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पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका
अचिकारी / कमाचा-यािंसाठी िन्विंतरी स्वास््य योजना िोरण 2013
वैद्यकीय पवभाग
१.

१. या धोरणाांस पपांपरी चचांचवड महानगरपालिका वैद्यकीय सेवा व वैद्यकीय दे खभाि धोरण २०१३ धन्वांतरी स्वास्थ योजना धोरण २०१३ असे सांबोधण्यात येईि.

२. सदरचे धोरण पपांपरी चचांचवड महानगरपालिका कायम आस्थापनेवरीि अचधकारी व कममचायाांना व सेवाननवत्ृ त अचधकारी व कममचा-याांना िागू होतीि.

३. धन्वांतरी स्वास्थ योजना िागु झािेनत
ां र पपांपरी-चचांचवड महानगरपालिका अचधकारी व
कममचा-याांना िागु असणारे भत
ु पव
ु म सवम धोरण / ठराव / आदे श ननरस्त होतीि.

४. पपांपरी-चचांचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी आस्थापनेवर ननयमीत वेतनश्रेणीमध्ये नेमणुक
केिेिा अचधकारी व कममचारी.

अ. रजेवर असिेिा ककां वा ननिांबबत केिेिा (Under Suspension) महानगरपालिका कममचारी
आणण अचधकारी व सेवाननवत्ृ त अचधकारी व कममचारी.

आ. बडतर्म कममचा-याांना सदर योजनेचा िाभ लमळणार नाही.

इ. सेवाननवत्ृ त अचधकारी व कममचारी (पती / पत्नी) दोघाांनाही सदर योजनेचा र्ायदा
लमळे ि.

२. वेतन / सेवाननवत्ृ ती वेतन महानगरपालिकेच्या ननधीमधून खची टाकण्यात येते व जयाांनी

योजनेचे ननयमाप्रमाणे सभासदत्व स्स्वकारिेिे आहे असे सवम काम करणारे अचधकारी / कममचारी
व सेवाननवत्ृ त अचधकारी / कममचाऱयाांसाठी ऐस्च्िक स्वरुपाचे राहीि. सभासदत्व लमळपवण्यासाठी

नमन
ु ा “अ” व नमन
ु ा “ब” मध्ये अजम करावा िागेि. आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी याांनी त्यास
मान्यता ददल्यानांतर सभासदत्व प्रदान करण्यात येईि.
३.

अ. महापालिका कममचा-यावर (धन्वांतरी योजनेच्या सभासद याांचेवर) पण
म णे अविांबन
ु प
ु असिेिे ककां वा
सभासदाांचे आई वडीि आजोबा, आजी, पती पत्नी, औरस ककां वा दत्तक घेतिेिा पण
म णे
ू प

अविांबन
असिेिा अपववादहत मि
ू
ु गा, मि
ु गी, (२५ वर्ामपयंत) घटस्र्ोटीत मि
ु गी, पवधवा
मि
ु गी.

आ. ननवत्ृ त अचधकारी व कममचारी याांचे सांदभामत र्क्त पती व पत्नी व मि
ु ाांचे बाबतीत तो मनतमांद
व

कायमस्वरुपी अपांगत्वामळ
म णे अविांबन
ु े व त्याांच्यावर पण
ु प
ु असणारा यामध्ये वयाची अट

लशचथि. पवधवा मि
ु ीस सभासद हयात असे पयंत धन्वांतरी स्वास्थ योजनेचा िाभ घेणेस पात्र
राहीि.

(टिप - मदहिा कममचा-यािा नतच्यावर पण
म णे अविांबन
ु प
ु असिेल्या आणण नतच्याबरोबर राहत
असिेिा नतचा पती, सास,ु सासरे ककां वा आई, वडडि याांची ननवड करता येईि.) व त्याबाबत
प्रनतज्ञापत्र दे णे आवश्यक आहे .
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इ. यथास्स्थत अचधकारी / कममचा-याांची पती ककां वा पत्नी ककां वा कुटूांबातीि इतर व्यक्ती वैद्यकीय
भत्ता दे णा-या ककां वा वैद्यकीय सेवा दे णा-या राजयशासन / केंद्र शासनाच्या सेवेत अथवा
मािकीची सांघटना ककां वा खाजगी सांघटना यामध्ये काम करीत असेि तर त्यािा / नतिा पपांपरी-

चचांचवड महानगरपालिका वैद्यकीय (दे खभाि) सेवा धोरण धन्वांतरी स्वास््य योजना - २०१३
अन्वयेचा सवितीचा िाभ घेता येणार नाही. यासांदभामत सांबचां धत अचधकारी / कममचाऱयाांना

र.रु.१००/- चे स्टॅ म्प पेपरवर प्रनतज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे आणण खोटे प्रमाणपत्र ददिेिे

आढळल्यास त्याांचेपवरुध्द कारवाई करण्यात येईि आणण प्रनतपत
ू ी केिेिी रक्कम त्याांचे
वेतनातन
ू ककां वा र्ांडातन
ू वसि
ु करण्यात येईि.

ई. ३१ माचम २००२ अखेर महापालिका कममचा-याांच्या कुटूांबातीि २ पेक्षा जास्त हयात मि
ु े असतीि

व त्याांनी कुटां ब ननयोजन शस्त्रकिया केिेिी नसेि तरी त्या कममचाऱयाांच्या कुटुांबीयाांना पवनामल्
ु य

वैद्यकीय उपचाराबद्दि सविती लमळतीि, परां तु ३१/०३/२००२ नांतर कुटुांब ननयोजन करणाऱया व

हयात दोन मि
े
ु े असणाऱया मयामददत कुटुांबातीि मि
ु ाांना वैद्यकीय बबिाची प्रनतपत
ु ी अनज्ञ
ु य
राहीि.

२००२ नांतर कुटुांब ननयोजन शस्त्रकिया न केिेल्या अथवा ०२ पेक्षा जास्त अपत्य असणाऱया
अचधकारी / कममचाऱयास र्क्त दोनच अपत्याकरीता सदर योजनेचा िाभ लमळे ि. सदरचे
नामननदे शन नांतर बदिता येणार नाहीत.

त्याचप्रमाणे सभासद होताना त्याांचेवर अविांबन
ु असणाऱया कुटुांबातीि व्यक्तीांची नाव नोंदणी
करणेत यावी. एखाद्याचा पववाह झािेनत
ां र तसेच अपत्य झािेनत
ां र तशी नोंद घेणेकरीता
सलमतीकडे अजम करणेत यावा.

४. या योजनेसाठी मनपा कममचारी व अचधकारी याांचेकडुन दरमहा र.रु. ३००/- व ननवत्ृ त कममचायाांकडुन

र.रु.

१५०/-

अशी

रक्कम

कपात

करुन

जमा

महानगरपालिकेच्या वतीने सदर ननधीमध्ये जमा करण्यात येईि.

रकमेच्या

दप्ु पट

रक्कम

५. प्रत्येक कममचा-यास ओळखपत्र / र्ॅलमिी ओळखपत्र / आरोग्यपस्ु स्तका दे ण्यात येईि. सदर
ओळखपत्र / आरोग्य पस्ु स्तका र.रू. १००/- रोख मनपा कोर्ागारात भरणा केल्यानांतर दे ण्यात

येईि. मळ
ां र दब
ु ओळखपत्र गहाळ झािेनत
ु ार ओळखपत्र र.रू. १००/- रोख मनपा कोर्ागारात
भरणा केल्यानांतर दे ण्यात येईि.

६. खाजगी रूग्णाियामध्ये सभासांदाना खािीि प्रमाणे सपु वधा दे ण्यात येतीि -

अ. सवम सभासद अचधकारी व कममचारी व त्याांचेवर अविांबन
ु असणारे (कुटुांब व्याख्येनस
ु ार) याांना व

सेवा ननवत्ृ त अधकारी व कममचारी व त्याांची पत्नी / पती याांना सेमी प्रायव्हे ट रुमचे
भाडे योजनेच्या ननधीतन
ां र मान्य करण्यात येईि.
ु दे यके सादर केिेनत

यामध्ये भोजनाच्या

खचामचा समावेश असणार नाही. सदरचा ननयम ICU, ICCU मधीि रुग्णाांना िागु होणार नाही.

(दटप - धन्वांतरी स्वास््य योजनेतग
ां त
म ननयमानस
े ा उच्च पातळीची
ु ार ददिेल्या वैद्यकीय सेवेपक्ष
सेवा हवी असल्यास त्या सभासदाांनी आगाऊ होणा-या खचामची पररपत
म ा स्वत: करावयाची आहे .)
ु त
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आ. जया प्रकारच्या आजाराांना आयष्ु यभर उपचार घ्यावे िागतात उदा. डायबेदटस, हायपर टे न्शन
अशा प्रकारचे आजाराांना और्ध परु पवणे.

(दटप - रूग्णास प्राचधकृत तज्ञ / पवशेर्ज्ञ अशा डॉक्टराांकडुनच िेखी स्वरूपात और्धाची
आवश्यकता असल्याचे पत्र (Prescription) आणणे आवश्यक असेि.

इ. सवम सभासदाांना सलमतीने मान्य केिेल्या पररलशष्ट “अ” व नमन
ु ा “अ-१” मधीि कोणत्याही

रुग्णाियात शस्त्रकिया व उपचार करुन घेता येईि त्याची बबिे / खचम सादर केल्यानांतर व
सलमतीचे मान्यतेनत
ां र व त्याांनी घािन
ु ददिेल्या मयामदेपयंतच योजनेच्या ननधीतन
ु खचम प्रनतपत
ु ी
करण्यात येईि.

ई. पररलशष्ट “क” मध्ये आांतभत
ूम केिेिी उपयांत्रे साधन सामग्र
ु ी आवश्यक ठरल्यास योजनेच्या
ननधीतन
ु अध्यक्ष याांच्या मान्यतेने त्याचा खचम दे णेत येईि.

७. ननकडीच्या पररस्स्थतीमध्ये प्राचधकृत अशासकीय खाजगी रूग्णाियामध्ये और्धे परु पवणे आणण
रूग्णाियात उपिब्ध नसिेल्या और्धाांच्या रकमेची प्रनतपत
ु ी करणे -

प्राचधकृत वैद्यकीय दे खभाि अचधका-याने खाजगी अशासकीय रूग्णाियामध्ये दाखि

केिेल्या महापालिका रूग्ण कममचारी ककां वा धन्वांतरी योजना सभासद त्याचे रुग्ण नातेवाईकाांवर

खाजगी रूग्णाियामध्ये पवहीत केिेिी सवम और्धे शक्यतोवर त्या रूग्णाियातन
ु च मनपाने ननस्श्चत
केिेल्या दराप्रमाणे लमळण्याची व्यवस्था करण्यात येईि.

जेव्हा एखादे और्ध, िस, रक्तजि ककां वा उपचार पवर्यक पदाथम अशा रूग्णाियात

सवमसाधारणपणे उपिब्ध नसतीि तें व्हा सदर प्राचधकृत रूग्णाियाकडुन ती उपिब्ध करून लमळतीि.
अशी व्यवस्था मध्यवती और्ध भाांडारातन
ु केिी जाईि. जेंव्हा तसे शक्य नसिेस महापालिका
कममचारी, आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी, पपांपरी चचांचवड महानगरपालिका याांचे िेखी आदे शानस
ु ार
खरे दी करून उपिब्ध करून दे णेत येईि. स्वतः महापालिका कममचारी याांनी खरे दी केल्यास त्याच्या

बबिाची प्रनतपत
ु ी वैद्यकीय दे खभाि अचधका-याचे प्रमाणपत्र आणण जरूर ती प्रमाणके सादर
केल्यानांतर धन्वांतरी योजनेतग
ां त
म मांजुर करून प्रनतपत
ु ी केिी जाईि. एखाद्या सभासद / कममचाऱयाांना

सादहत्य/उपकरणे/और्धे/िस/रक्तजि/इत्यादद खरे दी करणे शक्य नसल्यास अशा प्रसांगी सभासदाांना
ती

कोठून

खरे दी

करणार

त्याचे

कोटे शन

मागवन
ू

घ्यावे,

व

त्यावर

वैद्यकीय

अचधक्षक,

वाय.सी.एम.रुग्णािय / आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी याांनी दराबाबत पडताळणी करुन योग्य ते
धनादे श सांबचां धत परु वठाधारकास ददिे जातीि कोणत्याही पररस्स्थतीत सभासदाांना रोख रक्कम ददिी
जाणार नाही.

तसेच रुग्णाियामध्ये और्धोपचार घेत असताना रुग्णाांस पवपवध याांबत्रक तपासण्या

कराव्या िागतात (उदा. USG / CT-Scan / MRI / Pet / Scan / X-ray). रुग्ण दाखि
झािेल्या रुग्णाियाांमध्ये अशा तपासण्या करण्याची सोय उपिब्ध नसल्यास अशावेळी मनपाने
ननस्श्चत केिेल्या तपासणी केंद्रामध्ये तपासणीकरुन घेणे आवश्यक आहे . याबाबत धन्वांतरी स्वास्थ

सलमतीने सदर तपासणीचे दर ननस्श्चत करुन तपासणी केंद्राांची यादी तयार करावी व सांबचां धत
केंद्राना मनपाचे दर मान्य झािेनत
ां र त्याांचेशी आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी याांनी करारनामा करावा.
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८. वैद्यकीय खचामच्या प्रनतपत
ु ीची बबिे व अचग्रम समायोजनाचे बबिे मागण्या सादर करणे-

ही योजना चािु झाल्यानांतर या ननधीमधन
ु पव
ु ीची वैद्यकीय बबिे/अचग्रम समायोजन बबिे व ती
बबिे पव
ु ीप्रमाणे मांजूर करुन अदा करणे व अचग्रम समायोजन करणे त्याचा खचम सदर
ननधीमधुन खची टाकण्यात येईि. बबिे सादर करण्याची प्रकिया पव
ु ी प्रमाणेच राहीि.

९. खाजगी रुग्णाियास सभासदाांनी द्यावयाची कागदपत्रे -

अ. सभासद (सभासद शध्
ु दीवर नसल्यास त्याांचे नातेवाईकाांच) अजम.

आ. धन्वांतरी योजनेतगंत ददिेल्या कममचा-याांचे ओळखपत्राची (Smart Card) झेरॉक्स, सांगणक
िमाांक.

१०. खाजगी रुग्णाियाने वैद्यकीय पवभागाकडे (धन्वांतरी स्वास््य योजना कायामिय) बबिासाठी
मागणी करताना सादर करावयाचा कागदपत्रे.

अ. सभासद ऍडलमट झाल्यानांतर रुग्णाियाने सदर सभासद ऍडलमट झािेबाबत मनपास कळपवणे व
ऍथॉररटी पत्र घेणे त्याची झेरॉक्स बबिासोबत जोडणे आवश्यक.

आ. सभासदाांनी ददिेल्या सवम कागदपत्राांच्या प्रती.
इ. रुग्णाियाचे ओरीजनि बबि.
ई. डडस्चाजम काडम.

उ. बीि मान्य असिेबाबत बबिावर सभासदाची स्वाक्षरी.
ऊ. बबि मागणी पत्र.
११.

–

-

-

च्या

१२. बाहे रगावी गेिेिे रूग्ण -

अ. बाहे र गेिेल्या रूग्णाांच्या बाबतीत केवळ तातडीच्या आजाराांसाठीच प्रनतपत
ु ी होईि. त्यासाठी

तातडीच्या आजारची नमद
ु केल्याप्रमाणे कायमवाही व्हावी. परां तु तातडीचा आजार झाल्यानांतर
कममचा-याने ११६ तासाांचे आत दरु ध्वनी, र्ॅक्स, ई-मेि ककां वा प्रत्यक्ष भेट घेवन
ु शाखाप्रमख
ु ाांना
कळवावे. ०७ ददवसाांचे आत वैद्यकीय दाखिा प्रमाणणत करून घ्यावा सवमसाधारण व ककरकोळ

आजाराचे बाबतीत रुग्ण बाहे रगावी असिेस त्याचे आजाराची वैद्यकीय प्रनतपत
ू ी करण्यात येणार
नाही.

आ. तातडीचे उपचार - रस्त्यावरीि अपघात, ह्रदयपवकाराचा झटका, उष्माघात, नैसचगमक आपत्ती इ.
अशा वेळी सभासदाांना वैद्यकीय अचग्रम दे ण्यात येईि. अध्यक्ष याांच्या मान्यतेने या गांभीर

आजाराांवर शासकीय / शासनमान्यता प्राप्त खाजगी रूग्णाियात पवलशष्ट उपचार करण्यासाठी
िागणा-या उपकरणाांची खरे दी ककां मत और्धे व और्धोपचार यावरीि खचम भागपवण्यासाठी

अचग्रमाची रक्कम हॉस्स्पटिच्या कोटे शनच्या ७५% पयंत दे ण्यात येईि. सदर अचग्रम रक्कम
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सांबचधत रूग्णाियाकडुन अपेक्षक्षत खचामचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानांतर सांबचधत रूग्णास प्रत्यक्ष
शस्त्रकियेच्या ददनाांकापासन
ु जास्तीतजास्त ०७ ददवस अगोदर दे ण्यात येईि.
१३. ननकडीच्या

पररस्स्थतीमध्ये

खाजगी

रूग्णाियामध्ये

आांतररूग्ण

म्हणुन

केिेिे

उपचार,

पवशेर्ज्ञाांनी केिेिे उपचारावर झािेल्या वैद्यकीय खचामची प्रनतपत
ु ी होईि. तथापप उपचारासाठी
रूग्णाियात ठे वण्यावर झािेिा खचम महापालिकेने मान्य केिेिा दराप्रमाणेच दे ण्यात येतीि.

१४. धन्वांतरी स्वास््य योजना सलमतीमार्मत आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी याांनी खाजगी रुग्णाियाशी

करार करावेत व या दठकाणी या योजनेखािी ऍडलमट होणाऱया रुग्णाांना कॅशिेस सेवा उपिब्ध

करुन द्यावी. त्यामळ
ु े अचग्रमधन व त्याचे समायोजन तसेच त्यासाठी होणाऱया वेळेचा अपव्यय
व कायामियीन वेळेमध्ये बचत होईि.

१५. पपांपरी चचांचवड महानगरपालिका दवाखाना / रुग्णाियामधन
ू अचधकारी व कममचारी व त्याांचे
कुटुांबीय तसेच सेवा ननवत्ृ त कममचारी (पती / पत्नी) याांना मोर्त उपचार सेवा सपु वधा उपिब्ध
राहतीि.

१६. धन्वांतरी स्वास््य योजनेसाठी स्वतांत्र पवभाग करणे आवश्यक आहे .

अचधकारी / कममचारी

स्वतांत्र नेमणक
ु करणे आवश्यक आहे . या पवभागामार्मत वैद्यकीय बबिाांची ताांबत्रक तपासणी

करणे व खाजगी रुग्णाियािा बीिाचे पेमेंट करणे (बबिे करणे) मख्
े डे
ु य िेखापाि याांचक
पाठपवणे, र्ॉमम भरुन घेणे व ओळखपत्र दे णे या कामकाजासाठी स्वतांत्र कममचारी वगम प्रशासन
पवभागाने उपिब्ध करुन द्यावा.

१७. पररलशष्ट “ड” चे यादी मधीि नमद
ु आजारावरीि खचम लमळणार नाही. तसेच पररलशष्ट “ई” यादी
मधीि जादा खचीक आजार (र.रु. २०,००,०००/- पेक्षा जास्त याांची मयामदा ठरपवणे).

१८.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

धोरणाची
आयुक्त

अध्यक्ष

अध्यक्ष ,पपांचचांमनपा कममचारी महासांघ मान्यताप्राप्त

उपाध्यक्ष

अनत. आयुक्त

उपाध्यक्ष

आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी

कायामध्यक्ष

मुख्य िेखापाि

खस्जनदार

वैद्यकीय अचधक्षक

सदस्य

मख्
ु य िेखापररक्षक

सदस्य

कायदा सल्िागार

सदस्य

सहा. आयुक्त,

सदस्य

प्रशासन

१०. कामगार कल्याण अचधकारी

सदस्य

११. प्रशासन अचधकारी (मदहिा)

सदस्य

१२. मान्यताप्राप्त कममचारी महासांघाचे दोन प्रनतननधी

सह खजीनदार
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१९. सलमतीची बैठक प्रत्येक मदहन्यातन
ु कमीत कमी एकदा भरपवण्यात येईि. सभेची नोदटस
कायामध्यक्ष अध्यक्षाांच्या मान्यतेने काढतीि. त्यालशवाय अध्यक्ष याांना कोणत्याही वेळी सलमतीची
बैठक बोिपवण्याचे अचधकार राहतीि.
२०. यासाठी

स्वतांत्र

र्ांड

ननमामण

करुन

धन्वांतरी

योजनेचे

सभासदाांच्या

वगमणीची

रक्कम

कममचाऱयाच्या दरमहाच्या वेतनातन
परस्पर कपात करुन घेण्यात येईि. अशाप्रकारे सवम
ू
सभासदाांच्या वेतनातन
ू कपात करण्यात आिेिी रक्कम मख्
ु यिेखापाि याांनी ननधीमध्ये जमा
करावयाची आहे . व मनपाचा दहस्सा कममचाऱयाांच्या रकमेच्या दप्ु पट रक्कम जमा करुन घेण्याची

कायमवाही मख्
ु य िेखापाि याांनी करावयाची आहे . त्याच प्रमाणे वापर्मक अांदाजपत्रक मान्य
झाल्यानांतर वैद्यकीय प्रनतपत
ु ी िेखालशर्मकावरीि तरतद
ु धन्वांतरी ननधीकडे वगम करण्यात यावी.

त्यानस
ु ार उपिब्ध होणारी सवम रक्कम प्रत्येक वर्ामच्या १५ एपप्रि पयंत मख्
ु य िेखापाि याांनी
ननधीकडे वगम करावयाची आहे . ननधीचा स्वतांत्र दहशोब िेखा पवभागामार्मत ठे ण्यात येईि.

२१. कममचा-याांच्या कुटूांबाच्या व्यक्तीांच्या सांख्येत बदि झाल्यास त्याची मादहती आरोग्य वैद्यकीय
अचधकारी याांचक
े डे दे ण्याची कायदे शीर जबाबदारी कममचा-यावर राहीि. कममचा-याने जाणीवपव
म
ु क
कुटूांबाबाबत चुकीची मादहती ददल्यास सलमतीमार्मत कायदे शीर कारवाई करण्यात येईि.
२२. सलमतीचे अचधकार -

अ. िाभाथीची पात्रता तपासणे.

आ. उपचारासाठी व शस्त्रकिया करण्यासाठी खाजगी दवाखाने व रूग्णािये याची नेमणुक करणे व
त्याांचेसोबत करार करणे, रद्द करणे व त्याप्रमाणे पररलशष्ट “अ” मधीि नोंदी बदिण्याचे
अचधकार सलमतीस राहतीि.

इ. पररलशष्ट “ब” मधीि रोगाच्या यादीमध्ये बदि करणे.

ई. कायामध्यक्ष तथा आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी तसेच खस्जनदार तथा मख्
ु य िेखापाि याांनी सादर
केिेल्या मालसक खचामस मान्यता दे णे.

उ. योजनेमध्ये र्ेरर्ार करण्याचे प्रस्ताव सादर करणे.

ऊ. एखाद्या कममचा-यासांदभामत ननणमय घेणे. (गत
ांु ागत
ांु ीचे प्रकरण)

ऋ. योजनेच्या अांमिबजावणीसाठी प्रशासकीय खचामस मान्यता घेणे.
२३. अध्यक्ष याांचे अचधकार -

अ. योजनेची अांमिबजावणी करण्याबाबतचे सवम अचधकार अध्यक्षाांना असतीि.

आ. प्रशासकीय दृस्ष्टकोनातन
ु पवलशष्ट प्रयोजनाकररता त्याांना असिेिे अचधकार मनपा सेवेतीि
कोणत्याही वगम-1 च्या अचधका-याकडे अांशतः वा सांपण
म ः सप
ु त
ु त
ु म करणे.

इ. आणणबाणीच्या प्रसांगी कोणत्याही प्रकारची प्रकरणे सलमतीच्या लशर्ारशी लशवाय मान्य करणे.
ई. पवलशष्ट कतमव्याांसाठी वेळोवेळी प्राचधकृत अचधकारी नेमणे.
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२४. कायामध्यक्ष याांची कतमव्ये व अचधकार -

अ. कायामध्यक्ष याांनी सलमतीची मालसक बैठकीची नोदटस व कायमपबत्रका अध्यक्ष याांच्या मान्यतेने
काढणे.

आ. सलमतीची बैठक जयावेळी घेणेत येईि त्या अगोदरच मालसक योजनेच्या अांमिबजावणीचा
अहवाि सलमतीस सादर करणे.

इ. खचामचा अहवाि सलमतीपढ
ु े सादर करणे.

ई. और्धोपचार व शस्त्रकिया याव्यनतररक्त झािेल्या खचामचा तपशीि सलमतीस सादर करणे.
उ. सलमतीच्या मान्यतेची आवश्यकता असिेल्या सवम बाबी सांदभामत पवर्यपत्र सादर करणे.

ऊ. प्रनतपत
ु ी व वैद्यकीय अचग्रम सलमतीने ददिेल्या मयामदेपयंतची रक्कम मांजुर करण्याचे सवम
अचधकार

२५. योजनेचे दहशोब ठे वण्याची पध्दती -

अ. मख्
ु य िेखापाि हे योजनेच्या ननधीमध्ये वगम झािेल्या सवम जमा रकमाांचे कममचारी सांख्येप्रमाणे

व मनपा ननधीतन
ु येणा-या तरतद
ु ीतीि रकमाांचे चोख दहशोब ठे वतीि. सवम अचधकारी व कममचा-

याांची वैद्यकीय भत्त्याची रक्कम मद
ु तीत ननधीमध्ये जमा होत आहे ककां वा नाही ? याची खात्री
मख्
ु य िेखापाि करतीि.

आ. १ एपप्रिपासन
ु सरू
ु होणा-या व त्यापढ
ु ीि प्रत्येक नतमाहीस योजनेवर वेगवेगळया बाबीवर
झािेल्या खचामचा तपशीि तयार करून अध्यक्ष याांच्या अविोकनाथम पाठपवण्यात यावा.

इ. योजनेच्या ननधीमधुन होणारा खचम हा योजनेतीि कममचा-याांवर होत आहे याची खात्री सांबचधत
पवभागाने वेळोवेळी करावी.

२६. वैद्यकीय बबिाच्या प्रनतपत
ु ी बाबतचे अचधकार आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी तथा कायामध्यक्ष

याांचेकडे राहतीि तसेच कममचारी / अचधकारी याांना प्रनतपत
ु ीची मांजुर रक्कम अदा करावयाचे

धनादे शावर मख्
ु य िेखापाि (खस्जनदार) व आरोग्य वैद्यकीय अचधकारी (कायामध्यक्ष) याांची
स्वाक्षरी राहीि.
सटह/-

आरोग्य वैद्यकीय अचिकारी

पपांपरी चचांचवड महानगरपालिका
पपांपरी – ४११ ०१८

सटह/-

आयक्
ु त

पपांपरी चचांचवड महानगरपालिका
पपांपरी – ४११ ०१८
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पररलिष्ि “अ”
Hospital Chart
"A"

"B"

"C"

50-100 beds

50-100 beds

Less than 50 beds

Sadhu Vasvani Missions Medical
Complex

Shree Hospital

Sainath Hospital

Poona Hospital and Research
centre

Sant Dnyaneshwar Hospital

MIMS Chest and ENT Hospital

Lokmanya Hospital, Chinchwad

Moraya Multi speciality Hospital

Unique Children's Hospital

Sahayadri Speciality Hospital

Sahyadri Hospital, Bopodi

Kamat Hospital

Aditya Birla Memorial Hospital

Life point Multispeciality
Hospital

Galaxy Hospital, Pune

Surya Hospital

Om Hospital

Pune Medical Foundation

Deendayal Memorial Hospital

Dhanashree Hospital

bhat clinic

Lokmanya Hospital, Nigdi

Max neuro Hospital

Om Shree Swami Samarth
Hospital

Jehangir Hospital

Sahyadri Hospital, Hadapsar

Dhananjay Ashturkar

Grant Medical Found'n ruby hall
clinic

AIMS Hospital and Resrach

Dhanwantari Hospital

Niramaya Hospital

Maharashtra Medical

Spandan Hospital

KEM Hospital

Foundation Joshi Hospital

Astha Hospital

Sanjivan Hospital

Diwan Hospital

Bharti Hospital and Resrach
center

Lunkad Hospital

Ruby ailcare service

Bhalerao Hospital
Dr. Gaikwad Diabetese Centre
Gandhi Nursing Home
Hardikar Hospital
Accident and Orthopaedic
life line hospital
Desai Accident & General
Hospital
National Institute of Ophthalmogy
Dr. Jagdish Shrikhande
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Government Recognised Hospitals
For Polio

1) Orhtopedic Hospital, Maha Laxmi, Mumbai
2) All India Institute of Physical Medicine and

Rehabilitation, Mumbai.

3) Sanchetic Hospital, Pune.
For Cancer

1) Tata Memorial Hospital, Mumbai
2) Bulabhai Nanavati Hospital, Mumbai
3) Cancer relief Society, Nagpur
4) Ashwini Rural Cancer and Research and Relief
5) Shri Siddheshwar Cancer Hospital and esearch

Center
Society, Solapur.

6) All Indian Cancer Societies in Maharashtra State.
For Ortho

7) Sant Tukaram Medical Research Center, Maharshi Sadanand Marg, Akola.
( For Hiparl Soine diseases, painful diseases of joints, diagnostic and surgical
arthoroscopy and knee joints.Other orthopedic disease)
1) Swastiros pratisthan charitable trust fracture and orthopedic hospital, Miraj.
2) Sushrut Medica care and Reasearch Societies

Hardikar Hospital, Pune-4

3) Sancheti Institute for orthopedical and rehabilitation, Pune.
For Heart Surgery (Open Heart and By Pass Surgery)
1.
2.
3.
4.
5.

Jeslok Hospital and Research Center, Mumbai.
Cumballa Hill Hospital and Heart Institute, Mumbai.
Dr. K.G. Deshpande Memorial Centre, Nagpur.
N.M.Wadia Institute of Cardiology, Pune
Poona Medical Foundations Ruby Hall Clinic, Pune.

For Angiography and Angioplasty
1. Central Institute of Medical Science,Nagpur
2. Poona Medical Foundation's Ruby Hall Clinic
For Computerised Resting Eelectrocardiaogram
Colour dopple, Trade Meal Stress Test, Echocardiac, For permanant pace maker and analysis of
ambulatory holter monitor.
Dr.Shashank Subhedar, National Heart Cernter and Clinic, Nagpur.
For Kidney Transplant
1. Poona Medical Foundation Ruby Hall Clinic, Pune.
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पररलिष्ि “ब”
शासनननणमय सावमजननक आरोग्य पवभाग िां.एमएजी 2005/9/प्र.ि.9/आ.3,

दद. 19 माचम 2005 चे सहपत्र पररलिष्ि “अ” मधीि खाजगी रूग्णाियाची यादी.
आकस्स्मक व ननकडीचे आजार :१.

२.

हृदयपवकाराचा झटका (Cardiac Emergency) प्रमस्स्तष्क ºÉÆ´É½þxÉÒ (Cerbro Vascular) र्ुफ्र्ुसाच्या पवकाराचा झटका
(Pulmonary Emergency)
अनतरक्तदाब (Hypertension)

३.

धनुवामत (Tetanus)

४.
५.

घटसपम (Diptheria)
अपघात (Accident) आघात सांिक्षण (Shock Syndrom) ¾þnùªÉÉ¶ÉÒ आणण रक्तवादहनीशी सांबचधत (Cardiological and
Vascular)

६.

गभमपात (Abortions)

७.

तीव्र उदन वेदना।आांत्र अवरोध (Acute Abdominal pains/Intestinal obstructions)

८.

जोरदार रक्तस्त्राव (Severe hamerrage)

९.

गॅस्टो-एन्रायदटस (Gastro-Entritis)

१०. पवर्मजवर (Typhoid)
११. ननश्चेतनावस्था (Coma)
१२. मनोपवकृतीची सरू
ु वात (Onset of Psychiatric disorder)

१३. डोळयातीि दष्ु टीपटि सरकणे (Retinal detachment in the eye)

१४. स्त्रीरोगशास्त्र आणण प्रसुनतशास्त्र सांबधीत याांच्याशी आकस्स्मक आजार (Gynaecological and Obstetric Emergency)
१५. जनन मूत्र आकस्स्मक आजार (Cenit-Urinary Emergency)
१६. वायु कोथ (Gas Gangrine)

१७. कान,नाक व घसा यामध्ये पवजातीय पदाथम गेल्यामळ
ु े ननमामण झािेिे आकस्स्मक आजार (Foriegn body in Ear, Nose
& Throat Emergence)
१८. जयामध्ये तातडीने शस्त्रकिया करणे आवश्यक असते अशा जन्मजात असांगती (Congenital Anamolies requiring
urgent surgical intervention)
१९. ब्रेन टयुमर (Brain Tumour)
२०. भाजणे (Burn)

२१. इपिेप्सी (Epilepsy)

२२. अक्युट ग्िॅ कोमा (Acute Glycoma)

२३. स्पायपनस स्कॉड (मजजारजजु) सांबधात आकस्स्मत आजार
२४. उष्माघात

२५. रक्तासांबधातीि आजार
२६. प्राणी चावल्यामुळे होणारी पवर्बाधा
२७. रसायनामळ
ु े होणारी पवर्बाधा

गिंभीर आजार - भाग 2
१.

हृदय शस्त्रकियाांची प्रकरणे

२.

हृदय उपमागम शस्त्रकिया

३.

अस्न्जओप्िास्टी शस्त्रकिया

४.

मुत्रपपांड
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पररलिष्ि “क”
'List of Medicines"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Antibiotics, Capsules, Tablets, Dusting powders, Ointment Etc.
Sedatives, Analgesics, Tranquillisers and Hypnotics and
antipyretic drugs.
Chemotherapeutic drugs.
Parasympatholytic and parasympathemimedio drugs.
Sympatholytic and Sympathominericordrugs.
General cerebral stimulant drugs.
Vasodilator drugs.
Local Anaesthetics
Antigungal and antiparastitic drugs, ointments and dusting powders.
Antihistaminic drugs.
Antix Vitamin Preparations.
Hormono Preparations.
Antitioxins, Vaccines and sera.
Any purgative, carminativeantiometic or emetic drugs and antidiarrones drugs, Cholagogues.
Anticoagulants.
Anticarcinomatous drugs.
Cardiao Glycosides and Antiarythmic Agents.
Antihypertensive Agents.
Diuretics
Oxytocis
Antidiabeties and drugs for other metabolic disorder.
Protein Suppliments and Antianaemics.
Infusions and Transfusions.

Name of the Artifical Appliances:1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Unilateral long leg brance without hip joint.
Hip joint with pelvic band
Spinal Brace
Unilateral short leg brace
Shoe or Boot-Protective or aiding to paralysed or weak leg
Bilateral hip joint with pelvic band/Weak leg
Bilateral long leg brace without hip joint.
Bilateral short leg brace
Lumbe-sacral or spinal support or Back support
Taylor's Brace
Milwaukee brace
Mermaid splint
Posterior slab
Cervical Brace four post
Bigid Cervical coller with head extension
Cervical Collar
Dynamic splint (Aluminium)

18.
19.
20.
21.
22.

Cock-up Splint (Plain-aluminium)
Cock-up Splint (plastic) or long oppoens
Turn Buckle Splint
Nuckle bender splint
Anterior knee Guard Splint
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Denis Brown Splint
Congenital Talipus Equino Varus/Valgus Splint
Short opponens P.V.C. (plastic)
Knee Cage
Long opponens with M.P.F.I. bar and finger
Extension (plastic) Dynamic
Boot with C & E heel and arch support
C & E Heel
Arch Support
M.T. Pad
M.T.E. Raising
T.Strap
Sponge heel
Wedge 1/8
Universal raising 1"
Foot drop splint
Below knee prosthetics (P.T.B. type prosthetics)
A.K. prosthetics
Aluminimum adjustable above knee right splint
Plastic shoulder abduction splint
Plaster of paris or Gypsona cst
Modified shoes
Below Elbow Prosthesis
Hooks
Cosmetic Hand
Splint for C.D.H.
Splint for Elbow
Above Elbow and below Elbow Prosthetics
Corrset
Wheel Chair
Protective shoes with microcellular rubber without nails often with additional gadgets like adjustable
springs and rockers.
Crutches
Walking iron with plaster casts
Calipers
Braces
Artifical-limbs
Heart pace maker
Pulse Generator
Haemo Dyalisis
Inhaler
I.V. Sets
Scalp Veins needle
Extra cap cathetor
Disposable syrine & needle 10 & 2 C.C.
All type of infusion to transfusion.
Guard wire (T.Shape)
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पररलिष्ि “ड”
अनज्ञ
ु ेय नसिेल्या आजाराची यादी :1. चष्मा/कॉन्टॅ क्टिेन्स / श्रवणयांत्र खरे दी
2. दां तोपचार / Orthodonic treatment, enless hospitalation surgery
3. अशक्तपणा, जनरि पवकनेस, आजारातुन बरा झािेनांतरचा उपचार, वांध्यत्व/गुप्तरोग
4. स्वत:चे स्वत: जखम केिेिे
5. मद्यसेवनामुळे उदभवणारे आजार/आत्मदहनाचा प्रयत्न
6. पवटॅ लमन्स टॉननक
7. ननसगम उपचार (चुांबकीय चचककत्सा, ऍक्युपांक्चर, योगासने) जिधारा/जिनीती उपचार इ.
8. िैंचगक समस्या
9. बुध्दीमत्ता चाचणी/आहार
10. आहार तज्ञाकडुन घेतिेिी दरटमें ट
11. केस/केसरोपन (टक्किवर केिेिे उपचार)
12. मसाज दरटमें ट
13. प्िॅ स्स्टक सजमरी (ब्युटी दरटमें ट साठी केिेिी सजमरी)
14. स्थि
ु पनावर घेतिेिी दरटमें ट
15. रुग्णाचे आजारासाठी पवसांगत उपचार व तपासणीचा खचम
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पररलिष्ि “इ”
जादा खचचाक आजार (र.रु. २०,००,०००/- पेक्षा जास्त)
१.

कॅन्सर (ककमरोग)

२.

ह्रदयपवकार (Heart disease)

३.

ककडनी आजार

४.

जन्मजात मोठे आजार (पवकृती)

५.

मोठे अपघात

६.

दहमोर्ीिीया आजार (रक्ताचे आजार)

७.

इतर मोठे जीवघेणे आजार

८.

Orthopedic Replacement

९.

Prothesis

१०. Cochlean Implant
११. Live / Organ Transplant
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