईट अत्यांत 
्ाईट 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 62 72 6 0 0 140 
2 िंणेु 22 57 16 4 1 100 
3 नारशक 43 53 3 1 0 100 
4 औरंगाबाद 62 85 11 2 0 160 
5 अमरावती 17 64 19 0 0 100 
6 नागिंरू 28 69 20 3 0 120 
 एकूण 234 400 75 10 1 720 

8.46  वरील तक्त्यांतील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 400 (56 टक्के) लाभधारकांनी शस्ररिया/ उिंचार िंध्दती/ डॉक्टसण/ िंररचारीका इ. बाबत 
चांगले, तर 234 (33 टक्के) लाभधारकांनी अत्यंत चांगले मत व्यक्त केले. त्या खालोखाल 75 (10 टक्के) 
लाभधारकांनी ठीक तर 10 (एक टक्का) लाभधारकांनी वाईट व एका लाभधारकाने अत्यंत वाईट अशी मते 
व्यक्त केली. 

8.47  सदर योजने अंतगणत लाभधारकांना उिंचारानंतर घरी जाण्यासाठी एक वेळचा िंरतीचा मोफत प्रवास 
रुग्णालयाने देणे बंधनकारक आहे, तिारिं, रनवड झालेल्या 720 लाभधारकांिैंकी केवळ 459 (64 टक्के) 
लाभधारकांना िंरतीचा मोफत प्रवास रमळाला, उवणररत 261 (36 टक्के) लाभधारकांना िंरतीचा प्रवास 
स्वखचाने करावा लागला. मोफत प्रवास प्राप्त न झाल्याची मखु्य कारणे तक्ता ि. 8.16 मध्ये रदली आहेत. 
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तक्ता ि.8.16 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांना मोर्त प्र्ास 
प्राप्त न झाल्याची मखु्य कारणे 

अ. 
ि. 

द्द्भाग मोर्त प्र्ास प्राप्त न झाल्याच्या मखु्य कारणानसुार लाभधारक (सांख्या) 
माद्दहती नव्हते 

/आरोग्य द्दमराने 
माद्दहती द्ददली 

नाही 

रुग्णालयाने 
द्ददले नाही 

स्त्िाद्दनक 
असल्यामळेु 

 

इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 कोकण 39 4 1 3 47 
2 िंणेु 32 8 0 1 41 
3 नारशक 29 0 2 0 31 
4 औरंगाबाद 36 0 8 0 44 
5 अमरावती 28 1 5 0 34 
6 नागिंरू 53 7 4 0 64 
 एकूण 217 20 20 4 261 

8.48  वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन संदभण वषण 2014-15 कररता रनवड झालेल्या एकूण 720 
लाभधारकांिैंकी 261 (36 टक्के) लाभधारकांनी िंरतीचा प्रवास मोफत प्राप्त न झाल्याच्या प्रमखु कारणांिैंकी 
217 (83 टक्के) लाभधारकांनी मोफत प्रवास रमळतो हे मारहती नसल्याचे अिवा आरोग् य रमराने/ संबंधीत 
रुग्णालयाने याबाबत मारहती रदली नसल्याचे, 20 (8 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयाकडे मागणी केली िंरंतु 
रुग्णालयाने मोफत प्रवास उिंलब्ध करुन रदला नसल्याचे सांरगतले. तसेच 20 (8 टक्के) लाभधारकांनी 
स्िारनक असल्यामळेु व 4 (2 टक्के)  लाभधारकांनी इतर कारणे सांरगतली. 

8.49  सदर योजना एक रवमा योजना असनू या योजनेअंतगणत उिंचारांवर होणारा सवण खचण रवम्याअंतगणत 
असल्याने लाभधारकांसाठी शस्रिीया/उिंचार िंणूणिंणे मोफत असावयास हवा. प्रत्यक्षात रनवड झालेल्या 
720 लाभधारकांिैंकी 457 (63 टक्के) लाभधारकांना उिंचारादरम्यान काहीही खचण करावा लागला नसला 
तरी, 263 (37 टक्के) लाभधारकांना मार उिंचारासाठी खचण करावा लागला. सदर 263 लाभधारकांिैंकी 
46 (17 टक्के) लाभधारक शासकीय रुग्णालयातील होते, तर 217 (83 टक्के) लाभधारक खाजगी 
रुग्णालयातील होते. 

 8.50  रनवड झालेल्या लाभधारकांिैंकी शस्रिीया/उिंचारादरम्यान खचण करावा लागलेल्या 263 
लाभधारकांच्या खचाच्या कारणांचा तिंशील तक्ता ि. 8.17 मध्ये रदला आहे. 

  



 

100 
 

तक्ता ि.8.17 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांपैकी 
शस्त्रिीया/उपचारादरम्यान लाभधारकाांना करा्ा लागलेल्या खचाबाबच्या कारणाांचा तपशील  

(लाभधारक संख्या) 
अ. ि. द्द्भाग और्धे ् 

तपासण्या  
द्द्द्द्ध 

तपासण्याां-
कद्दरता 

रुग्णालयाच्या 
/डॉक्टराांच्या 
साांगण्या-
्रून 

आर्थिक 
मयादेपेक्षा 
अद्दधकचा 

खचव 
असल्याने 

रक्तपरु्ठा 
करण्यासाठी  

योजनेअांतगवत 
नोंदणी 

करण्यापू् ी 
खचव करा्ा 

लागला 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 10 6 1 7 1 0 25 

2 िंणेु 24 7 8 4 1 1 45 

3 नारशक 9 13 4 2 0 5 33 

4 औरंगाबाद 41 10 2 0 1 2 56 

5 अमरावती 26 10 0 0 1 0 37 

6 नागिंरू 48 10 1 2 4 2 67 

 एकूण 158 56 16 15 8 10 263 

8.51   वरील तक्त्यांतील मारहतीवरुन उिंचारादरम्यान खचण करावा लागलेल्या 263 लाभधारकांिैंकी 158 
(60 टक्के) लाभधारकांनी औषधे व तिंासण्यांसाठी, 56 (21 टक्के) लाभधारकांनी रवरवध तिंासण्यांसाठी, 
16 (6 टक्के) लाभधारकांनी रुग्णालयाने िैंसे जमा करण्यास सांगीतल्याने खचण करावा लागल्याचे सांरगतले. 
तसेच 15 (6 टक्के) लाभधारकांनी योजने अंतगणत आर्थिक मयादेिेंक्षा जास्तीचा खचण लाभधारकाकडून भरुन 
घेण्यात आल्याचे, तर 10 (4 टक्के) लाभधारकांना रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर लगेचच योजनेअंतगणत 
नोंदणी करण्यात न आल्याने नोंदणीिंवूीचा तर, 8 (3 टक्के) लाभधारकांना रक्तिंरुवठा करण्यासाठी खचण 
करावा लागला असल्याचे सांरगतले. 

8.52   रनवड झालेल्या लाभधारकांिैंकी शस्रिीया/उिंचारादरम्यान स्वत: खचण करावा लागलेल्या 263 
लाभधारकांच्या खचाच्या रक्कमेनसुार तिंशील तक्ता ि. 8.18 मध्ये रदला आहे.  
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तक्ता ि.8.18 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांपैकी 
शस्त्रिीया/उपचारादरम्यान स्त््त: खचव करा्ा लागलेल्या 263 लाभधारकाांच्या खचाच्या 

रक्कमेनसुार तपशील 

(लाभधारक संख्या) 
अ. 
ि. 

द्द्भाग 0 ते 
5000 

5001- 
ते 

10000 

10001 
ते 

15000 

15001 
ते 

20000 

20001 
ते 

25000 

25000 
पेक्षा 
जास्त्त 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 कोकण 10 2 4 1 0 8 25 

2 िंणेु 10 9 6 3 2 15 45 

3 नारशक 15 1 2 1 5 9 33 

4 औरंगाबाद 13 8 8 1 4 22 56 

5 अमरावती 14 5 2 6 2 8 37 

6 नागिंरू 25 12 5 5 2 18 67 

 एकूण 87 37 27 17 15 80 263 

8.53   वरील तक्त्यांतील मारहतीवरुन उिंचारादरम्यान स्वत: खचण करावा लागलेल्या 263 लाभधारकांिैंकी 
87 (33 टक्के) लाभधारकांना ` 5,000 िंयंत, त्या खालोखाल 80 (30 टक्के) लाभधारकांना ` 25,000 
िेंक्षा जास्त, ` 5,001 ते 10,000 दरम्यान 37 (14 टक्के), ` 10,001 ते 15,000 दरम्यान 27 (10 टक्के), 
` 15,001 ते 20,000 दरम्यान 17 (6 टक्के), तर ` 20,001 ते 25,000 दरम्यान 15 (6 टक्के) 
लाभधारकांना स्वखचण करावा लागला. उिंचारादरम्यान खचण करावा लागलेल्या 263 लाभधारकांना एकूण 
समुारे ` 82.57 लाख इतका खचण स्वत: करावा लागला. 

8.54  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 17 लाभधारकांनी रुग्णालयातील इतर रुग्ण व योजनेअंतगणत दाखल रुग्ण यांच्यात 
भेदभाव/तफावत आढळल्याचे मत व्यक्त केले, योजने अतंगणत रुग्णांकडे लक्ष रदले जात नाही, आवश्यकता 
असल्यास डॉक्टर, िंररचाररका यांना बोलवावे लागते, इ. तफावती आढल्याचे या लाभधारकांनी सांगीतले. 

8.55  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांनी योजनेंतगणत शस्ररिया/उिंचाराबाबत व्यक्त केलेली मते तक्ता ि. 8.19 मध्ये रदली आहेत. 
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तक्ता ि.8.19 

सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांनी  
योजने अांतगवत शस्त्रद्दिया/उपचाराबाबत व्यक्त केलेली मते 

अ. 
ि. 

द्द्भाग शस्त्रद्दिया/उपचाराबाबत व्यक्त केलेल्या मताांनसुार लाभधारक (सांख्या) 
अत्यांत 

समाधानी 
समाधानी द्दठक असमाधानी अत्यांत 

्ाईट 
एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 54 75 10 1 0 140 
2 िंणेु 14 63 15 5 3 100 
3 नारशक 36 54 6 4 0 100 
4 औरंगाबाद 52 90 11 7 0 160 
5 अमरावती 11 69 16 4 0 100 
6 नागिंरू 25 77 6 11 1 120 
 एकूण 192 428 64 32 4 720 

8.56  वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 720 लाभधारकांिैंकी 
428 (59 टक्के) लाभधारकांनी योजने अंतगणत शस्ररिया/उिंचाराबाबत समाधानी असल्याचे मत व्यक्त 
केले. त्या खालोखाल 192 (27 टक्के) लाभधारकांनी अत्यंत समाधानी असल्याचे, 64 (9 टक्के) व 32 (4 
टक्के) लाभधारकांनी अनिुमे रठक व असमाधानी असल्याचे तर 4 लाभधारकांनी अत्यंत वाईट असे मत 
व्यक्त केले. 

8.57 या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांनी योजने अंतगणत उिंचार घेतल्यामळेु आजारािंासनू मकु्तता रमळाली पकवा कसे याबाबत व्यक्त 
केलेली मते तक्ता ि. 8.20 मध्ये रदली आहेत. 

तक्ता ि.8.20 
सांदभव ्र्व 2014-15 कद्दरता मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड झालेल्या लाभधारकाांनी  
योजने अांतगवत उपचार घेतल्यामळेु आजारापासनू मकु्ततेबाबत व्यक्त केलेली मते 

अ. 
ि. 

द्द्भाग आजारापासनू मकु्ततेबाबत व्यक्त केलेल्या मताांनसुार लाभधारक (सांख्या) 
पणूवपणे अांशत: अत्यांत 

कमी 
प्रमाणात 

उपयोग 
झाला 
नाही 

आजारात 
्ाढ 
झाली 

एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 91 48 0 1 0 140 
2 िंणेु 45 39 5 8 3 100 
3 नारशक 55 33 8 4 0 100 
4 औरंगाबाद 100 38 8 10 4 160 
5 अमरावती 39 46 9 6 0 100 
6 नागिंरू 67 31 0 19 3 120 
 एकूण 397 235 30 48 10 720 
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8.58  वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन एकूण 720 लाभधारकांिैंकी 397 (55 टक्के) लाभधारकांनी योजने 
अतंगणत उिंचार घेतल्यामळेु आजारािंासनू िंणूणिंणे मकु्तता रमळाली असे मत व्यक्त केले. त्या खालोखाल 
235 (33 टक्के) लाभधारकांनी आराजारािंासनू अंशत: मकु्तता रमळाल्याचे तर 30 (4 टक्के) 
लाभधारकांनी उिंचाराचा अत्यंत कमी प्रमाणात उिंयोग झाल्याचे सांगीतले. 48 (7 टक्के) लाभधारकांनी 
उिंचाराचा उिंयोग झाला नसल्याचे तर, 10 (1 टक्का) लाभधारकांनी उिंचार घेतल्यामळेु आजारात वाढ 
झाली असल्याचे सांगीतले. 

8.59  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी 65 (9 टक्के) लाभधारकांनी िंनु्हा शस्ररियेची आवश्यकता भासल्याचे सांगीतले असनू, 
त्यािैंकी 23 (35 टक्के) लाभधारकांनी िंनू्हा शस्ररिया केली. या 23 लाभधारकांिैंकी 12 लाभधारकांनी 
मोफत शस्रिीया करुन घेतल्याचे तर, 11 लाभधारकांना शस्रिीयेसाठी खचण करावा लागल्याचे सांरगतले. 

8.60  या योजनेअंतगणत संदभण वषण 2014-15 कररता मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 720 
लाभधारकांिैंकी शस्ररिया/ उिंचार वा इतर बाबींसंदभात असमाधानी असल्याने 4 (एक टक्का) 
लाभधारकांनी रजल्हा समन्वयक अरधकारी, आरोग्य रमराकडे तिार नोंदरवली असनू, तिारीचे रनवारण 
झाले नसल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले. 

8.61   रनवड झालेल्या 720 लाभधारकांिैंकी 715 (99 टक्के) लाभधारकांनी सदर योजना 
सवणसामान्यांसाठी उिंयकु्त असल्याचे मत व्यक्त केले, तर 5 लाभधारकांनी शासनाकडून योजनेबाबत योग्य 
ती मारहती िंरुरवण्यात येते नाही, अज्ञानाचा खाजगी रुग्णालयाकडून गैर फायदा घेतला जातो, तातडीने उिंचार 
करण्यासाठी स्वत: खचण करावा लागतो, औषधांसाठी खचण करावा लागतो, इ कारणांमळेू योजनेबाबत 
असमाधानी असल्याने योजना उिंयकु्त नसल्याचे मत व्यक्त केले. 

8.62  रनवड झालेल्या 720 लाभधारकांिैंकी 694 (96 टक्के) लाभधारकांनी योजनेचा केवळ एकदाच 
लाभ घेतला असनू, 22 (3 टक्के) लाभधारकांनी दोन वेळा, तर 4 (एक टक्का) लाभधारकांनी दोनिेंक्षा 
जास्तवेळा योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे सांरगतले. 

8.63  रनवड झालेल्या 720 लाभधारकांिैंकी 487 (68 टक्के) लाभधारकांनी योजना उिंयकु्त/ चांगली 
असनू योजनेिंासनू फायदा झाल्याचे सांगीतले, तर 67 (9 टक्के) लाभधारकांनी योजनेची व्याप्ती वाढवून 
योजनेबाहेरील आजारांचा योजनेअंतगणत समावेश करावा असे मत व्यक्त केले, 48 (7 टक्के) लाभधारकांनी 
योजनेचा अरधक प्रचार व प्ररसध्दी करण्याची गरज असल्याचे, 24 (3 टक्के) लाभधारकांनी रनधीची मयादा 
वाढरवणे आवश्यक असल्याचे सांगीतले. 26 (4 टक्के) लाभधारकांनी योजना रनशलु्क असताना 
औषधावर/ तिंासण्यासाठी खचण करावा लागत असल्याने असमाधान व्यक्त केले असनू, 68 (9 टक्के) 
लाभधारकांनी रुग्णालयाची संख्या वाढवावी तसेच योजना मोफत असनूही खचण करावा लागतो, िंरतीचा 
प्रवास मोफत रमळावा, िंाठिंरुावा सेवा मोफत रमळावी इ. रमश्र अरभप्राय व्यक्त केले. 

अडचणी 

1) रुग्णालयात दाखल होण्यािंवूी योजनेबाबतची मारहती नसते, प्रचार व प्ररसध्दीचा अभाव. 

2) रुग्णालयांव्दारे रुग्णांना योजनेबाबतची िंररिंणूण मारहती देण्यात येत नाही, जसे, कोणत्या आजारासाठी 
रकती रक्कमेचा रवमा आहे व प्रत्यक्षात उिंचारासाठी रकती खचण आला. िंवूण तिंासणी, जेवण, औषधोिंचार, 
प्रवासखचण ,इ. मोफत आहेत, इ.  
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3) रनशलु्क उिंचार असतांनाही बहुतांश रुग्णालयांकडून औषधौिंचार, तिंासण्यांवरील खचण रुग्णाकडून 
घेण्यात येतो अिवा बाहेरुन स्वखचाने आणण्यास सांगण्यात येते. 

4) काही रुग्णालयांमध्ये/ रशबीरांमध्ये दशणनीभागात योजनेसंबंधीचे फलक लावण्यात येत नाही. 

5) रुग्ण सटुीच्या रदवशी रुग्णालयात दाखल झाल्यास त्याला िंढुील कामाच्या रदवसािंासनू योजनेचा लाभ 
देण्यात येतो. 

6) अंरगकृत रुग्णालयांची संख्या मयारदत आहे. 

7) शस्ररियेदरम्यान रुग्णालयाकडून काही रनष्ट्काळजीिंणा झाल्यास त्याबाबतचे िंढुील उिंचार योजने 
अंतगणत देण्यात येत नाहीत, तसेच जंतसंूसगण झाल्यास मोफत उिंचार रमळत नाही. 

8) योजनेअंतगणत रक्कम कमी िंडल्यामळेु उिंचार स्वखचाने करावे लागतात, खचाचे रबल रुग्णांस अदा 
करण्यात येत नाही. 

9) रुग्णालयातील डॉक्टर उिंचारांदरम्यान योजनेअंतगणत रुग्णांना योग्य मागणदशणन करीत नाहीत. 

उपययोजना 

1) आधरुनक माध्यमांचा वािंर करुन व्यािंक प्ररसध्दी करण्यात यावी, रवषेशत: ग्रामीण भागात प्ररसध्दी 
वाढवावी.  

2) रुग्णालयांव्दारे रुग्णांना योजनेबाबतची िंररिंणूण मारहती देण्यात यावी. मोफत सरुवधांबाबत प्ररसध्दी 
करण्यात यावी, रुग्णालयांच्या दशणनी भागात फलक असावेत. 

3) औषधोिंचार तिंासण्यांवरील खचण घेण्यात येवू नये, याबाबत तिर नोंदणी व रनवारण िंध्दती सोिंी व 
अरशरक्षत रुग्णांना समज ूशकेल इतकी सटुसटुीत असावी. 

4) रुग्णालयांत/ रशबीरांमध्ये दशणनी भागात योजनेरवषयीचे फलक लावण्यात येऊन रुग्णांना योजनेसंबंधीची 
योग्य मारहती उिंलब्ध व्हावी. 

5) िंार असल्यास रुग्णांची योजने अंतगणत नोंदणी करुन घेऊन योजनेचा लाभ देण्यात यावा. अिवा नोंदणी 
नंतर झाल्यास दाखल झाल्यािंासनूचा खचण योजने अंतगणत समारवष्ट्ठ करण्यात यावा. 

6) अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या वाढवावी, रवशेषत: ग्रामीण व दगुणम भागात संख्या वाढवावी. 

7) शस्ररियेदरम्यान झालेल्या रनष्ट्काळजीिंणामळेु कराव्या लागणाऱ्या उिंचाराचा िंणूण खचण संबंरधत 
अंगीकृत रुग्णालयाकडून भरुन देण्यारवषयी तरतदू असावी. 

8) रवम्याअंतगणत शस्ररियेच्या दरात सधुारणा होणे गरजेचे, ककण रोग, मेंदचेु आजर, इ. गंभीर आजारांवरील 
उिंचारांबाबत रवमा रक्कम वाढरवण्यात यावी. तसेच, खचाची बीले लाभधारकास देणे बंधनकारक असावे. 
संबंरधत लाभधारकावरील उिंचारासाठी रुग्णालयाने केलेला दावा व रवमा कंिंनीकडून मंजरू रक्कम 
याबाबतची मारहती/िंावत्या लाभधारकास उिंलब्ध करुन देण्याची व्यवस्िा असावी, तसेच सदर मारहती 
लाभधारकास ऑनलाईन बघता येणे शक्य असावे, जेणेकरुन लाभधारकास उिंचारादरम्यान काही खचण 
करावा लागला असल्यास त्याची िंडताळणी कराता येईल. 

9) रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून योजनेअंतगणत रुग्णांना वेळोवेळी योग्य ते मागणदशणन करण्यात यावे. 

* * * *  
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प्रकरण-9 

अलाभधारकाांकडून सांकद्दलत केलेली योजनेद्द्र्यी माद्दहती 

9.1 कागदिंरांची अिंतुणता, आजार योजनेअंतगणत नसणे, रवमाधारक नसणे, इ. कारणांमळेु ज्या रुग्णांना 
योजनेचा लाभ घेता आला नाही, अशी रुग्ण योजनेचे अलाभधारक आहेत.  ‘‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य 
योजना’’ या योजनेच्या मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या अलाभधारकांकडून संकरलत करण्यात 
आलेल्या मारहतीवर आधाररत रवश्लेषण खालील िंररच्िेदांमध्ये रदले आहे.   

9.2 संदभण वषण 2014-15 मध्ये ‘‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’’ या योजनेअंतगणत लाभ न 
रमळालेल्या प्रत्येकी दोन याप्रमाणे 36 रजल्हयांतनू मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 72 
अलाभधारकांचा रशधािंररका व रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 9.1 मध्ये रदलाआहे. 

तक्ता ि. 9.1 

सन 2014-15 मध्ये या योजनेअांतगवत लाभ न द्दमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी  
द्दन्ड झालेल्या अलाभधारकाांचा द्दशधापद्दरका ् द्द्भागद्दनहाय तपशील 

अ 
ि. 

द्द्भाग द्दशधापद्दरकेच्या प्रकारद्दनहाय अलाभधारक (सांख्या) 
द्दप्ळे केशरी अांत्योदय 

अन्न योजना 
अन्नपणूा इतर एकूण 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 2 12 0 0 0 14 

2 िंणेु 4 6 0 0 0 10 

3 नारशक 2 8 0 0 0 10 

4 औरंगाबाद 5 9 0 0 2 16 

5 अमरावती 7 3 0 0 0 10 

6 नागिंरू 7 5 0 0 0 12 

     एकूण 27 43 0 0 2 72 

9.3 या योजनेअंतगणत लाभ न रमळालेल्या व मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या एकूण 72 
अलाभधारकांिैंकी रिंवळे रशधािंररकाधारक 27 (37 टक्के), केशरी रशधािंररकाधारक 43 (60 टक्के) तर 
इतर (िंांढरे रशधािंररकाधारक) दोन (तीन टक्के) अलाभधारक असल्याचे रदसनू आले. 

9.4 सन 2014-15 मध्ये या योजनेअंतगणत लाभ न रमळालेल्या व मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
अलाभधारकांचा शैक्षरणक स्तराबाबतचा रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 9.2 मध्ये रदला आहे. 
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तक्ता ि. 9.2 
सन 2014-15 मध्ये या योजनेअांतगवत लाभ न द्दमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड 

झालेल्या अलाभधारकाांच्या शैक्षद्दणक स्त्तराबाबतचा द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ. 
ि. 

द्द्भाग शैक्षद्दणक स्त्तरानसुार अलाभधारक (सांख्या) 
द्दनरक्षर प्रािाद्दमक माध्यद्दमक उच्च 

माध्यद्दमक 
पद्ी ् 
त्यापेक्षा 
जास्त्त 

इतर  
(अभवक 

इ.) 

एकूण 

)1(  )2(  (3) (4) )5(  (6) (7) (8) (9) 
1 कोकण 4 9 1 0 0 0 14 
2 िंणेु 1 5 3 0 0 1 10 
3 नारशक 2 5 1 1 1 0 10 
4 औरंगाबाद 2 4 6 1 1 2 16 
5 अमरावती 3 2 1 3 1 0 10 
6 नागिंरू 2 1 7 0 0 2 12 

एकूण 14 26 19 5 3 5 72 

9.5 सन 2014-15 मध्ये या योजनेअंतगणत लाभ न रमळालेल्या एकूण 72 अलाभधारकांिैंकी सवारधक  
26 (36 टक्के) अलाभधारक प्रािरमक, तर त्याखालोखाल 19 (26 टक्के) माध्यरमक, 14 (20 टक्के) 
रनरक्षर, िंाच (सात टक्के) उच्च माध्यरमक तर तीन (चार टक्के) अलाभधारकांनी िंदवी व त्यािेंक्षा जास्त 
शैक्षरणक स्तर धारण केलेला असल्याचे रदसनू आले. 

9.6 सन 2014-15 मध्ये या योजनेअंतगणत लाभ न रमळालेल्या व मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 
अलाभधारकांचा सामारजक गटानसुार रवभागरनहाय तिंशील तक्ता ि. 9.3 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 9.3 
सन 2014-15 मध्ये या योजनेअांतगवत लाभ न द्दमळालेल्या ् मलू्यमापन पाहणीसाठी द्दन्ड 

झालेल्या अलाभधारकाांचा सामाद्दजक गटानसुार द्द्भागद्दनहाय तपशील 
अ. .ि  द्द्भाग सामाद्दजक गटानसुार अलाभधारक (सांख्या) 

अजा अज द्द्जा/भज द्द्माप्र इमा् इतर एकूण 
परुूर् स्त्री परुूर् स्त्री परुूर् स्त्री परुूर् स्त्री परुूर् स्त्री परुूर् स्त्री परुूर् स्त्री 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
1 कोकण 1 1 1 1 0 0 0 0 3 4 2 1 7 7 

2 िंणेु 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 5 5 

3 नारशक 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1 5 5 

4 औरंगाबाद 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0 2 5 9 7 

5 अमरावती 1 1 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 5 5 

6 नागिंरू 2 0 1 0 0 0 1 1 2 5 0 0 6 6 

      एकूण 6 5 4 3 3 2 1 3 15 14 8 8 37 35 

9.7 या योजनेअंतगणत लाभ न रमळालेल्या अलाभधारकांिैंकी सवात जास्त 29 (40 टक्के) अलाभधारक 
इमाव या सामारजक गटातील तर त्याखालोखाल 16 (22 टक्के) इतर, 11 (15 टक्के) अनसुरूचत जाती, सात 
(10 टक्के) अनसुरूचत जमाती, िंाच (सात टक्के) रवजा/भज तर चार (सहा टक्के) रवमाप्र या सामारजक 
गटातील असल्याचे रदसनू आले.  
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9.8 या योजनेअंतगणत लाभ न रमळालेल्या व मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड झालेल्या 72 
अलाभधारकांिैंकी 71 (99 टक्के) अलाभधारकांनी कुटंुबातील इतर सदस्यांनी योजनेचा लाभ घेतला 
नसल्याचे, तर कुटंुबातील इतर सदस्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असे सांगणाऱ्या एका (एक टक्का) 
अलाभधारकाने एकदा या योजनेचा लाभ घेतल्याचे सांरगतले. 

9.9 या योजनेअंतगणत अलाभधारकांना ज्या आजारांसाठी योजनेचा लाभ घ्यावयाचा होता त्याबाबतचा 
तिंशील तक्ता ि. 9.4 मध्ये रदला आहे. 

तक्ता ि. 9.4 
योजनेअांतगवत अलाभधारकाांना ज्या आजारासाठी योजनेचा लाभ घ्या्याचा होता  

त्याबाबतचा तपशील 

अ .ि.  आजाराचे स्त््रुप अलाभधारक 
(सांख्या) 

)1(  )2(  )3(  
1 हृदयरवकार 16 
2 िंाय फॅ्रक्चर, िंायावरील शस्रिीया ,गडुघ्याचा रास, हात फॅ्रक्चर ,हात 

भाजल्यामळेू ,Orthopedic Surgery & procedure  
7 

3 अिंघात 6 
4 ककण रोग ,िंाठीमध्ये कॅं सरची गाठ ,हाडाचा कॅं सर 6 
5 िंोटाचा रवकार ,िंोटात गाठ ,रिंत्ताशय 6 
6 अधांगवाय ु,िंक्षाघात ,अिंेंरडक्स 5 
7 रकडनी स्टोन 4 
8 मणक्याचे रवकार 3 
9 ऐकायला कमी येणे ,नाकातील हाडाचा आजार, नेरशल्यरचरकत्सा शस्ररिया 3 
10 गभणरिंशवीला गाठ 2 
11 डेंग्य ू 2 
12 त्वचारोग 2 
13 जननेंरद्रय व मरूमागण या दोन्हीशी संबंरधत प्रणाली 1 
14 Poly Trama 1 
15 िातीमध्ये गाठ 1 
16 डायरलसीस 1 
17 िंाठीत िंाणी 1 
18 रफट येणे 1 
19 मेंदलूा सजू - डोक्याला मार लागल्यामळेु 1 
20 लघवी तुंबणे 1 
21 संधीवात, गडुघेदखुी 1 
22 सर्थजकल आॅंकॉलॉजी 1 

               एकूण 72 
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9.10 वरील तक्त्यातील मारहतीवरुन योजनेचा लाभ न रमळालेल्या व मलू्यमािंन िंाहणीसाठी रनवड 
झालेल्या 72 अलाभधारकांिैंकी सवात जास्त 16 (22 टक्के) अलाभधारकांना हृदयरवकारामळेु या योजनेचा 
लाभ घ्यावयाचा होता. तर सवात कमी प्रत्येकी एका अलाभधारकाने (एक टक्का) अधांगवाय,ु ऐकायला कमी 
येणे, गडुघ्याचा रास, िातीमध्ये गाठ, डायरलसीस, िंाठीत िंाणी, िंाठीमध्ये कॅं सरची गाठ, रफट येणे, मेंदलूा 
सजू - डोक्याला मार लागल्यामळेु, लघवी तुंबणे, संधीवात, गडुघेदखुी, सर्थजकल आॅंकॉलॉजी, हाडाचा कॅं सर, 
हात फॅ्रक्चर, हात भाजला या आजारांमळेु या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा होता असे सांरगतले. 

9.11 योजनेअंतगणत उिंचार होऊ शकत नाही याची मारहती रुग्णालयातील डॉक्टरांनी रदल्याचे 40 (56 
टक्के), आरोग्यरमर/कमणचाऱ्यांनी रदल्याचे 23 (32 टक्के) तर इतर माध्यमांद्वारे मारहती रमळाल्याचे 9 (12 
टक्के) अलाभधारकांनी सांरगतले.  
9.12 रुग्णालयातील डॉक्टसण /िंररचारीका /आरोग्य रमर /कमणचारी यांचेकडून योग्य मागणदशणन व सहकायण 
रमळाल्याचे 54 (75 टक्के) अलाभधारकांनी सांरगतले. 
9.13 योजनेअंतगणत उिंचार नामंजरूीची कारणे अयोग्य वाटत असल्याचे 34 (47 टक्के) अलाभधारकांनी 
सांरगतले. 
9.14 योजनेअंतगणत उिंचार न झाल्यामळेु शासकीय रुग्णालयातनू उिंचार घेतल्याचे 13 (18 टक्के), 
खाजगी रुग्णालयातनू स्वखचाने उिंचार घेतल्याचे 43 (60 टक्के), उिंचार घेतला नसल्याचे 13 (18 टक्के), 
योजनेअंतगणत उिंचार रमळण्यासाठी तिार नोंदरवल्याचे एक (एक टक्का) व इतर उिंाय अवलंरबल्याचे दोन 
(तीन टक्के) अलाभधारकांनी सांरगतले. 
9.15 योजनेच्या कायणिंद्धतीमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे 44 (61 टक्के) अलाभधारकांनी 
सांरगतले. सदर योजना सवणसामान्यांसाठी उिंयकु्त असल्याचे 68 (94 टक्के) अलाभधारकांनी सांरगतले. 

अडचणी 

1) रशधािंररका फाटलेल्या, खोडलेल्या असणे, आरोग्यकाडण लवकर उिंलब्ध न होणे, उिंलब्ध असल्यास 
नावातील फरकांमळेु अिवा रशधािंररका / आरोग्यकाडण दोहोंिैंकी एकच कागदिंर उिंलब्ध असणे या 
सवणसामान्य अलाभधांरकांच्या अडचणी आहेत. 

2) योजनेअंतगणत समारवष्ट्ट आजारांिैंकी आजार नसणे त्यामळेू रुग्णांस योजनेअंतगणत उिंचार नाकारले 
जातात. 

3) जास्तीत जास्त रुग्णालये रजल्याच्याच रठकाणी आहेत. तालकु्याच्या रठकाणी काही मयारदत आजारांवर 
उिंचार करता येईल अशा प्रकारचे अंगीकृत रूग्णालय नाहीत. 

4) योजनेची मारहती सवणसामांन्यािंयंत िंणूणिंणे िंोहचलेली नाही. कोणते रूग्णालय अंगीकृत आहे. तसेच 
त्यामध्ये कोणत्या आजारांवर उिंचार करण्यात येतात याबाबत मारहती नाही. 

उपाययोजना 

1) सवण सामान्य लोकांना या योजनेच्या रनकषांची व आवश्यक कागदिंरांची योग्य मारहती रमळाल्यावर 
अरधक चांगले िंररणाम रदसनू येतील व योजनेचा रजल्हा ते गाविंातळी िंयंत प्रचार व प्ररसध्दीसाठी 
स्िारनक यंरणांची सयुोग्य मदत घेण्यात यावी. तसेच रशधािंररका व डाटाबेस रडजीटल स्वरुिंात उिंलब्ध 
झाल्यास फाटक्या, चरुगळलेल्या समस्येतनू कायम मकु्तता होवून उिंचार सलुभ होतील. 

2) योजनेअंतगणत सामान्य जनतेमध्ये कोणते आजार येतात याबाबत जनजागतृी करणे आवश्यक वाटते. 
तसेच 971 उिंलब्ध उिंचारांची समीक्षा करुन आवश्यक असलेल्या रोगांचा अंतभाव करण्यात यावा. 



 

109 
 

3) तालकु्यांच्या रठकाणी रुग्णालयांचा अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये रनकषांप्रमाणे समावेश करुन संख्या 
वाढरवण्यात यावी. तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या वाढरवण्यात यावी. काही 
रवरशष्ट्ट आजारांवर उिंचार होईल असे तालकु्याच्या रठकाणी अंगीकृत रूग्णालय असाव.े 

4) या योजनेची प्रचार व प्ररसध्दी मोठया प्रमाणात होणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रचरलत साधनांबरोबर 
आधरुनक सामारजक माध्यमांचा वािंर करावा. 

 
***** 
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