नवी मुंबई महानगरपािलका

नागररकांची सनद

* आरोग्य िवभाग *

अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे
अिधरारी

संपर्करालावधी

सेवा
पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास तक््ार
ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

१ अ) सुधारित क््यिोग िनयंत्ण काय्यक्म
अंमलबजावणी आ.सी.टी व एस.
टी. डी. क्लीरनक इ)एडस िनयंत्ण
काय्यक्म ई) ए. आि. टी. से्टि रििता
दवाखाना Training cell कम्यचािी
प््रिक््ण आयोजन उ) िाष््ीय कुष्िोग
िनयंत्ण काय्यक्म िाबरवणे

सहाय्यक आिोग्य
अिधकािी

सकाळी १०.०० ते
सायं. ५.४५

िनयरमत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे
अिधरारी

संपर्करालावधी

सेवा
पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास तक््ार
ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

२ अ) पल्स पोरलअो लसीकिण मोरहम
आ) िनयरमत लसीकिण काय्यक्म
इ) जननी सुिक््ा योजना
ई) कुटुंब िनयोजन िस््र्कया
उ) जननी िििु सुिक््ा काय्यक्म
ऊ) प््धानमंत्ी सुिर््कत मातृत्व
अरियान
अो) AFP सव््ेक्ण/गोवि सव््ेक्ण
अौ) प््धानमंत्ी मातृ वंदना योजना
िालेय आिोग्य तपासणी
लस व िितसाखळीिवषयक व्यवस्थापन
नागिी प््ाथरमक आिोग्य के्द्स््िाविील
ANH/LHV िवषयक व्यवस्थापन

वैद्कीय अिधकािी
सव्यनागिी प््ाथरमक
आिोग्य के्द्

सकाळी ८.०० ते
सायं. ४.३०

िनयरमत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

३ नागिी आिोग्य के्द्काय्यक्ेत्ात
डास अळी, नािक िवािणी किणे,
धुरिकिण किणे व सव््ेक्ण किणे

संबंरधत नागिी
आिोग्य के्द्ाचे
वैद्कीय अिधकािी

सकाळी ७.३० ते
दुपािी ३.३०

तक््ाि प््ाप्त
झाल्यानंति २४
तासांत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

४ अ) िहवताप उपरवधीची अंमलबजावणी
आ) साथिोग व पाणी नमुने
५ बनावट वैद्कीय व्यावसारयक
पय्यवेक्ण िनयंत्ण

वैद्कीय
अिधकािी
अपघात वैद्कीय
अिधकािी
१

सकाळी १०.०० ते आवश्यक कागदपत््े
सायं ५.४५
व त््ुटी्ची पूत्यता
केल्यानंति ७ िदवसांत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

रनयरमत

नवी मुंबई महानगरपािलका
६ मटण िवके्ते यांना व्यवसाय
प््रिक््ण/पय्यवेक्ण/िनयंंत्ण किणे
आ) श््ान िनयंत्ण/मूषक िनयंत्ण/
विाह िनयंत्ण काय्यक्म-पय्यवेक्ण/
को्डवाडा व्यवस्थापन

नागररकांची सनद
पिुवैद्कीय
अिधकािी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५

रनयरमत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

र्ग्णालयीन अारोग्य सेवा
अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे अिधरारी

संपर्करालावधी

सेवा
पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास तक््ार
ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

७ र्ग्णालयीन सेवा सुिवधा

वैद्कीय अरधक््क साव्यजरनक
र्ग्णालय, (वािी
नेर्ळ, ऐिोली)

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.४५

िनयरमत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

वैद्कीय अिधकािी, माता
बाल र्ग्णालये, (बेलापूि,
तुि्े, कोपिखैिणे)

सकाळी ८.०० ते
ते सायं ४.००

िनयरमत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

वैद्कीय अिधकािी
सव्यनागिी आिोग्य के्द्

सकाळी ८.०० ते
सायं ४.००

िनयरमत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

२४ तास

तात्काळ

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

८ अ) पल्स पोरलअो लसीकिण
मोिहम आ) AFP सव््ेक्ण इ)
िनयरमत लसीकिण ई) जननी सुिक््ा
योजना उ) कुटुंब िनयोजन िस््र्कया
ऊ) मातृत्व अनुदान योजना ए) ना.
आ. के्द्स््िाविील ANH/LHV
रवषयक व्यवस्थापन ए) लस व
िितसाखळीिवषयक व्यवस्थापन

९ अपघात वैद्कीय सेवा िकंवा
वैद्कीय अरधक््क र्ग्णालय,
तातडीची सेवा (साव्य. र्ग्णालय) वािी नेर्ळ, ऐिोली आिण वैद्कीय
व माबार्)
अिधकािी, माता, बाल र्ग्णालये
बेलापूि, तुि्े, कोपिखैिणे
१० बाह््र्ग्ण रविाग

वैद्कीय अरधक््क
साव्यजरनक र्ग्णालय, वािी
नेर्ळ, ऐिोली आिण वैद्कीय
अिधकािी, माता बालर्ग्णलये,
बेलापूि, तुि्े, कोपिखैिणे,
संबंरधत वैद्कीय अिधकािी,
नागिी आिोग्य के्द्(सव्य)

सकाळी ९.००
ते दुपािी १.००

त्वरित

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

११ र्ग्णवारहका सेवा

वैद्कीय अरधक््क/िनवासी
अिधकािी/काय्यित अपघात
वैद्कीय अिधकािी, साव्यजरनक
र्ग्णालय, वािी, नेर्ळ,ऐिोली

२४ तास

त्वरित

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी
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१२ िववारहका

वैद्कीय अरधक््क/िनवासी
अिधकािी/काय्यित अपघात
वैद्कीय अिधकािी, साव्यजरनक
र्ग्णालय, वािी, नेर्ळ,ऐिोली

२४ तास

उपलब्धतेनुसाि
त्विीत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे अिधरारी

संपर्करालावधी

सेवा
पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास तक््ार
ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

१३ िक्तपेढी सेवा

वैद्कीय अरधक््क/िनवासी
वैद्कीय अिधकािी/काय्यित
अपघात वैद्कीय अिधकािी,
साव्यजरनक र्ग्णालय, वािी

२४ तास

उपलब्धतेनुसाि
त्विीत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

१४ लसीकिण सेवा

वैद्कीय अरधक््क/साव्य. र्ग्णालय
वािी, नेर्ळ, ऐिोली, माता बाल
र्ग्णालये आिण वैद्कीय अिधकािी
नागिी आिोग्य के्द्े (सव्य)

सकाळी ९.००
ते दुपािी १.००

िनयरमत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

१५ रििता दवाखाना

वैद्कीय अिधकािी
(रििता दवाखाना)

दििोज ४ िठकाणी
सकाळी ९.०० ते
दुपािी १.००

त्वरित

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

१६ वैद्कीयदृष््या पात््तेचा
दाखला

वैद्कीय अिधक््क
साव्य. र्ग्णालय

सकाळी ९.०० ते
दुपािी १.००

आवश्यक
कागदपत््ांची
पूत्यता व वैद्कीय
तपासणी पूण्य
झाल्यावि २४ तासांत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

१७ HIV पॉरझरटव्ह र्ग्णांकरिता
अौषधोपचाि

वैद्कीय अरधक््क, साव्य
र्ग्णालय वािी, नोडल ऑरिसि,
साव्यर्ग्णालय, वािी

सकाळी ९.००
ते दुपािी ३.००

तात्काळ

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

आरोग्य िवभागांतग्गत ववववध व्यवसाय परवाना/दाखले
अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे
अिधरारी

संपर्करालावधी

सेवा
पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास तक््ार
ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

१. जन्माचा दाखला देणे

संबंरधत रविाग
अिधकािी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.००

आवश्यक सव्य
कागदपत््ांची पूत्यता
झाल्यावि ३ िदवसांत

वैद्कीय अािोग्य
अिधकािी

२. स्मिानिूमीमध्ये अंत्यसंस्कािासाठी
पास देणे

संबंरधत रविाग
अिधकािी

२४ तास

त्वरित

वैद्कीय अािोग्य
अिधकािी

३
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३ मृत्यूचा दाखला देणे

संबंरधत रविाग
अिधकािी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.००

आवश्यक सव्यकागदपत््ांची
पूत्यता झाल्यावि
३ िदवसांत

वैद्कीय अािोग्य
अिधकािी

अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे
अिधरारी

संपर्करालावधी

सेवा
पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास तक््ार
ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

४ खाजगी सुश्ृषा गृह नो्दणी

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.००

आयुक्त
नमुमपा

५ िववाह नो्दणी

संबंरधत रविाग
अरधकािी

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.००

आवश्यक सव्यकागदपत््ांची
पूत्यता झाल्यावि
३ िदवसांत
आवश्यक सव्य
कागदपत््ांची
पूत्यता झाल्यावि
३ िदवसांत

वैद्कीय
आिोग्य
अिधकािी

पशुवैद्रीय सेवा
१ मोकाट जनाविांचा बंदोबस््
२ मूषक िनयंत्ण

संबंरधत रविाग अिधकािी
व उप स्वच्छता रनिीक््क

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.००

२४ तासांत

वैद्कीय
आिोग्य अरधकािी

संबंरधत रविाग
अिधकािी व उप
स्वच्छता िनिीक््क

सकाळी १०.०० ते
सायं ५.००

७ रदवसांत

वैद्कीय
आिोग्य
अिधकािी

र्ग्णालय नो्दणी

नवी मुंबई महानगिपारलका काय्यक्ेत्ात आिोग्य िविागामाि्फत रद. बॉम्बे नर्सि्ग होम्स िरजस्ट्ेिन (सुधारित) अॅक्ट २००५ अंतग्यत खाजगी
र्ग्णालयाची नो्दणी किण्यात येते. सदि कायद््ांतग्यत महानगिपारलका काय्यक्ेत्ात याची अंमलबजावणी किणेकिीता वैद्कीय आिोग्य अिधकािी
यांना स्थारनक पय्यवेक्कीय अिधकािी म्हणून िनयुक्त किण्यात आले आहे.
n रद बॉम्बे नर्सि्ग होम्स िरजस्ट्ेिन (सुधारित) अॅक्ट २००५ अंतग्यत नोदंणी व पुन्यनो्दणी प््माणपत््०१ एर््पल ते ३१ माच्यया तीन वष्ाि्च्या
कालावधीकिीता आहे.
n खाजगी र्ग्णालयाची नो्दणी न केल्यास र्पये १०.०००/-दंड व सहा मरहन्याचा कािावास ही ििक््ा होऊ िकते.
n र्ग्णालयाची पुन्यनो्दणी न केल्यास र्पये ५,०००/- दंड पुढील प््त्येक रदवसासाठी र्. ५०/- दंड होऊ िकतो.
n कुटुंब रनयोजन िस््र्कया गृह नो्दणी व पुन्यनो्दणी ०१ एर््पल ते ३१ माच्यया एक वष्ायच्या कालावधीकिीता किण्यात येते.
n नागिी आिोग्य के्द्स््िावि र्.५/- जमा कर्न पावती देऊन सदि अज्यखाजगी नर्सि्ग होमला उपलब्ध कर्न देण्यात येतात.
१. र्ग्णालय नो्दणी व पुन्गनो्दणी ररीता वविीत नमुन्यातील अर्ागसोबत आवश्यर रागदपत््े
१.
२.
३.
४.
५.

रवहीत नमुन्यातील अज्यिुल्क र्.५/- ििल्याची पावती आिोग्य रविाग मुख्यालय येथे सादि किणे.
जागेचे िोगवटा प््माणपत््
बांधकामाचा अरधकृत नकािा
जागेचा किािनामा
रसडको/नगििचना रविागाचे र्ग्णालय व वापिास पिवानगी असलेले प््माणपत््
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६. व्यावसारयक मालमत््ा कि ििणा केल्याची अद््यावत पावती
७. जागेच्या मालकाचे अद््यावत ना हिकत प््माणपत््
८ र्ग्णालयातील सव्यडॉक्टस्यव त्यांची महािाष््मेरडकल कौन्नसलची नो्दणी प््माणपत््े
९. परिचारिकांची नावे व त्यांची महािाष््नर्सि्ग कौन्नसलची नो्दणी प््माणपत््े
१०.र्ग्णालयातील जैरवक कचिा रवल्हेवाटी संदि्ायत एजन्सी नेमल्याची अद््यावत कागदपत््े
११.महािाष््प््दुषण रनयंत्ण मंडळाचे अद््यावत नो्दणी प््माणपत््
१२.िागीदािी तत्वावि असल्यास पाट्यनििीप डीड
१३.स्थारनक स्विाज्य संस्था कि रविागाचे ना हिकत प््माणपत््
१४.अन्गनिमन रविागाचे ना हिकत प््माणपत््'B' िॉम्य
१५.नो्दणी िुल्क : र्ग्णखाटा - १० पय््ित
िुल्क -- र्.१००/
र्ग्णखाटा - १० पेक्ा जास््
िुल्क-र्.२००/

२. रुटुंब वनयोरन शस््व्कयागृि नो्दणी व पुन्गनो्दणी रवरता आवश्यर रागदपत््े
१. स््ीिोगतज््ाचा रवहीत नमुन्यातील अज्य(रनःिुल्क) मुख्यालय आिोग्य रविागात सादि किणे.
२. र्ग्णालय नो्दणी प््माणपत््.
३. स््ीिोगतज््ांचे, महािाष््मेरडकल कौन्नसलचे प््माणपत््.
४. िूलतज््ांचे, महािाष््मेरडकल कौन्नसलचे प््माणपत््.
५. िक्तपेढी ना हिकत अद््यावत प््माणपत््.
६. बंधपत््(र्.१००/- च्या मुद्ांकावि) नवीन नो्दणीकिीता.

३. अर्गदाराचा नो्दणी ररता अर्ग प््ाप्त झाल्यानंतर नवीन नो्दणी असल्यास मुख्यालय स््रावर्न स्थावनर प््ावधरृत
पय्व
ग क
े र
् ीय अवधरारी तथा वैदर
् ीय आरोग्य अवधरारी र्गण
् ालयास भेट देतात. तर पुननग् ो्दणी ररीता अर्गप््ाप्त झाल्यास
ना.आ.रे्द्ातील वैद्वरय अवधरा-यामार्कत भेट देण्यात येते.
िेटीनंति अपुण्य कागदपत््े व िेटीमध्ये आढळलेल्या त््ुटी नमूद कर्न, त््ुटी्ची पुत्यता किणेकिीता अॅक्टमधील तितुदीनुसाि एक मरहन्याचा
अवधी देण्यात येतो. एका मरहन्याच्या अवधीमध्ये पुत्यता न झाल्यास, अज्यदािाचा अज्यनाकािण्यात येतो व त्यांना र्ग्णालय बंद किणेबाबत सूरचत
किण्यात येते.

४. उपरोक्त रागदपत््ांची पुत्गता झाल्यानंतर नो्दणी व नुतनीररण प््माणपत््व रुटुंब वनयोरन शस््व्कयागृि नो्दणी व
नुतनीररण प््माणपत््मुख्यालय आरोग्य ववभाग येथून वदले राते.
५. विवताप प््वतबंधर ना िररत प््माणपत््वमळणेररीता आवश्यर रागदपत््े.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

नमुंमपाकडील डेव्हलपमे्ट पिरमिन.
करमन्समे्ट सर्टिरिकेट
आर्कफटेक्चिकडील कम्पलीिन सर्टिरिकेट
ड््ेनेज कम्पलीिन सर्टिरिकेट
रविाग अिधकािी यांचेकडील डेर्िज न्कलअिन्स सर्टिरिकेट.
मालमत््ा कि ििणा केल्याची पावता.
नगििचना यांनी प््मारणत केलेल्या बांधकामाचा नकािा (आवश्यकतेनुसाि)

नवी मुंबई मिानगरपावलरेच्या रक्तपेढीतून रक्तपुरवठा ररण्याबाबत.

n वैद्रकय अरधक््क, साव्य.र्ग्णालय वािी यांचेकडे मागणी केल्यास.
् ालयांना चाचण्या केलल
े े िक्त पुिरवण्यास थैलीमागे र्.३५०/ िुलक
् आकािले जाईल. या खच्ामय ध्ये
n महानगिपारलका िक्तपेढीतून खाजगी र्गण
िक्ताच्या रवरवध चाचण्या, पी.व्ही.सी. थैली व इति खच्ायचा समावेि िाहील. याचप््माणे रदलेल्या िक्ताबद््ल बदली िक्तदाता देणे
५

नवी मुंबई महानगरपािलका

नागररकांची सनद

बंधनकािक असेल. पिंतु िक्ताच्या उपलब्ध साठ््ानुसाि िक्तपुिवठा किावयाचा रकंवा नाही हे ठिरवण्याचे अरधकाि संस्थाप््मुखांना
असतील.
n िक्तदात्याला िक्तदानासाठी रदलेल्या काड्ायचा उपयोग कर्न रवनामुल्य िक्तपुिवठा घेण्यासाठी या काड्ायवि त्याने िक्तदान केलेल्या
िक्ताईतकेच िक्त महानगिपारलका र्गण
् ालयात रमळू िकेल. िक्तदात्यांचय् ा काड्ावय ि त्यांचय् ा कुटरुं बयांना, नातेवाईकांना व रमत््ानं ा िक्तपुिवठा
किता येईल.

अिोरात््र्ग्णवाविरा व शववाविरा सेवा :
साव्यजरनक र्ग्णालय, वािी येथे ६ र्ग्णवारहका व २ िववारहका या २४ तास काय्यन्नवत ठेवण्यात आलेल्या आहेत. काय्यित अपघात वैद्रकय
अरधकािी, साव्य. र्ग्णालय, वािी यांचेकडे मागणी केल्यास एम.एम.आि.डी.ए (मुंबई प््ादेरिक योजनेच्या अंतग्यत समारवष््असलेली सव्यगावे)
क््ेत्ातील नमुंमपा क््ेत्वगळून र्.५००/- व नवी मुंबई महानगिपारलका क््ेत्ासाठी र्.३००/- दिाने उपलब्ध कर्न रदल्या जातात.

रन्म/मृत्यु नो्दणीबाबत माग्गदश्गर सूचना

१. जन्म /मृत्यु नो्दणीचे काम नवी मुंबई महानगिपारलकेच्या ८ रविाग काय्ायलयांत रविाग अरधकािी यांच्यामाि्फत होते.
२. जन्म/मृत्यु घटना घडल्यापासून २१ रदवसात नो्दणीसाठी अज्यकिणे आवश्यक आहे. २१ रदवसात नो्दणी झाल्यास जन्म /मृत्यु नो्दणी
रवनामुल्य होते व दाखल्याची मूळ प््त मोित देण्यात येते.
३. जन्म/मृत्यु घटना घडल्यापासून २१ रदवसानंति व ३० रदवसांचे आत नो्दणी साठी अज्य केल्यास एक र्पया रवलंब िी घेऊन नो्दणी
किण्यात येते.
४. जन्म/मृत्यु घटना घडल्यापासून ३० रदवसानंति पिंतु १ वष्ायच्या आत नो्दणीसाठी अज्यकेल्यास प््ारधकृत अरधका-याची लेखी पिवानगी
घेऊन व रवलंब िी तीन र्पये िर्न नंतिच नो्दणी किण्यात येते.

मांस ववक््ी व्यवसाय परवाना ररीता अटी व शत््ी :
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

हा पिवाना म्हणजे जागेच्या अरधकृततेचा पुिावा नसून, त्यात नमूद केलेल्या बाबी्च्या रवक््ी पुिताच मय्ायरदत आहे.
हा पिवाना अहस््ांतिणीय आहे.
कोणताही पिवाना धािक त्याचे रवक््ी के्द्रकंवा त्या रवक््ी के्द्ाचा िाग पोट िाडयाने देऊ िकणाि नाही.
पिवाना धािकांनी त्याचा पिवाना दि्यनी िागात ठेवावा.
पिवाना धािकाने रवक््ी के्द्व बसण्याची जागा स्वच्छ ठेवावी.
पिवान्यामध्ये स्पष््किण्यात आलेल्या मासांच्या व्यरतरिक्त कोणत्याही प््कािच्या मासांची अथवा पदाथ्ाि्ची रवक््ी कर्नये.
मासांचा/पिुधनाचा साठा मय्ायदेपेक्ा जास््प््माणात कर्नये
पिवानाधािक रिळे अथवा मानवी आहािास अरहतकािक असलेल्या मासांची रवक््ी किणाि नाही.
मांस कटाईनंति रिल्लक िारहलेल्या प््ाणीजन्य कच-याची तसेच अरतरिक्त व खाण्यास अयोग्य असल्याने मासांची रनयरमतपणे जैरवक कचिा
रवल्हेवाट रनयम १९९८ (Bio Medical Waste Act, १९९८) अंतग्यत रवल्हेवाट लावण्याची जबाबदािी पिवानाधािकाची असेल.
१०.पिवानाधािकांचे मांस रवक््ी के्द्ाच्या परिसिातील जनतेस कोणत्याही प््कािचा प््ादुि्ायव होणाि नाही याची दक््ता घ्यावी. नसता आपणाला
देण्यात आलेला पिवाना िद््किण्यात येईल.
११.प््चरलत कायद््ानुसाि अरधकृत असलेल्या वचन व मापे व्यरतरिक्त अन्य वजन मापे वापर्नयेत.
१२.महापारलकेने बाजािात उपलब्ध केलेल्या पाण्याच्या सुरवधेचा दुर्पयोग अथवा अपव्यय कर्नये.
१३.जेव्हा-जेव्हा महापारलकेचे प््ारधकृत अरधकािी रवक््ी के्द्ाचे रनिीक््ण/तपासणी किण्यासाठी येतील तेव्हा त्यांची रनिीक््ण/तपासणीसाठी
सव्यप्क
् ािची व्यवस्था किावी व त्यांना अपेर्कत असलेली कागदपत््ेव पुिक मारहती तपासणी्चय् ा रठकाणी तात्काळ उपलब्ध कर्न घ्यावी.
१४.अनुज्ाप्ती्च्या समाप्तीच्या रवरहत कालावधीपुव्ी पिवानाधािकास नुतनीकिणासाठी अज्यकिणे बंधनकािक असेल.
१५.पिवानाधािकावि रवक््ीस ठेवण्यात येणा-या मासांचे खालीलप््माणे रवहीत नमुन्यानुसाि साठा नो्दवही ठेवणे व ती तपासणीसाठी येणाया रनरिक््ण अरधका-यास पडताळणीसाठी दाखवणे व त्यातील नो्दी अद््यावत ठेवणे बंधनकािक असेल.

६

नवी मुंबई महानगरपािलका
अ
क््.

रदनांक

पिवान्यातील
पिुधनाचा/
मासांचा तपरिल

नागररकांची सनद
सर्वातीची
पिुधनाची/मासांची
संख्या/वजन

रदवसातील
पिुधनाची/
मांसाची खिेदी

रदवसातील
पिुधनाची/
मासांची िवक््ी

रनव्वळ
रिल्लक

१६. अनुज्ाप्तीच्या समाप्तीनंति पिवानाधािकास कोणतीही कृती किण्याचे थांबवावे आरण बंद किावे लागेल.
१७. मांस रवक््ी के्द्ामध्ये, संसग्यजन्य िोगापासून गस््असलेल्या अिा कोणत्याही व्यक्तीस प््वेि अथवा कृती किणे रनरषद््असेल.
१८. पिवानाधािकावि मांस रवर््क के्द्ामध्ये काय्यित असलेल्या कामगािांची दि सहा मरहन्याने वैद्रकय तपासणी किणे बंधनकािक असेल.
१९. पिवानाधािकावि मांस रवक््ी के्द्ाची दि सहा मरहन्याने रकटकनािक िवािणी किणे बंधनकािक असेल.
२०. सहकािी गृहरनम्ायण संस्थेची स्थापना व नो्दणीकृत झाल्यावि पिवानाधािकांस मांस रवक््ी के्द्ासाठी सोसायटीकडून ना हिकत दाखला घेणे
बंधनकािक असेल.
२१. पिवानाधािकांस मुंबई प््ांरतक महानगिपारलका अरधरनयम १९४९ चे कलम ३३१ व ४५८ चे पोटकलम (२६) (२७) (२८) (२९) व
(४८) अन्वये तयाि किण्यात आलेली नवी मुंबई महानगिपारलका बाजाि व कत््लखाने या उपरवधीतील व इति प््चरलत कायद््ातील
रनयमांचे काटेकोिपणे पालन किणे बंधनकािक असेल व त्याचे उल्लंघन कर्नये. त्याचे उल्लंघन केल्यास, पिवानाधािकाचा पिवाना िद््
किण्याचा अरधकाि आयुक्त, नवी मुंबई महानगिपारलका यांनी िाखून ठेवला आहे.

राष््ीय वरटररन्य रोग िनयंत्ण राय्गक्म
अ. सेवांचा तपशील
क््.

१ नागिी प््ाथरमक आिोग्य के्द्काय्य
क््ेत्ात डास अळी नािक िवािणी
किणे, िासायरनक धुिीकिण
किणे व सव््ेक्ण किणे
२ िहवताप उपरवधीची
अंमलबजावणी

सेवा पुरवणारे अिधरारी संपर्करालावधी

संबंरधत नागिी प््ाथरमक
आिोग्य के्द्ाचे वैद्कीय
अिधकािी

सकाळी ७.३० ते
दुपािी ४.०० वा.

वैद्कीय अिधकािी (िाष््ीय सकाळी १०.०० ते
रकटकजन्य िोग
ते सायं ५.४५ वा.
िनयंत्ण काय्यक्म)

विवताप प््वतबंधर ना िररत प््माणपत््िमळण्यारवरता आवश्यर रागदपत््े

सेवा
पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास तक््ार
ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

तक््ाि प््ाप्त
झाल्यानंति
२४ तासांत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

आवश्यक कागदपत््े
व त््ुटी्ची पूत्यता
केल्यानंति ७ रदवसांत

वैद्कीय आिोग्य
अिधकािी

१. नमुंमपाकडील डेव्हलपमे्ट पिरमिन.
२. करमसमे्ट प््माणपत््
३. अर्कफटेक कम्प्लीिन प््माणपत््.
४. मलरन:स्सािण जोडणी प््माणपत््
५. िविाग अिधकािी यांचे डेि्ीज नाहिकत प््माणपत््
६. मालमत््ा कि ििणा केल्याची पावती.
७ नगििचना यांनी प््मारणत केलेल्या बांधकामाचा नकािा (आवश्यकतेनुसाि)
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