कलम ४ (१) (ब ) (xii)
प रप क

.वै /१/का व/१५०/१९९६ द.१८/०३/१९९६ अ वये

द.१५/०३/१९९६ रोजी अंध य

ं या िश

मंडळाने मोफत वै कय सेवे या माग याबाबत मा.आयु

यांचे समवेत झाले या चचम ये अंधाबरोबर अ थ,मुक बिधर,मतीमंद,आ मशाळे तील व ा यानी गर ब
िनराधार

ण,भुकप

त अशा

णांना वै क य सेवा दे ताना ४०%

सवलती दे णेबाबत मा यता दे यात आली.तथा प,बाहय
आदे श

णांना मोफत

ण सेवेबाबत या

ण फ माफ कर यात येऊ नये.

.वै /७/का व/२३०३/२००६ द.०९/११/२००६ अ वये

१. रा ीय काय मातंग त दले जाणारे उपचार सव
२. म.न.पा. ह तील

णांना अंशत: कंवा पुण त: मोफत दे यात यावेत.

णांना औषधपचारासाठ फ माफ

हणून रे शनकाड,लाईट बल,टे िलफोन बल,ओळखप

कंवा सवलत दे ताना वा त याचा पुरावा

आ ण यो य तो म.न.पा ह तील वा तवयाचा

पुरावा यापैक एक पाहु नच कायवाह कर यात यावी.फ माफ

कंवा सवलत दे ताना यापैक एक

पुरा याची स य त न तीस ठे वावी.परं तु उपचार दे ताना कोणताह पुरावा मागु नये.
३. म.न.पा. ह बाहे र ल सव

कार या

यावी.म.न.पा. हा बाहे र ल सव

णांना मंजुर दरप का माणे औषधोपचार,

कार या

णसेवा दे यात

णांना फ माफ /सवलत कंवा इतर कसलीह सवलत

दे ता येणार नाह .
४. म.न.पा.अिधकार /कमचार व पािलकेचे आजी-माजी नगरसद य व या सवाचे कुंटू ं ब या येनुसार
याचेवर अवलंबुन असणा-या य
५. शहरातील दा र
वारकर इ.) जे
िनयु

रे षेखालील

ंना मोफत उपचार सु वधा दे णेत या यात.

ण,आप कालीन

नाग रक, वातं

थतीतील

सैिनक,सेवा िनवृ

ण (भुकंप,पुर

त बेवारस,प कार व

कमचार,प कार,वाय.सी.एम.

स येणारे पोिलस कमचार ,मानधनावर ल व अ य

कारे

णालय येथे

काम करणारे कमचार

(घंटागाड ,अंगणवाड ,िल ह हे क सी,सी.पी.एस व इं टन डॉ टस) यांना वै कय सेवा मोफत दे णेत
यावी.
६. म.न.पा.ह बाहे र ल असले तर दा र य रे षेखालील
पुरावा सादर केलेनंतर औषधोपचार
आदे श

ण,जे

नाग रक, वातं

सैिनक यांन तसा

णसेवा मोफत दे णेत यावी.

.वै /७/का व/२२२८/२००६ द.२०/१०/२००६ अ वये

पंपर िचंचवड महानगरपािलका माननीय सद यांचे िशफारशीचा आधारे

णसेवा बलाम ये ५०% अथवा

पुण त: र कम सवलत/माफ चे/अिधकार मा.आरो य वै कय अिधकार यांना राहतील.
आदे श
जे

.वै /७/का व/२४०८/२००७ द.२०/०९/२००७ अ वये

नाग रकांना वय ६० वष व

यावर ल तसेच माजी रा य

तर य खेडाळू ,माजी रा ीय

खेडाळू ,माजी सैिनक व महानगरपािलका शहरातील मितमंद,अपंग मुकबधीर य
महानगरपािलकाचे

तरावर ल

ंना पंपर िचंचवड

णालय/दवाखा यात आव यक ते पुरावे सादर केलेनंतर वनाशु क उपचाराची सवलत

दे णेस मा यता दे त आहे . मा

केसपेपर फ +तपासणी फ माफ असणार नाह .

