
आकस्ममक आजाराांमध्ये कोविड-19 या नविन 
आजाराचा समािशे करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सािवजवनक आरोग्य विभाग 

शासन वनणवय क्रमाांकः िखैप्र-2020/प्र.क्र.66/राकावि-2 
10 िा मजला, गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आिार, 

निीन इमारत मांत्रालय, म ांबई. 
वदनाांक : 17 वडसेंबर, 2020. 

िाचा -  
1) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक-एमएजी-

1084/4157/सीआर-156, वदनाांक 29 एवप्रल, 1985. 
2) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक-एमएजी-

1088/3837/आरोग्य-9, वदनाांक 23 जानेिारी,1989. 
3) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक एमएजी-

1099/प्र.क्र.40/आरोग्य-3,वदनाांक 29 ज ल,ै 1999. 
4) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक-एमएजी-

1099/प्र.क्र.238/आरोग्य-3, वदनाांक 21 ऑगमट, 1999. 
5) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक-एमएजी-1095/सीआर-

45/आरोग्य-3, वदनाांक 4 ज लै, 2000. 
6) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक -एमएजी-

2005/9/प्र.क्र.1/आरोग्य-3, वदनाांक 19 माचव, 2005. 
7) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक एमएजी-

2005/प्र.क्र.251/आरोग्य-3, वदनाांक 10 फेब्र िारी, 2006. 
8) शासन वनणवय, सािवजवनक आरोग्य विभाग क्रमाांक िखैप्र-2019/प्र.क्र. 

236/राकावि-2, वदनाांक २७ माचव, 2020. 
9) शासन वनणवय, महसूल ि िन, आपत्ती व्यिमथापन, मदत ि प निवसन विभाग क्र. 

डीएमय -2020/प्र.क्र.92/डीआयएसएम-1, वदनाांक 31 ऑगमट, 2020. 

प्रमतािना - 
सांदभावधन क्र.6 येथे नम द करण्यात आलेल्या वदनाांक 19 माचव, 2005 च्या शासन वनणवयान्िये 

आकस्ममक ि गांभीर आजाराांची यादी प्रवसध्द करण्यात आलेली असून याांत एकूण 27 आकस्ममक 
आजार ि ५ गांभीर आजार वनवित केलेले आहेत. कोविड-19 हा एक नविन आजार आहे ि त्यािरील 
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उपचाराांसाठीच्या िदै्यकीय खचात देखील प्रचांड िाढ झाली आहे.  तसेच, सांदभाधीन क्र. 9 च्या शासन 
वनणवयातील तरत दीन सार वदनाांक 2 सप्टेंबर, 2020 पासून राज्यातील सिव शासकीय कायालयातील 
उपस्मथती िाढविण्यात आलेली आहे. कोविड-19 चा पवरणाम बह ताांशी श्वसन सांमथेिर होतो. हृदय ि 
फ प्फ स सांबांवधत आजार हे सांदभाधीन शासन वनणवय क्रमाांक 6 मधील पवरवशष्ट्ट “अ” मधील अन क्रमाांक 
१ मध्ये समाविष्ट्ट आहे. परांत , शासनाचे इतर विभाग ि क्षवेत्रय कायालयाांकडून कोविड-19 या 
आजारािरील उपचारासाठी िदै्यकीय खचव प्रवतपूतीबाबत मपष्ट्टता आणण्याची मागणी करण्यात येत 
आहे. त्यान षांगाने, कोविड-19 या आजारािरील उपचारासाठी करण्यात आलेल्या िदै्यकीय खचव 
प्रवतप तीबाबत मपष्ट्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  

शासन वनणवय-  
आता, सदर शासन वनणवयाांन्िये सांदभाधीन क्र. 6 च्या शासन वनणवयाांन्िये  विर्ननवदष्ट्ट करण्यात 

आलेल्या एकूण 27 आकस्ममक आजाराांमध्ये आणखी नविन १ (एक) आकस्ममक आजाराचा समािशे 
करण्यात येत आहे.   

28)  Covid-19  
िदै्यकीय खचव प्रवतप तीसाठी रुग्णाचे कोविड-19  बावधत असल्याने िदै्यकीय अहिालात नमूद 

असले पावहजे.  तसेच, रुग्णाच्या रक्तातील SPO2  (प्राणिायू पातळी) ही 95 टक्के पेक्षा कमी असणे 
आिश्यक आहे.  
2. हे आदेश वद. 2 सप्टेंबर, 2020 पासून प िवलक्षी प्रभािाने लागू राहतील.  
3. हे आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने ि त्याांचा अनौपचारीक सांदभव क्रमाांक 54/2020/सेिा-5, 
वदनाांक 07.12.2020 न सार वनगववमत करण्यात येत आहे.  
4. सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतमथळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202011271303227917 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल मिाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नािाने.  

 र.र. गढरी,  
 उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) म ख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई, 
2) सिव अपर म ख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि,(सिव मांत्रालयीन विभाग), मांत्रालय, म ांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे सवचि, राजभिन, म ांबई, 
4) म ख्यमांत्रयाांचे प्रधान सवचि/सवचि, म ख्यमांत्री सवचिालय, मांत्रालय, म ांबई, 
5) म ख्यमांत्रयाचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई, 
6) सिव मांत्री ि राज्यमांत्री याांचे मिीय सहायक, मांत्रालय, म ांबई, 
7) मांत्री (आरोग्य) याांच ेखाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई, 
8) राज्यमांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, म ांबई, 
9) सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, म ांबई, 
10)  सवचि, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालय, विधान भिन, म ांबई, 
11) सेंटलमेंट कवमशनर ॲण्ड डायरेक्टर ऑफ लफ लँड रेकॉडवस, प णे, 
12) विभागीय आय क्त (सिव), 
13) वजल्हावधकारी (सिव वजल्हे), 
14) म ख्य कायवकारी अवधकारी, सिव वजल्हा पवरषद, 
15) महालेखापाल, महाराष्ट्र -1 (लेखा ि अन ज्ञयेता)/(लखेा ि पवरक्षा) म ांबई, 
16) महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखा ि अन ज्ञयेता)/(लेखा ि पवरक्षा) नागपरू, 
17) अवधदान ि लेखा अवधकारी, म ांबई, 
18) सहसांचालक, अवधदान ि लेखा अवधकारी, म ांबई, 
19) चीफ ऑवडटर लोकल फां ड्स अकाऊां टस, म ांबई, 
20) सिव कोषागार अवधकारी, 
21) सांचालक, आरोग्य सिेा, म ांबई, 
22) सांचालक, िदै्यकीय वशक्षण ि सांशोधन, म ांबई, 
23) सांचालक, आय िदे, म ांबई, 
24) सांचालक, राज्य कामगार विमा योजना, म ांबई, 
25) व्यिमथापकीय सांचालक, हाफकीन बायो-फामामय टीकल कॉपॉरेशन, परेल, म ांबई, 
26) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकव , मांत्रालय, म ांबई, 
27) सहसांचालक, आरोग्य सेिा (सिव), 
28) अवधष्ट्ठाता, शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय (सिव), 
29) वजल्हा आरोग्य अवधकारी, वजल्हा पवरषद (सिव), 
30) वजल्हा शल्यवचवकत्सक, वजल्हा रुग्णालय (सिव), 
31) प्रबांधक, म ांबई उच्च न्यायालय, म ांबई, 
32) प्रोथोनेटरी ि वसवनयर मामटर, म ांबई उच्च न्यायालय, म ांबई, 
33) वित्त विभाग (कायासन सेिा-5), मांत्रालय, म ांबई, 
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34) व्यिमथापक, शासकीय मध्यिती म द्रणालय, म ांबई, 
35) सिव मांत्रालयीन विभाग (आमथापना कायासन), मांत्रालय, म ांबई, 
36) वनिड नमती (राकावि-2), सािवजवनक आरोग्य विभाग, मांत्रालय, म ांबई. 

 
2. मांत्रालयीन विभागाच्या सिव आमथापना कायासनास विनांती करण्याांत येते की, 
त्याांनी शासन वनणवयाच्या प्रती त्याांच्या सिव सांबांवधत कायासनाांना पाठ िाव्यात. तसेच, 
सांबांवधत कायासनाने त्याांच्या अवधपत्याखालील सिव विभाग प्रम ख  ि कायालय प्रम ख 
याांना पाठिाव्यात. 
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