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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
क े ीय कायालय, भोसर  आरो य वभाग 

क शासन मा हतीचा अिधकार  कलम ४ (१) (ब) (२) ( ) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका क भाग येथील आरो य कायालयातील अिधकार  व 

कमचार  यां  या अिधकाराचा तपिशल 

अ  पदनाम  अिधकार  – आिथक कोण या 
कायदा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप कनुसार  

अिभ ाय 

१ सहा आरो य 
अिधकार  

आरो य व छता वभागाकड ल र 
. ५००/- पयत तातड चा खच 
थायी अि मधनातून करणे व 

याची बीले मंजूर करण े

आरो य मु य कायालय 
आदेश . 

आ/१/का व/१०३/२००५ 
द. ५/२/२००५ 

 

२. सहा आरो य 
अिधकार  

आरो य व छता वभागाकड ल र 
. ३०००/- पयत या कामासाठ  
कोटेशन काढणे, मंजूर करणे 
कामाचे आदेश देणे बले मंजूर 

करणे  

आरो य मु य कायालय 
आदेश . 

आ/१/का व/१०३/२००५ 
द. ५/२/२००५ 

 

३. मा. े ीय 
अिधकार , सहा 
आरो यािधकार , 
मु य आरो य 
िनर क, 

आरो य िनर क 

सावजिनक ठकाणी व छता 
राखणेसाठ  मंुबई ांितक 

महानगरपािलका १९४९ चे कलम 
६९ अंतगत अ व छता करणा-
यास नोट स देणे व यांचेकडून 

शासक य शु क खच वसुल 
करणे 

आदेश . 
शासन/१/का व/३२/९८ 

द. ८/१/९८ 

 

४ मु य आरो य 
िनर क 

आरो य वघातक कृ याबाबत 
खटले दाखल कर याचे अिधकार 

आ . 
आ/१/का व/५९९/९० द. 
२/३/९० मंु ा मनपा 
अिधिनयम १९४९ मधील 
कलम ६९ (१) अ वये 

 

     
 

  ब   
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१.  सहा.आरो य 
अिधकार  

१. वग ३ व ४ मधील 
कमचा-यां या ३० 
दवसापयत या अ जत 
रजा मंजूर करणे 

२. अहरण व वतरण 
अिधकार  हणून काम 
पहाण े

३. करकोळ रजा मंजूर करणे 
( व छता वषयक 
कामासाठ  िनयु  वग ३ 
कमचा-यांबाबत) 

४. वेतनवाढ मजूर करणे 
सेवान द पु तक अ ावत 
ठेवणे 

मंुबई ा मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ६९ 

(१)नुसार अिधकार दान 
आदेश  

शासन/१/का व/९२८/९७ 
द. ४/१०/९७ 

 

२. मु य आरो य 
िनर क 

करकोळ रजा मंजूर करणे 
वग ४ कर ता 

मंुबई ा मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ६९ 

(१)नुसार अिधकार दान 
आदेश  

शासन/१/का व/९२८/९७ 
द. ४/१०/९७ 

 

३. सह.आयु  
आरो य 

१. मंुबई ा मनपा अिधिनयम १९४९ 
मधील तरतूद िनयम उप वधी 
यांचे उ लंघन करणेचे कंवा 
मंजूर  न घेता केले या कृ यांना 
मनाई 

२. जलशौत संडास इ खराब न करणे 
कंवा अयो य रतीने दु षत न 
करणे  

३. र यांची साफसफाई करणे कंवा 
कचरा हल वणे यासाठ  तरतूद 
करणे 

४. केरकचरा इ साठ  कच-याचे डबे, 
कच-या या पे या व जागा यांची 
तरतूद करणे व या नेमून देणे 

५. मलमु  व दु षत पदाथ गोळा 
करणे इ साठभ ्    तरतूद करणे 

मंुबई ा मनपा अिधिनयम 
१९४९ मधील १८६, १८७, 
२९० (अ) (ब) २९२, २९३, 

२९४ (१)२९६,२९७ 
अिधकार दान आदेश  
आ/१/का व/३६१/०४ द 

१६/१२/०४ 

 



 

E:\1 TO 17 BABI\मा हती 2 बाब.DOC                                             
3 
 

 

६. ववा त जागेम ये व छता 
वषयक खास यव था करणे 

७. व छता वषयक योजना साठ  
जागांची पाहणी करणेचा अिधकार 

८. कोणतीह  इमारत साफ करणेस व 
ितला चुना मारणेस पमावता 
येईल. 

४. सहा आरो य 
अिधकार /मु य 

आरो य 
िनर क/आरो य 

िनर क 

जलशौत संडास इ खराब न 
करणे कंवा ते अयो य रतीने 
दु षत न करणे मु ा मनपा 
अिधिनयम १९४९ चे कलम 
१८७ (१)(२) मधील तरतुद ंचे 
उ लंघन कर या या व द 
कारवाई करणे 

शासन/१/का व/३८७/९७ 
द. १६/५/९७ चे 

आदेशा वये अिधकार दान 

 

५. मु य आरो य 
िनर क 

१. अ) मंुबई ां मनपा 
अिधिनयम १९४९ चे कलम 
१८ करण २९०(अ) 
शहरातील सव र याचे 
पृ भाग दररोजी व छ 
करणे आ ण यावर ल 
केरकचरा काढून टाकणे ब) 
सव कच-याचे डबे व कच-
या या पे या घरातील कचरा 
जनावरांची ते, मलमु  व 
दु षत दाथ दले या सव 
भागात साचलेले दाथ 
काढून नेणे 

२. मंु ां मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम २९४(१) 
नुसार व व ीत जागांम ये 
व छता वषयक खास 
यव था करणेव कलम 
२९४ (२) नुसार 
महानगरपािलकेने वेळोवेळ  
ठर वले या दरानुसार र कम 
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वसुल करणे 
३. मंु ा मनपा अिधिनयम 

१९४९ चे कलम २९७ नुसार 
कोण याह  इमारत 
व छते या योजन 
वषयक योजनासाठ  साफ 
करणेस फमावणे 

४. मंु ां मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम २९६ नुसार 
व छता वषयक 
योजनासाठ  जागांची 

पहाणी कर याचा अिधकार 

५. मंु ां मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम २९६ चे 
कलम ३०९ (१) नुसार 
शहरात मेले या जनावरांची 
ेते हल वणे व कलम ३०९ 

(३) नुसार जनावरांचे ेते 
हल व यासाठ  
महानगरपािलकेने 
ठर वले या रकमेइतक  फ  
संबंिधतांकडून वसूल करणे 

६. मंुबई ा मनपा अिधिनयम 
१९४९ चे कलम ३१२ (अ) 
(ब) नुसार जनावरे कंवा 
अ य पदाथ बुडवून पा ी 
दु षत  कर यास मनाई 
करणे 

 


