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प्रस्तावना :- 
दैनंडदन अयुष्ट्याच्या सुखकर वािचालीसाठी डनरामय जीवन ऄत्यावश्यक गोष्ट्ि अहे. र्शरीर 

अडण मन स्वस्थ ऄसेल तर माणसू कोणतेही अव्हान सहजपणे पेलू र्शकतो. स्वस्थ व्यक्तत, स्वस्थ ग्राम 
अडण स्वस्थ राज्य या पायऱ्यावरुनच अपण स्वस्थ राष्ट्राचे ऄंडतम ध्येय गाठू र्शकतो. मा. मुख्यमंत्री 
याचं्या संकल्पनेनुसार स्वस्थ िारत घिवण्यासाठी स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान राबडवण्याचा र्शासनाचा 
मानस अहे. 

 सदर ऄडियानाऄंतगगत महाराष्ट्रातील सवग डजल्हांदरम्यान गरीब, गरजु रुग्णाकंडरता 
डवनामूल्य वदै्यकीय सेवा देणे प्रस्ताडवत अहे. त्या ऄनुषंगाने सवग प्रथम डनविक डजल्हयाच्या डठकाणी 
पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी मोहीम हाती घेण्याचे डनयोजन अहे. पूवगतपासणी मोडहमेच्या 
डनष्ट्कषानुसार अरोग्य यंत्रणेस प्रडर्शक्षण, अजाराबाबतची जनजागृती अडण र्शासनाच्या ऄक्स्तत्वात 
ऄसलेल्या योजनामंार्ग त डवनामूल़् उपचार उपलब्ध करुन देणे प्रस्ताडवत अहे. या कडरता संबंडधत 
डजल्हयाचे प्रर्शासकीय प्रमुखासंोबत वदै्यकीय डर्शक्षण डविागातंगगत सवग र्शासकीय/ खाजगी वदै्यकीय 
महाडवद्यालये, सावगजडनक अरोग्य डविाग तसेच डजल्हा पडरषद, महानगर पाडलका, नगर पाडलका, 
नगर पडरषदा, नगर पंचायत याचं्या ऄखत्याडरतील अरोग्य डविाग याचं्या सहिागाने व डवडवध 
सामाडजक संस्था, सेवािावी संस्था, ऄर्शासकीय संस्था, समाजसेवक याचं्या समन्वयाने सदर मोहीम 
राबडवण्याचे र्शासनाच्या डवचाराधीन अहे. 
र्शासन डनणगय:-  

'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान' ऄंतगगत डवडवध डजल्हयादरम्यान गरीब, 
गरजू रुग्णानंा त्याचं्या डजल्हयाच्या डठकाणी अवश्यक वदै्यकीय सुडवधा र्शासनाच्या ऄक्स्तत्वात 
ऄसलेल्या योजनामंार्ग त डवनामूल्य उपलब्ध करुन देण्याचा र्शासन डनणगय घेत अहे. तत्पूवी संबंधीत 
रुग्णाचं्या अजाराचे डनदान होण्यासाठी अडण त्या ऄनुषंगाने अवश्यक वदै्यकीय सेवा पुरडवण्याच्या 
डनयोजनासाठी संबंडधत डजल्हयामंधील गरीब, गरजू रुग्णाचंी अरोग्य पूवग तपासणी करण्याचा र्शासन 
डनणगय घेत अहे. त्या ऄनुषंगाने महाराष्ट्र  डदनापासून म्हणजचे १ मे,  2017 पासून महाराष्ट्रातील सहा 



शासन ननर्णय क्रमाांकः जागृती0317/प्र.क्र.81/ऄडधडनयम 

 

पषृ्ठ 7 पैकी 2  
 

महसुली डविागातील प्रत्येकी एक या प्रमाणे नाडर्शक, पालघर, ऄकोला, बीि, चंद्रपूर व सागंली या 
सहा डजल्हयामंध्ये प्रथम िप्प्यांत १ ते २७ मे, 2017 दरम्यान पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी मोडहम 
राबडवण्याचा र्शासन डनणगय  घेत अहे. 

2. सदर मोडहमे ऄंतगगत श्वसनाचे डवकार, पोिाचे डवकार, हृदयरोग, ऄक्स्थरोग, नेत्ररोग, मेंदूच े
डवकार, मूत्ररोग, त्वचारोग, स्त्रीरोग, बालरोग, गं्रथीचे डवकार, मनोडवकार, ककग रोग, नाक-कान-घसा 
डवकार, दंतरोग, जनरल मेिीसीन, जनरल सजगरी, प्ला क्स्िक सजगरी, लठ्ठपणा अदी डवषयासंबंधीच्या 
अजाराचंी पूवग तपासणी करण्यात येणार अहे. 

3. अरोग्य पूवग तपासणी मोडहमे कडरता डवडवध डवषयासंबंधीच्या अजारासंाठी वदै्यकीय डर्शक्षण 
डविागाच्या व सावगजडनक अरोग्य डविागाच्या तज्ञ सडमतीमार्ग त, राज्यातील सामाडजक व पयावरणाची 
पडरक्स्थती लक्षात घेवुन उपलब्ध अरोग्य मानकानुंसार पूवग तपासणीच े डवडहत नमुने ऄंडतम करण्यात 
अले अहेत. 

4. तसेच, संचालक, वदै्यडकय डर्शक्षण व संर्शोधन यानंी तज्ञ सडमतीमार्ग त ऄंडतम करण्यात अलेले 
पूवग तपासणीचे डवडहत नमुने ऑनलाईन पध्दतीने िरण्याबाबत संगणकीय प्रणाली डवकडसत केली अहे.  

5. सदर मोडहमेऄंतगगत पथदर्शी डजल्हयातील प्रत्येक गावांगावातं प्राथडमक अरोग्य कें द्राऄंतगगत 
अरोग्य पूवग तपासणी कक्ष स्थाडपत करण्यात येणार अहे. यासाठी अर्शा सेडवका, ऄंगणवािी सेडवका, 
ग्रामसेवक तसेच सरपंच व स्थाडनक लोकप्रडतडनधी सामाडजक संस्था, समाजसेवक याचं्यामार्ग त रुग्ण 
जागृती करुन त्यानंा तपासणी कक्षामध्ये तपासणीसाठी उपक्स्थत राहण्याबाबत प्रवृत्त करण्यात येणार 
अहे. 

6.  र्शहरी िागाबाबत सदर मोडहमेऄंतगगत पथदर्शी डजल्हयातील र्शहरामंध्ये प्रत्येक प्रिागातील 
र्शहरी प्राथडमक अरोग्य कें द्रा ऄंतगगत अरोग्य पूवग तपासणी कक्ष स्थाडपत करण्यात येणार अहे. 
यासाठी अरोग्य सेवक व स्थाडनक लोकप्रडतडनधी, सामाडजक संस्था, समाजसेवक याचं्यामार्ग त रुग्ण 
जागृती करुन त्यानंा तपासणी कक्षामध्ये तपासणीसाठी उपक्स्थत राहण्याबाबत प्रवृत्त करण्यात येणार 
अहे. 

7. पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी मोडहमेचे डवडवध डजल्हयादरम्यानचे संपूणग डनयोजन करण्यासाठी 
एक राज्यस्तरीय समन्वय सडमती व संबंधीत डजल्हास्तरीय समन्वय सडमती गडठत करण्यात येत अहे. 

 
ऄ) राज्यस्तरीय समन्वय सडमती :- 

 राज्यस्तरीय समन्वय सडमतीमध्ये मा. मंत्री वदै्यकीय डर्शक्षण हे ऄध्यक्ष ऄसून मा. मंत्री, 
सावगजडनक अरोग्य डविाग हे सह ऄध्यक्ष राहणार अहे. ऄडधष्ट्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये हे 
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सदर सडमतीचे राज्य समन्वय ऄडधकारी राहतील, सदर राज्यस्तरीय सडमतीची रचना खालीलप्रमाणे 
राहील :- 
 
1. मंत्री, वदै्यकीय डर्शक्षण डविाग : ऄध्यक्ष 
2. मंत्री, सावगजडनक अरोग्य डविाग : सह ऄध्यक्ष 
3. राज्यमंत्री, वदै्यकीय डर्शक्षण डविाग : सदस्य 
4. ऄपर मुख्य सडचव, सावगजडनक अरोग्य डविाग : सदस्य 
5. प्रधान सडचव, वदै्यकीय डर्शक्षण व औषधी द्रव्ये डविाग : सदस्य 
6. मुख्य कायगकारी ऄडधकारी, राजीव गाधंी जीवनदायी अरोग्य 

योजना 
: सदस्य 

7. अयुतत (ऄन्न व औषध प्रर्शासन) : सदस्य 
8. संचालक (वदै्यकीय डर्शक्षण व संर्शोधन) : सदस्य 
9. संचालक (अयुष) : सदस्य 
10. संचालक (अरोग्य सेवा) : सदस्य 
11. ऄनुलोम सामाडजक संस्था याचंा प्रडतडनधी : सदस्य 
12. डनरामय सामाडजक संस्था याचंा प्रडतडनधी : सदस्य 
13. ऄडधष्ट्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मंुबई,राज्य समन्वय 

ऄडधकारी 
: सदस्य सडचव 

 
ब) डजल्हास्तरीय समन्वय सडमती :- 

डजल्हास्तरीय समन्वय सडमतीमध्ये संबंधीत डजल्हयाचे पालकमंत्री हे मुख्य समन्वयक तथा 
ऄध्यक्ष राहतील. सदर डजल्हास्तरीय सडमतीची रचना खालीलप्रमाणे राहील :- 
1. पालकमंत्री : मुख्य समन्वयक तथा 

ऄध्यक्ष 
2. सवग खासदार /अमदार : सदस्य 
3. डज.प. ऄध्यक्ष/ महापौर/नगराध्यक्ष : सदस्य 
4. डजल्हाडधकारी : सदस्य 
5. मुख्य कायगकारी ऄडधकारी, डजल्हा पडरषद : सदस्य 
6. अयुतत /मुख्याडधकारी महानगरपाडलका/नगरपाडलका : सदस्य 
7. उप संचालक (अरोग्य) : सदस्य 
8. डजल्हा र्शल्यडचडकत्सक : सदस्य सडचव 
9. ऄडधष्ट्ठाता, र्शासकीय वदै्यकीय/दंत/अयुवदे महाडवद्यालय : सह सदस्य सडचव 
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10. डजल्हा अरोग्य ऄडधकारी : सह सदस्य सडचव 
11. ऄडधष्ट्ठाता, खाजगी वदै्यडकय/दंत/अयुवदे /होडमओपॅथी 

महाडवद्यालय 
: सदस्य  

12. मुख्य अरोग्य ऄडधकारी, महानगरपाडलका/नगरपाडलका/ 
नगर पडरषद/ नगर पंचायत 

: सदस्य 

13. डजल्हा समन्वय ऄडधकारी, जीवनदायी अरोग्य योजना : सदस्य 
14. डजल्हा माडहती ऄडधकारी : सदस्य 
15. डजल्हा अयुवदे डवस्तार ऄडधकारी : सदस्य 
16. ऄनुलोम सामाडजक संस्था याचंा प्रडतडनधी : सदस्य 
17. सहाय्यक संचालक (अयुष) : सदस्य 
 
8. सवग गरजू रुग्णाचंा पूवग तपासणीसाठीच्या ऄंडतम करण्यात अलेल्या डवडहत नमुन्यामध्ये 
अजारडनहाय तपर्शील संगणकीय प्रणालीवर व र्शासनामंार्ग त उपलब्ध केलेल्या डववरण पत्रामध्य े
प्राथडमक अरोग्य कें द्राऄंतगगतच्या अरोग्य पूवग तपासणी कक्षामार्ग त नोंद करण्यात येणार अहे व 
त्याबाबतचा दैनंडदन ऄहवाल डजल्हा समन्वय सडमती सदस्य सडचव यानंा सादर करावयाचा अहे. 

9. डजल्हयातील सवग रुग्णानंा अरोग्य पूवग तपासणी मोडहमेचा लाि डमळण्याच्या दृष्ट्िीने डजल्हा 
समन्वय सडमतीने स्थाडनक प्रर्शासकीय ऄडधकारी, स्थाडनक अरोग्य यंत्रणा व कमगचारी यानंा   डद. २४ 
ते २९  एडप्रल, 2017 या कालावधीमध्ये सडवस्तर बैठका घेऊन प्रडर्शक्षण अयोडजत करावयाचे अहे. 

10. तसेच, या पूवग तपासणी मोहीमे दरम्यान तपासणी झालेल्या रुग्णाचंा सडवस्तर ऄहवाल डद. ३१ 
मे, २०१७ ऄखेर डजल्हा सडमती सदस्य सडचव यानंी राज्य समन्वय ऄडधकारी यांच्याकिे सादर करावा.  

11. डजल्हास्तरीय समन्वय सडमतीने पूवग तपासणी कालावधीमध्ये ( १ ते २७ मे, २०१७ ) सदर 
मोडहमेची ऄंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणे सोबत डकमान अठवियातून एक वळेेस अढावा बैठक घेऊन 
राज्यस्तरीय सडमतीस ऄहवाल सादर करावा. तसेच राज्य समन्वय सडमतीने देखील तपासणी 
कालावधीत दरम्यान संबंधीत डजल्हा समन्वय सडमती सोबत क्व्हडिओ कॉन्र्रंसद्वारे अढावा बैठक 
घेण्यात यावी. 

12. 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान' ऄंतगगत पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी 
मोडहमेचा रु्शिारंि डजल्हास्तरीय समन्वय सडमतीने संबंडधत डजल्हयाचे पालकमंत्री व प्रर्शासन प्रमुख, 
अरोग्य डविाग प्रमुख, वदै्यकीय महाडवद्यालय प्रमुख याचं्या उपक्स्थतीत महाराष्ट्र  डदनी डदनाकं १ मे,  
2017 रोजी एकाच वळेी राज्यिरात करावा. 
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13. पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी मोडहमेचा कायगक्रम खालीलप्रमाणे राहील :- 

िप्पा डदनाकं महसूल डविाग डजल्हा 
िप्पा क्र.1 १ ते २७ मे, २०१७ नाडर्शक नाडर्शक 

औरंगाबाद बीि 
नागपूर चंद्रपूर 
पुणे सागंली 
कोकण पालघर 
ऄमरावती ऄकोला 

 
14. 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान' ऄंतगगत पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी 
मोडहमेच्या डनष्ट्कषानुसार संबंडधत डजल्हयातील अढळून अलेल्या अजाराबंाबत व्यापक जनजागृती 
कायगक्रम व अरोग्य यंत्रणेस प्रडर्शक्षण हे संबंडधत डजल्हास्तरीय समन्वय सडमतीमार्ग त अयोडजत 
करण्यात याव.े 

15. 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान' ऄंतगगत पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी 
मोडहमेच्या डनष्ट्कषानुसार अढळून अलेल्या गरजू रुग्णानंा त्याचं्या डजल्हयाच्या डठकाणी अवश्यक 
वदै्यकीय सुडवधा र्शासनाच्या ऄक्स्तत्वात ऄसलेल्या योजनांमार्ग त डवनामूल्य उपलब्ध करुन देण्याच्या 
दृष्ट्िीने डजल्हास्तरीय समन्वय सडमतीने राज्यस्तरीय समन्वय सडमतीसोबत तात्काळ सडवस्तर डनयोजन 
करुन प्रत्येक गरजू रुग्णाला ऄडियानाचा लाि होण्याच्या दृष्ट्िीने ऄंमलबजावणी करावी.  

16. त्याडर्शवाय ज्या रुग्णानंा ऄक्स्तत्वात ऄसणाऱ्या र्शासकीय योजनाचंा लाि डमळू र्शकणार नाही 
ऄर्शा रुग्णाचंी मुख्यमंत्री सहाय्यता डनधीद्वारे उपचारासंाठी मदत डमळणेकरीता डजल्हा समन्वय 
सडमतीच्या सदस्य सडचव (डजल्हा र्शल्य डचडकत्सक ) यानंी यथोडचत प्रस्ताव संबंडधतानंा सादर करुन 
पाठपुरावा करावा व व या करीता स्वतंत्र रुग्ण सहायता कक्ष स्थापन करण्यात यावा.  

17. त्या डर्शवाय वरील पैकी दोन्ही डठकाणी उपचारास पुरेर्शी मदत न डमळू र्शकणा-या रुग्णासंाठी 
सामाडजक संस्था, ऄर्शासकीय संस्था तसेच सामूदाडयक सामाडजक दाडयत्व (CSR ) डनधीद्वारे 
उपचारास मदत उपलब्ध करुन देणेबाबत मा.मुख्यमंत्री याचंे अरोग्य सल्लागार व राज्य समन्वय 
ऄडधकारी यानंी स्वतंत्र कक्ष स्थापून डनयोजन कराव.े 

18. 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान' ऄंतगगत पथदर्शी अरोग्य पूवग तपासणी 
मोडहमेच्या डनष्ट्कषानुसार अढळून अलेल्या डवडवध अजाराबंाबत संर्शोधन करुन र्शासनस्तरावर 
कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच े डनयोजन राज्यस्तरीय समन्वय सडमतीने करावी. या मोडहमेच्या 
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अधारावर संपूणग राज्यात 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान' राबडवण्यात येणार 
अहे. तसेच प्रस्ताडवत महात्मा रु्ले डजल्हा अरोग्य योजनेची पुढील अखणी करण्यात येणार अहे. 

19. या योजनेऄंतगगत कायगरत र्शासकीय ऄडधकाऱी/ कमगचारी यानंा प्रवास खचग व दैनंडदन खचग 
संबंडधत प्रर्शासकीय अस्थापनामार्ग त डनयमानुसार ऄनुज्ञये राहील. 

20. 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वस्थ महाराष्ट्र ऄडियान' राबडवण्यासाठी लागणाऱ्या अर्थथक 
तरतूदीबाबत स्वतंत्रपणे र्शासन डनणगय डनगगडमत करण्यात येईल.  

21. हा र्शासन डनणगय महाराष्ट्र र्शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईिवर उपलब्ध 
करुन देण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताकं 201704171410327313 ऄसा अहे. हा र्शासन डनणगय 
डिडजिल स्वाक्षरी साक्षाकंीत करुन काढण्यात येत अहे 

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या अदेर्शानुसार व नावाने.  

 श्रीडनवास पुं. कोतवाल 
 ऄवर सडचव, महाराष्ट्र र्शासन. 

प्रत, 
1. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सडचव, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
2. मा.डवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र डवधानपडरषद, याचंे खाजगी सडचव, डवधानिवन, मंुबई- 

400021. 
3. मा. डवरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र डवधानसिा, याचंे खाजगी सडचव, डवधानिवन, मंुबई-400021. 
4. मा.मंत्री (व.ैडर्श.) याचंे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
5. मा.मंत्री (सावगजडनक अरोग्य) याचंे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
6. मा. राज्यमंत्री (व.ैडर्श.) याचंे खाजगी सडचव, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
7. सवग पालक मंत्री, 
8. सवग खासदार/सवग अमदार/ सवग डजल्हापडरषद ऄध्यक्ष/सवग महापौर/सवग नगराध्यक्ष 
9. मा. मुख्यमंत्री याचंे अरोग्य सल्लागार. 
10. मा. मुख्य सडचव, महाराष्ट्र र्शासन, मंत्रालय, मंुबई-32. 
11. मा. ऄपर मुख्य सडचव, सवगजडनक अरोग्य डविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
12. मा. प्रधान सडचव, वदै्यकीय डर्शक्षण व औषधी द्रव्ये डविाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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13. सवग ऄपर मुख्य सडचव/ प्रधान सडचव/ सडचव. 
14. सवग डविागीय अयुतत, महसूल. 
15. सवग डजल्हाडधकारी. 
16. सवग मुख्य कायगकारी ऄडधकारी, डजल्हा पडरषद 
17. सवग अयुतत महानगरपाडलका 

18. अयुतत, ऄन्न व औषध प्रर्शासन, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
19. कुलगुरु, महाराष्ट्र अरोग्य डवज्ञान डवद्यापीठ नाडर्शक, 
20. संचालक, वदै्यकीय डर्शक्षण व संर्शोधन, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
21. संचालक, अयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
22. संचालक, अरोग्य सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
23. मुख्य कायगकारी ऄडधकारी, राजीव गाधंी जीवनदायी अरोग्य योजना. 

24. सवग उपसंचालक, अरोग्य 
25. सवग डजल्हा र्शल्यडचडकत्सक. 
26. ऄडधष्ट्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मंुबई. 

27. सवग ऄडधष्ट्ठाता र्शासकीय/ खाजगी वदै्यकीय/ दंत/ अयुवदे/ होडमओपॅथी महाडवद्यालय. 
28. सवग डजल्हा अरोग्य ऄडधकारी 
29. सवग मुख्याडधकारी नगरपाडलका/ नगर पडरषद/ नगर पंचायत 
30. सवग डजल्हा माडहती ऄडधकारी 
31. सवग डजल्हा समन्वय ऄडधकारी, जीवनदायी अरोग्य योजना. 
32. सवग डजल्हा अयुवदे डवस्तार ऄडधकारी. 
33. सवग मुख्य अरोग्य ऄडधकारी, महानगरपाडलका/ नगर पाडलका/ नगर पडरषद/ नगर पंचायत. 

34. सवग सहसडचव/ उपसडचव/ ऄवर सडचव /कक्ष ऄडधकारी  वदै्यकीय डर्शक्षण व औषधी द्रव्ये 
डविाग. 

35. सवग सहाय्यक संचालक, अयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
36. ऄनुलोम सामाडजक संस्था 

37. डनरामय सामाडजक संस्था 
38. डनविनस्ती (ऄडधडनयम) 
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