
अ.क. पदनाम अिधकाराचे व प - आ थक / इतर कोण या कायदा/िनयम/शासन 
िनणय/प रप क/आदेशानुसार

अिभ ाय

१ सहा यक आयु  
तथा े ीय 
अिधकारी

१) र. . १०,०००/- पयत या कामासाठी कोटेशन काढण,े मंजूर करणे, कामाचे आदेश देण,े 
बील मंजूर करणे.   २) कायालयीन वापरासाठी र. . २०,०००/-  थायी अि म धन िबल 
मंजूर करणे.    ३) वाहन इंधनासाठी र. . २,५०,०००/- मंजूर करणे.

लेखा िवभागाकडील आदेश . 
लेखा/१/कािव/७७०/२०१३, द. 
१७/०९/२०१३

२ सहा यक आयु  
तथा े ीय 
अिधकारी  सहा. 
आरो यािधकारी, 
मु य आरो य 
िन र क, आरो य 
िन र क

मंुबई ांितक महानगरपािलका १९४९ चे अनुसूची करण १४ म ये नमूद िनयम ५ (१) व 
(२) मधील तरतुदीस अिधन मंुबई ांितक महानगरपािलका १९४९ चे कलम ६९ नुसार 
सावजिनक ठकाणी व छता राखणेसाठी उपरो  तरतुदी अंतगत   अ व छता करणा-यास 
नोटीस देणे व यांचेकडून शासक य खच (शु क) वसुल करणे.

आदेश . शासन/१/कािव/३२/९८, 
द. ०८/०१/१९९८

३ मु य आरो य 
िन र क

आरो य िवघातक कृ याबाबत खटले दाखल कर याचे अिधकार आ. . आ/१/कािव/५९९/९०, 
द.२८/०३/९०, मंुबई ांितक 

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ 
चे कलम ६९ (१)  नुसार

ब
१ सहा आरो य 

अिधकारी
१. आहरण व िवतरण अिधकारी हणून काम पहाणे. मंुबई ांितक महानगरपािलका 

अिधिनयम १९४९ चे कलम ६९ 
(१)  नुसार अिधकार दान आ. . 

शासन/१/कािव/९२८/९७ , द. 
०४/१०/९७

ड े ीय कायालय, आरो य िवभाग, रहाटणी, पुणे ४११०१७.
क शासन मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम ४ (१) (ब) (२)

पपरी चचवड महानगरपािलका ड भाग येथील आरो य कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां या अिधकाराचा तपिशल

पपरी चचवड महानगरपािलका



१) ३६५ दवसापयत या अ जत रजा, अधवेतनी रजा, प रवत त रजा, िवशेष रजा, 
असाधारण रजा इ. सव कार या रजा व रजा वास भ ा मंजूर करण.े (गट क, ड आरो य 
िवभागाकरीता)   २) करकोळ रजा मंजूर करणे (गट क आरो य िवभागाकरीता)              ३) 
वेतनवाढ मंजूर करणे, सेवान द पु तक अ ावत ठेवणे

मंुबई ांितक महानगरपािलका 
१९४९ चे कलम ६९ (१)  नुसार 
अिधकार दान आ. . 

शासन/१/कािव/११७५/२०१३, 
द. २९/०८/२०१३

२ मु य आरो य 
िन र क

 करकोळ रजा मंजूर करणे (वग ४ मधील कमचा-यांपुरते मया दत) मंुबई ांितक महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ चे कलम ६९ 
(१)  नुसार अिधकार दान आ. . 

शासन /१/ कािव/९२८/ ९७, 
द.०४/१०/९७

३ सहा आरो य 
अिधकारी / मु य 
आरो य िन र क / 
आरो य िन र क

जलधौत संडास इ. खराब न करणे कवा ते अयो य रतीने दुिषत न करण.े मंु. ां. म.न.पा. 
अिधिनयम १९४९ चे कलम १८७ (१)(२) मधील तरतूद चे उ लंघन करणा-या िव द 
कारवाई करण.े

आ. . शासन/१/कािव/३८७/९७, 
द.१६/०५/९७ चे आदेशा वये 

अिधकार दान

४ मु य आरो य 
िन र क

२) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे करण १८ िनयम २९० (अ) 
शहरातील सव र यांचे पृ भाग दररोज व छ करणे आिण यावरील केरकचरा काढून टाकणे. 
ब) सव कच-याचे डबे व कच-या या पेटया यातील कचरा काढून नेणे आिण धूळ, राख, 
केरकचरा, कचरा, धं ातील कचरा, जनावरांची ेत,े मलमु  व दुिषत पदाथ ता पुरते 
साठिव यासाठी या अिधिनयमा या तरतूदीमुळे तरतूद केले या कवा नेमून दले या सव 
जागात साचलेले पदाथ काढून नेणे. ३) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे 
कलम २९४ (१) नुसार िवव ीत जागांम ये व छता िवषयक खास व था करणे व कलम 
२९४ (२) नुसार महानगरपािलकेने वेळोवेळी ठरिवले या दरानुसार र म वसुल करणे.   ४) 
मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २९७ नुसार कोणतीही इमारत 
व छते या योजनासाठी साफ करणेस फमािवण.े    ५) मंुबई ांितक महानगरपािलका 

अिधिनयम १९४९ चे कलम २९६ नुसार व छता िवषयक योजनासाठी जागांची पहाणी 
कर याचा अिधकार.           ६) मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम 
३०९ (१) नुसार शहरात मेले या जनावरांची ेते हलिव यासाठी महानगरपािलकेने 
ठरिवले या र मे इतक  फ  संबंिधतांकडून वसूल करणे.       ७) मंुबई ांितक 
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ३१२ (अ) (ब) नुसार जनावरे कवा अ य पदाथ 
बुडवून पाणी दुिषत कर यास मनाई करण.े

आ. . शासन/१/कािव/३८७/९७, 
द.१६/०५/९७ चे आदेशा वये 

अिधकार दान

सहा आरो य 
अिधकारी

१


