
कलम ४ (१) (ब ) (vii) 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका येथील वै कय वभागाम ये द तऐवजांची वगवार  

अ.
. 

स ला 
मसलीतीचा 
वषय 

काय णालीचे व तृत वणन कोण या 
अिधिनयम/िनयम/प रप का दा

रे 

पुनरावृ ी
काल 

१ सम या 
िनवारण 

यशवंतराव च हाण मृती णालयात 
नाग रकांना णसेवेबाबत सुचना व 
त र  यासाठ  सुचना/त ारपेट  
ठेव यात आलेली आहे. ा  झाले या 
सुचनानुसार आव यक कायवाह  करणे व 
ा  झाले या त ारांची यो य ती दखल 

घे यात येते. सम या िनवारण दनी 
ा  झाले या सुचना व त ार  यांचे 

िनवारण करणे 

शासनाने जाह र केले या 
लोकशाह  दन या धत वर 
आधार त मा.आयु  यां या 
आदेशानुसार /नाग रकांची सनद 
महारा  महानगरपािलका अिध 
िनयमातील तरतुद  नुसार 

------- 

२ मा हती 
अिधकार २००५ 

क  शासनाने जाह र केले या 
काय ानुसार या नाग रकांना/सं थेला 
अथवा कोणासह  मा हती यावयाची 
असेल तर व हत नमु यातील अज व 
यावर र. .१०/-चा कोट फ  टॅ प 

लावून आव यक ती मा हती माग वता 
येते.असा अज ा  झा यावर तो 
संबंिधत वभागाकडे ठरा वक कालावधी 
देऊन कायवाह साठ  पाठ वला जातो.पुण 
कायवाह  झा यावर या वभागाकडे ा  
झालेली मा हती यो य आहे अथवा नाह  
याची खातरजमा मा हती अिधकार   
क न संबंिधत अजदाराला देणेत येते. 
या उपरह  या अजदारास मा हतीबाबत 
साशंकता िनमाण झालेली असेल तो 
अजदार  अ पलीय अिधका-यांकडे 
र. .२०/- कोट फ  टॅ प लावून पु हा 
अ पल क  शकतो. अशा संगी 
अ पलीय अिधकार  सुनावणी घेऊन 
यावर िनणय देतात.  

क  शासनाने जा हर केलेला 
मा हती अिधकार २००५ 

------- 

 मा हती 
अिधकार २००५ 

माहे जानेवार  २०२२ ते जुन २०२२ 
ा  अज  - ८७ 

िनर त अज – ८१ 
िश लक अज – ०६ 

  

३ रा ीय आरो  य 
काय म 

रा ीय आरो  य काय माचे धोरण शासन 
पातळ वर ठर व यात येते व या 
अनुषंगाने लोकसं येवर  आधा रत 
उ ये दली जातात.अंमलबजावणी 
मनपा या आ थापनेवर अिधकार  व 

  



कमचा-यामाफत कर यात येते. काह  
बाबीम ये समाज बोधनाची अ यंत 
आव यकता असते व उ ये पूततेसाठ  
याचा फायदा िमळतो. उदा.जननी 

सुर ा योजना, सवपुव गभिलंग 
तपासणी (P.C.PNDT ACT) याबाबत    
पथनाटय,मा हतीप का,झोपडप टयांम ये 
साथीचे रोग आटो यात 
आण यात( कटकज य आजार) 
उदा.डगी,मले रया-जनतेला बोधन 
दे यात येऊन कोरडा दवस पाळ याचे 
आवाहन केले जाते.   

४  ध वंतर  
वा य 

योजना २०१३  

पंपर  िचंचवड मनपा आ थापनेवर ल 
कायम व पी कायरत असणा-या कमचा-
यांना व यां या कुटंु बयांना (पती प ी 
व २१ वषापयतची २ अप ये) वै क य 
सु वधा पुर व या जातात तसेच सेवािन 
वृ  कमचा-यांनाह  या सु वधेचा लाभ 
दला जातो 

  

५ स मा. 
नगरसद यांकर
ता आरो य 
वमा योजना 

आजी नगरसद य यांचेकर ता (पती-प ी 
व २ अप ये २१ वषापयत) ५ लाख 
रकमेपयत एक वष कालावधीसाठ  
आरो य वमा योजना लागू करणेत 
आली आहे. 

  

 


