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नवी मंुबई महानगरपािलका नागररकांची सनद

अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. अिधरारी पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

१ अ) सुधारित क््यिोग िनयंत््ण काय्यक््म सहायय्क आिोगय् सकाळी १०.०० ते िनयरमत वैद््कीय आिोगय्
अंमलबजावणी आ.सी.टी व एस. अिधकािी सायं. ५.४५ अिधकािी
टी. डी. कल्ीरनक इ)एडस िनयंत््ण 
काय्यक््म  ई) ए. आि. टी. सेट्ि रििता 
दवाखाना Training cell कम्यचािी 
प््रिक््ण आयोजन उ) िाष््््ीय कुष््िोग 
िनयंत््ण काय्यक््म िाबरवणे

अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. अिधरारी पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

२ अ) पलस् पोरलअो लसीकिण मोरहम वैद््कीय अिधकािी सकाळी ८.०० ते िनयरमत वैद््कीय आिोगय्
आ) िनयरमत लसीकिण काय्यक््म सव्य नागिी प््ाथरमक सायं. ४.३० अिधकािी
इ) जननी सुिक््ा योजना आिोगय् केद्््
ई) कुटुंब िनयोजन िस््््र््कया
उ) जननी िििु सुिक््ा काय्यक््म
ऊ) प््धानमंत््ी सुिर््कत मातृतव्
अरियान
अो) AFP सव््ेक््ण/गोवि सव््ेक््ण
अौ) प््धानमंत््ी मातृ वंदना योजना
िालेय आिोगय् तपासणी
लस व िितसाखळीिवषयक वय्वसथ्ापन
नागिी प््ाथरमक आिोगय् केद््् स््िाविील
ANH/LHV िवषयक वय्वसथ्ापन

३ नागिी आिोगय् केद््् काय्यक््ेत््ात संबंरधत नागिी सकाळी ७.३० ते तक््ाि प््ापत् वैद््कीय आिोगय्
डास अळी, नािक िवािणी किणे, आिोगय् केद्््ाचे दुपािी ३.३० झालय्ानंति २४ अिधकािी
धुरिकिण किणे व सव््ेक््ण किणे वैद््कीय अिधकािी तासांत

४ अ) िहवताप उपरवधीची अंमलबजावणी वैद््कीय सकाळी १०.०० ते आवशय्क कागदपत््े वैद््कीय आिोगय्
अिधकािी सायं ५.४५ व त््ुटीच्ी पूत्यता अिधकािी

आ) साथिोग व पाणी नमुने केलय्ानंति ७ िदवसांत

५ बनावट वैद््कीय वय्ावसारयक अपघात वैद््कीय सकाळी १०.०० ते रनयरमत वैद््कीय आिोगय्
पय्यवेक््ण िनयंत््ण अिधकािी सायं ५.४५ अिधकािी

* आरोग्य िवभाग *
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६ मटण िवके््ते यांना वय्वसाय पिुवैद््कीय  सकाळी १०.०० ते रनयरमत वैद््कीय आिोगय्
प््रिक््ण/पय्यवेक््ण/िनयंंत््ण किणे अिधकािी सायं  ५.४५ अिधकािी
आ) श््ान िनयंत््ण/मूषक िनयंत््ण/
विाह िनयंत््ण काय्यक््म-पय्यवेक््ण/
कोड्वाडा वय्वसथ्ापन

रग्ण्ालयीन अारोगय् सेवा
अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे अिधरारी स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

७ रग्ण्ालयीन सेवा सुिवधा वैद््कीय अरधक््क साव्यजरनक सकाळी १०.०० ते िनयरमत वैद््कीय आिोगय्
रग्ण्ालय, (वािी सायं ५.४५ अिधकािी
नेरळ्, ऐिोली) 
वैद््कीय अिधकािी, माता सकाळी ८.०० ते िनयरमत वैद््कीय आिोगय्
बाल  रग्ण्ालये, (बेलापूि, ते सायं ४.०० अिधकािी
तुि््े, कोपिखैिणे)

८ अ) पलस् पोरलअो लसीकिण वैद््कीय अिधकािी सकाळी ८.०० ते िनयरमत वैद््कीय आिोगय्
मोिहम आ) AFP सव््ेक््ण इ) सव्य नागिी आिोगय् केद््् सायं ४.०० अिधकािी
िनयरमत लसीकिण ई) जननी सुिक््ा
योजना उ) कुटुंब िनयोजन िस््््र््कया
ऊ) मातृतव् अनुदान योजना ए) ना. 
आ. केद््् स््िाविील ANH/LHV
रवषयक वय्वसथ्ापन ए) लस व 
िितसाखळीिवषयक वय्वसथ्ापन

९ अपघात वैद््कीय सेवा िकंवा वैद््कीय अरधक््क रग्ण्ालय, २४ तास तातक्ाळ वैद््कीय आिोगय्
तातडीची सेवा (साव्य. रग्ण्ालय) वािी नेरळ्, ऐिोली आिण वैद््कीय अिधकािी
व माबार)् अिधकािी, माता, बाल रग्ण्ालये

बेलापूि, तुि््े, कोपिखैिणे
१० बाह््रग्ण् रविाग वैद््कीय अरधक््क सकाळी ९.०० तव्रित वैद््कीय आिोगय्

साव्यजरनक रग्ण्ालय, वािी ते दुपािी १.०० अिधकािी
नेरळ्, ऐिोली आिण वैद््कीय
अिधकािी, माता बालरग्ण्लये, 
बेलापूि, तुि््े, कोपिखैिणे, 
संबंरधत वैद््कीय अिधकािी,
नागिी आिोगय् केद््् (सव्य)

११ रग्ण्�वारहका सेवा वैद््कीय अरधक््क/िनवासी २४ तास तव्रित वैद््कीय आिोगय्
अिधकािी/काय्यित अपघात अिधकािी
वैद््कीय अिधकािी, साव्यजरनक
रग्ण्ालय, वािी, नेरळ्,ऐिोली

२
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१२ िववारहका वैद््कीय अरधक््क/िनवासी २४ तास उपलबध्तेनुसाि वैद््कीय आिोगय्
अिधकािी/काय्यित अपघात तव्िीत अिधकािी
वैद््कीय अिधकािी, साव्यजरनक
रग्ण्ालय, वािी, नेरळ्,ऐिोली

अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे अिधरारी स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

१३ िकत्पेढी सेवा वैद््कीय अरधक््क/िनवासी २४ तास उपलबध्तेनुसाि वैद््कीय आिोगय्
वैद््कीय अिधकािी/काय्यित तव्िीत अिधकािी
अपघात वैद््कीय अिधकािी, 
साव्यजरनक रग्ण्ालय, वािी

१४ लसीकिण सेवा वैद््कीय अरधक््क/साव्य. रग्ण्ालय सकाळी ९.०० िनयरमत वैद््कीय आिोगय्
वािी, नेरळ्, ऐिोली, माता बाल ते दुपािी १.०० अिधकािी
रग्ण्ालये आिण वैद््कीय अिधकािी 
नागिी आिोगय् केद्््े (सव्य)

१५ रििता दवाखाना वैद््कीय अिधकािी दििोज ४ िठकाणी तव्रित वैद््कीय आिोगय्
(रििता दवाखाना) सकाळी ९.०० ते अिधकािी

दुपािी १.००
१६ वैद््कीयदृष्््या पात््तेचा वैद््कीय अिधक््क सकाळी ९.०० ते आवशय्क वैद््कीय आिोगय्

दाखला साव्य. रग्ण्ालय दुपािी १.०० कागदपत््ांची अिधकािी
पूत्यता व वैद््कीय
तपासणी पूण्य 

झालय्ावि २४ तासांत
१७ HIV पॉरझरटवह् रग्ण्ांकरिता वैद््कीय अरधक््क, साव्य सकाळी ९.०० तातक्ाळ वैद््कीय आिोगय्

अौषधोपचाि रग्ण्ालय वािी, नोडल ऑरिसि, ते दुपािी ३.०० अिधकािी
साव्य रग्ण्ालय, वािी

आरोगय् िवभागांतग्गत ववववध वय्वसाय परवाना/दाखले

अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. अिधरारी पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

१. जनम्ाचा दाखला देणे संबंरधत रविाग सकाळी १०.०० ते आवशय्क सव्य वैद््कीय अािोगय् 
अिधकािी सायं ५.०० कागदपत््ांची पूत्यता अिधकािी

झालय्ावि ३ िदवसांत
२. सम्िानिूमीमधय्े अंतय्संसक्ािासाठी संबंरधत रविाग २४ तास तव्रित वैद््कीय अािोगय् 

पास देणे अिधकािी अिधकािी
३
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३ मृतय्ूचा दाखला देणे संबंरधत रविाग सकाळी १०.०० ते आवशय्क सव्य कागदपत््ांची वैद््कीय अािोगय् 
अिधकािी सायं ५.०० पूत्यता झालय्ावि अिधकािी

३ िदवसांत
अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. अिधरारी पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

४ खाजगी सुश््ृषा गृह नोद्णी वैद््कीय आिोगय् सकाळी १०.०० ते आवशय्क सव्य कागदपत््ांची आयुकत्
अिधकािी सायं ५.०० पूत्यता झालय्ावि नमुमपा

३ िदवसांत
५ िववाह नोद्णी संबंरधत रविाग सकाळी १०.०० ते आवशय्क सव्य वैद््कीय

अरधकािी सायं ५.०० कागदपत््ांची आिोगय्
पूत्यता झालय्ावि अिधकािी

३ िदवसांत

पशुवैद््रीय सेवा

१ मोकाट जनाविांचा बंदोबस्् संबंरधत रविाग अिधकािी सकाळी १०.०० ते २४ तासांत वैद््कीय
व उप सव्चछ्ता रनिीक््क सायं ५.०० आिोगय् अरधकािी

२ मूषक िनयंत््ण संबंरधत रविाग सकाळी १०.०० ते ७ रदवसांत वैद््कीय
अिधकािी व उप सायं ५.०० आिोगय्
सव्चछ्ता िनिीक््क अिधकािी

रग्ण्ालय नोद्णी
नवी मुंबई महानगिपारलका काय्यक््ेत््ात आिोगय् िविागामाि्फत रद. बॉमब्े नरस्िग् होमस् िरजसट्््ेिन (सुधारित) अॅकट् २००५ अंतग्यत खाजगी

रग्ण्ालयाची नोद्णी किणय्ात येते. सदि कायद््ांतग्यत महानगिपारलका काय्यक््ेत््ात याची अंमलबजावणी किणेकिीता वैद््कीय आिोगय् अिधकािी
यांना सथ्ारनक पय्यवेक््कीय अिधकािी मह्णून िनयुकत् किणय्ात आले आहे.
n रद बॉमब्े नरस्िग् होमस् िरजसट्््ेिन (सुधारित) अॅकट् २००५ अंतग्यत नोदंणी व पुन्यनोद्णी प््माणपत्् ०१ एर््पल ते ३१ माच्य या तीन वषा्िच्य्ा
कालावधीकिीता आहे.
n खाजगी रग्ण्ालयाची नोद्णी न केलय्ास रप्ये १०.०००/-दंड व सहा मरहनय्ाचा कािावास ही ििक््ा होऊ िकते.
n रग्ण्ालयाची  पुन्यनोद्णी न केलय्ास रप्ये ५,०००/- दंड पुढील प््तय्ेक रदवसासाठी र.् ५०/- दंड होऊ िकतो.
n कुटुंब रनयोजन िस््््र््कया गृह नोद्णी व पुन्यनोद्णी ०१ एर््पल ते ३१ माच्य या एक वषा्यचय्ा कालावधीकिीता किणय्ात येते.
n नागिी आिोगय् केद््् स््िावि र.्५/- जमा करन् पावती देऊन सदि अज्य खाजगी नरस्िग् होमला उपलबध् करन् देणय्ात येतात. 

१. रग्ण्ालय नोद्णी व पुन्गनोद्णी ररीता वविीत नमुनय्ातील अरा्गसोबत आवशय्र रागदपत््े
१. रवहीत नमुनय्ातील अज्य िुलक् र.्५/- ििलय्ाची पावती आिोगय् रविाग मुखय्ालय येथे सादि किणे. 
२. जागेचे िोगवटा प््माणपत्् 
३. बांधकामाचा अरधकृत नकािा 
४. जागेचा किािनामा 
५. रसडको/नगििचना रविागाचे रग्ण्ालय व वापिास पिवानगी असलेले प््माणपत्् 

***********************************************************************************
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६. वय्ावसारयक मालमत््ा कि ििणा केलय्ाची अद््यावत पावती 
७. जागेचय्ा मालकाचे अद््यावत ना हिकत प््माणपत्् 
८ रग्ण्ालयातील सव्य डॉकट्स्य व तय्ांची महािाष्््् मेरडकल कौनन्सलची नोद्णी प््माणपत््े 
९. परिचारिकांची नावे व तय्ांची महािाष्््् नरस्िग् कौनन्सलची नोद्णी प््माणपत््े 
१०.रग्ण्ालयातील जैरवक कचिा रवलह्ेवाटी संदिा्यत एजनस्ी नेमलय्ाची अद््यावत कागदपत््े 
११.महािाष्््् प््दुषण रनयंत््ण मंडळाचे अद््यावत नोद्णी प््माणपत्् 
१२.िागीदािी ततव्ावि असलय्ास पाट्यनििीप डीड 
१३.सथ्ारनक सव्िाजय् संसथ्ा कि रविागाचे ना हिकत प््माणपत्् 
१४.अनग्निमन रविागाचे ना हिकत प््माणपत्् 'B' िॉम्य 
१५.नोद्णी िुलक् : रग्ण्खाटा - १० पय््ित िुलक् -- र.्१००/

रग्ण्खाटा - १० पेक््ा जास्् िुलक्-र.्२००/
२. रुटुंब वनयोरन शस््््व््कयागृि नोद्णी व पुन्गनोद्णी रवरता आवशय्र रागदपत््े

१. स््््ीिोगतज््ाचा रवहीत नमुनय्ातील अज्य (रनःिुलक्) मुखय्ालय आिोगय् रविागात सादि किणे. 
२. रग्ण्ालय नोद्णी प््माणपत््. 
३. स््््ीिोगतज््ांचे, महािाष्््् मेरडकल कौनन्सलचे प््माणपत््. 
४. िूलतज््ांचे, महािाष्््् मेरडकल कौनन्सलचे प््माणपत््. 
५. िकत्पेढी ना हिकत अद््यावत प््माणपत््.
६. बंधपत्् (र.्१००/- चय्ा मुद््ांकावि) नवीन नोद्णीकिीता. 

३. अर्गदाराचा नोद्णी ररता अर्ग प््ापत् झालय्ानंतर नवीन नोद्णी असलय्ास मुखय्ालय स््रावरन् सथ्ावनर प््ावधरृत
पय्गवके््रीय अवधरारी तथा वदै््रीय आरोगय् अवधरारी रग्ण्ालयास भटे दतेात. तर पनु्गनोद्णी ररीता अर्ग प््ापत् झालय्ास
ना.आ.रेद्््ातील वैद््वरय अवधरा-यामारक्त भेट देणय्ात येते.

िेटीनंति अपुण्य कागदपत््े व िेटीमधय्े आढळलेलय्ा त््ुटी नमूद करन्, त््ुटीच्ी पुत्यता किणेकिीता अॅकट्मधील तितुदीनुसाि एक मरहनय्ाचा
अवधी देणय्ात येतो. एका मरहनय्ाचय्ा अवधीमधय्े पुत्यता न झालय्ास, अज्यदािाचा अज्य नाकािणय्ात येतो व तय्ांना रग्ण्ालय बंद किणेबाबत सूरचत
किणय्ात येते. 
४. उपरोकत् रागदपत््ांची पुत्गता झालय्ानंतर नोद्णी व नुतनीररण प््माणपत्् व रुटुंब वनयोरन शस््््व््कयागृि नोद्णी व

नुतनीररण प््माणपत्् मुखय्ालय आरोगय् ववभाग येथून वदले राते.
५. विवताप प््वतबंधर ना िररत प््माणपत्् वमळणेररीता आवशय्र रागदपत््े.

१. नमुंमपाकडील डेवह्लपमेट् पिरमिन. 
२. करमनस्मेट् सरट्िरिकेट
३. आरक्फटेकच्िकडील कमप्लीिन सरट्िरिकेट
४. ड््ेनेज कमप्लीिन सरट्िरिकेट
५. रविाग अिधकािी यांचेकडील डेर््िज नक्लअिनस् सरट्िरिकेट.
६. मालमत््ा कि ििणा केलय्ाची पावता. 
७. नगििचना यांनी प््मारणत केलेलय्ा बांधकामाचा नकािा (आवशय्कतेनुसाि)

नवी मुंबई मिानगरपावलरेचय्ा रकत्पेढीतून रकत्पुरवठा ररणय्ाबाबत.
n वैद््रकय अरधक््क, साव्य.रग्ण्ालय वािी यांचेकडे मागणी केलय्ास.
n महानगिपारलका िकत्पढेीतनू खाजगी रग्ण्ालयानंा चाचणय्ा कलेले ेिकत् पिुरवणय्ास थलैीमाग ेर.्३५०/ िलुक् आकािल ेजाईल. या खचा्यमधय्े

िकत्ाचय्ा रवरवध चाचणय्ा, पी.वह्ी.सी. थैली व इति खचा्यचा समावेि िाहील. याचप््माणे रदलेलय्ा िकत्ाबद््ल बदली िकत्दाता देणे
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बंधनकािक असेल. पिंतु िकत्ाचय्ा उपलबध् साठ््ानुसाि िकत्पुिवठा किावयाचा रकंवा नाही हे ठिरवणय्ाचे अरधकाि संसथ्ाप््मुखांना
असतील. 

n िकत्दातय्ाला िकत्दानासाठी रदलेलय्ा काडा्यचा उपयोग करन् रवनामुलय् िकत्पुिवठा घेणय्ासाठी या काडा्यवि तय्ाने िकत्दान केलेलय्ा
िकत्ाईतकचे िकत् महानगिपारलका रग्ण्ालयात रमळ ूिकले. िकत्दातय्ाचंय्ा काडा्यवि तय्ाचंय्ा कटुुरंबयानंा, नातवेाईकानंा व रमत््ानंा िकत्पिुवठा
किता येईल.

अिोरात्् रग्ण्वाविरा व शववाविरा सेवा :
साव्यजरनक रग्ण्ालय, वािी येथे ६ रग्ण्वारहका व २ िववारहका या २४ तास काय्यनन्वत ठेवणय्ात आलेलय्ा आहेत. काय्यित अपघात वैद््रकय

अरधकािी, साव्य. रग्ण्ालय, वािी यांचेकडे मागणी केलय्ास एम.एम.आि.डी.ए (मुंबई प््ादेरिक योजनेचय्ा अंतग्यत समारवष्् असलेली सव्य गावे)
क््ेत््ातील नमुंमपा क््ेत्् वगळून र.्५००/- व नवी मुंबई महानगिपारलका क््ेत््ासाठी र.्३००/- दिाने उपलबध् करन् रदलय्ा जातात.
रनम्/मृतय्ु नोद्णीबाबत माग्गदश्गर सूचना 

१. जनम् /मृतय्ु नोद्णीचे काम नवी मुंबई महानगिपारलकेचय्ा ८ रविाग काया्यलयांत रविाग अरधकािी यांचय्ामाि्फत होते. 
२. जनम्/मृतय्ु घटना घडलय्ापासून २१ रदवसात नोद्णीसाठी अज्य किणे आवशय्क आहे. २१ रदवसात नोद्णी झालय्ास जनम् /मृतय्ु नोद्णी
रवनामुलय् होते व दाखलय्ाची मूळ प््त मोित देणय्ात येते. 
३. जनम्/मृतय्ु घटना घडलय्ापासून २१ रदवसानंति व ३० रदवसांचे आत नोद्णी साठी अज्य केलय्ास एक रप्या रवलंब िी घेऊन नोद्णी
किणय्ात येते. 
४. जनम्/मृतय्ु घटना घडलय्ापासून ३० रदवसानंति पिंतु १ वषा्यचय्ा आत नोद्णीसाठी अज्य केलय्ास प््ारधकृत अरधका-याची लेखी पिवानगी
घेऊन व रवलंब िी तीन रप्ये िरन् नंतिच नोद्णी किणय्ात येते.
मांस ववक््ी वय्वसाय परवाना ररीता अटी व शत््ी :
१. हा पिवाना मह्णजे जागेचय्ा अरधकृततेचा पुिावा नसून, तय्ात नमूद केलेलय्ा बाबीच्य्ा रवक््ी पुिताच मया्यरदत आहे. 
२. हा पिवाना अहस््ांतिणीय आहे. 
३. कोणताही पिवाना धािक तय्ाचे रवक््ी केद््् रकंवा तय्ा रवक््ी केद्््ाचा िाग पोट िाडयाने देऊ िकणाि नाही. 
४. पिवाना धािकांनी तय्ाचा पिवाना दि्यनी िागात ठेवावा. 
५. पिवाना धािकाने रवक््ी केद््् व बसणय्ाची जागा सव्चछ् ठेवावी. 
६. पिवानय्ामधय्े सप्ष्् किणय्ात आलेलय्ा मासांचय्ा वय्रतरिकत् कोणतय्ाही प््कािचय्ा मासांची अथवा पदाथा्िच्ी रवक््ी कर ्नये. 
७. मासांचा/पिुधनाचा साठा मया्यदेपेक््ा जास्् प््माणात कर ्नये 
८. पिवानाधािक रिळे अथवा मानवी आहािास अरहतकािक असलेलय्ा मासांची रवक््ी किणाि नाही. 
९. मांस कटाईनंति रिलल्क िारहलेलय्ा प््ाणीजनय् कच-याची तसेच अरतरिकत् व खाणय्ास अयोगय् असलय्ाने मासांची रनयरमतपणे जैरवक कचिा

रवलह्ेवाट रनयम १९९८ (Bio Medical Waste Act, १९९८) अंतग्यत रवलह्ेवाट लावणय्ाची जबाबदािी पिवानाधािकाची असेल.
१०.पिवानाधािकांचे मांस रवक््ी केद्््ाचय्ा परिसिातील जनतेस कोणतय्ाही प््कािचा प््ादुिा्यव होणाि नाही याची दक््ता घय्ावी. नसता आपणाला

देणय्ात आलेला पिवाना िद्् किणय्ात येईल. 
११.प््चरलत कायद््ानुसाि अरधकृत असलेलय्ा वचन व मापे वय्रतरिकत् अनय् वजन मापे वापर ्नयेत. 
१२.महापारलकेने बाजािात उपलबध् केलेलय्ा पाणय्ाचय्ा सुरवधेचा दुरप्योग अथवा अपवय्य कर ्नये.  
१३.जेवह्ा-जेवह्ा महापारलकेचे प््ारधकृत अरधकािी रवक््ी केद्््ाचे रनिीक््ण/तपासणी किणय्ासाठी येतील तेवह्ा तय्ांची रनिीक््ण/तपासणीसाठी

सव्य प््कािची वय्वसथ्ा किावी व तय्ानंा अपरे््कत असललेी कागदपत्् ेव पिुक मारहती तपासणीच्य्ा रठकाणी तातक्ाळ उपलबध् करन् घय्ावी. 
१४.अनुज््ापत्ीच्य्ा समापत्ीचय्ा रवरहत कालावधीपुव््ी पिवानाधािकास नुतनीकिणासाठी अज्य किणे बंधनकािक असेल. 
१५.पिवानाधािकावि रवक््ीस ठेवणय्ात येणा-या मासांचे खालीलप््माणे रवहीत नमुनय्ानुसाि साठा नोद्वही ठेवणे व ती तपासणीसाठी येणा-

या रनरिक््ण अरधका-यास पडताळणीसाठी दाखवणे व तय्ातील नोद्ी अद््यावत ठेवणे बंधनकािक असेल. 
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अ रदनांक पिवानय्ातील सरव्ातीची रदवसातील रदवसातील रनवव्ळ 
क््. पिुधनाचा/ पिुधनाची/मासांची पिुधनाची/ पिुधनाची/ रिलल्क 

मासांचा तपरिल संखय्ा/वजन मांसाची खिेदी मासांची िवक््ी

१६. अनुज््ापत्ीचय्ा समापत्ीनंति पिवानाधािकास कोणतीही कृती किणय्ाचे थांबवावे आरण बंद किावे लागेल.
१७.मांस रवक््ी केद्््ामधय्े, संसग्यजनय् िोगापासून गस्् असलेलय्ा अिा कोणतय्ाही वय्कत्ीस प््वेि अथवा कृती किणे रनरषद्् असेल. 
१८. पिवानाधािकावि मांस रवर््क केद्््ामधय्े काय्यित असलेलय्ा कामगािांची दि सहा मरहनय्ाने वैद््रकय तपासणी किणे बंधनकािक असेल. 
१९. पिवानाधािकावि मांस रवक््ी केद्््ाची दि सहा मरहनय्ाने रकटकनािक िवािणी किणे बंधनकािक असेल. 
२०. सहकािी गृहरनमा्यण संसथ्ेची सथ्ापना व नोद्णीकृत झालय्ावि पिवानाधािकांस मांस रवक््ी केद्््ासाठी 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) अनव्ये तयाि किणय्ात आलेली नवी मुंबई महानगिपारलका बाजाि व कत््लखाने या उपरवधीतील व इति प््चरलत कायद््ातील
रनयमांचे काटेकोिपणे पालन किणे बंधनकािक असेल व तय्ाचे उलल्ंघन कर ्नये. तय्ाचे उलल्ंघन केलय्ास, पिवानाधािकाचा पिवाना िद््
किणय्ाचा अरधकाि आयुकत्, नवी मुंबई महानगिपारलका यांनी िाखून ठेवला आहे.

राष््््ीय वरटररनय् रोग िनयंत््ण राय्गक््म

अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे अिधरारी स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

१ नागिी प््ाथरमक आिोगय् केद््् काय्य संबंरधत नागिी प््ाथरमक सकाळी ७.३० ते तक््ाि प््ापत् वैद््कीय आिोगय्
क््ेत््ात डास अळी नािक िवािणी  आिोगय् केद्््ाचे वैद््कीय दुपािी ४.०० वा. झालय्ानंति अिधकािी
किणे, िासायरनक धुिीकिण अिधकािी २४ तासांत
किणे व सव््ेक््ण किणे

२ िहवताप उपरवधीची वैद््कीय अिधकािी (िाष््््ीय सकाळी १०.०० ते आवशय्क कागदपत््े वैद््कीय आिोगय्
अंमलबजावणी रकटकजनय् िोग ते सायं ५.४५ वा. व त््ुटीच्ी पूत्यता अिधकािी

िनयंत््ण काय्यक््म) केलय्ानंति ७ रदवसांत

विवताप प््वतबंधर ना िररत प््माणपत्् िमळणय्ारवरता आवशय्र रागदपत््े
१. नमुंमपाकडील डेवह्लपमेट् पिरमिन.
२. करमसमेट् प््माणपत््
३. अरक्फटेक कमप्ल्ीिन प््माणपत््.
४. मलरन:सस्ािण जोडणी प््माणपत््
५. िविाग अिधकािी यांचे डेि््ीज नाहिकत प््माणपत््
६. मालमत््ा कि ििणा केलय्ाची पावती.
७ नगििचना यांनी प््मारणत केलेलय्ा बांधकामाचा नकािा (आवशय्कतेनुसाि)
***********************************************************************************
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