वि वि ध प्रकारच्या व्य सायांसाठीच्या पर ान्याबाबतचे जाहीर प्रकटन
महाराष्ट्र महानगरपालि का अधिधविनयम 1949 मधी तरतुदीनुसार मंग काया$ य, स ुन/ब्युटीपा $ र, ॅाजिंजग, कातडी
कमा णे कातडी- हाडेसाठा, रसगुर्हाळ, अंडीवि क्री, पानपट्टी, धान्यभट्टी, आईस फॅक्टरी, हे व्य साय करणा-या
व्य सायधारकांनी उपरोक्त नमूद कायद्यान् ये आरोग्य वि भागाचा पर ाना धारण करुनच व्य साय करणे बंधनकारक
आहे.
तसेच विद बॅाम्बे नर्सिसग होम रजिजस्ट्रेशन ऍक्ट 1949 अन् ये खाजगी नर्सिसग होम/ हॅास्पीट /रुग्णा ये चा वि णार्या
व्य सायधारकांनी ही पुणे महानगरपालि केच्या आरोग्य वि भागाकडे रजिजस्ट्रेशन पर ाना धारण करुन व्य साय करणे
बंधनकारक आहे.
परंतु पुणे महानगरपालि का काय$ क्षेत्र (जुनी हद्द + विद. 04 ऑक्टोबर 2017 च्या मे.राज्य शासन अधिधसूचनेनुसार पुणे
शहराच्या हद्दीत नव्याने समावि ष्ठ झा े ी 11 गां े ) यामधी उपरोक्त नमुद के ेल्या व्य सायाकरीता संबधीत
व्य सायाधारकांनी पर ाने न घेता व्य साय सुरु केल्याचे तसेच सदर व्य साय सुरु ठे ल्याचे विदसुन येत आहे .
उपरोक्त नमूद व्य सायांकरिरता स् तंत्र फॉम्स$ आरोग्य काया$ य , अन्न पर ाना वि भाग , पुणे महानगरपालि का भ न,
शिश ाजीनगर, पुणे 411 005 येथे उप ब्ध आहेत. सदर फॉम$ सोबत व्य सायविनहाय असणारी आ श्यक ती कागदपत्रे
जोडु न संबधीत क्षेत्रीय काया$ यांकडे दाख करणेत या ा. सदर फॉम$ मधी स $ माविहती पुण$पणे
अचुक भरणे
आ श्यक आहे. अध$ ट माविहती भर े े फॉम$ स्विस् कार े जाणार नाही.
तरी उपरोक्त नमुद के ेल्या व्य सायधारकांना सुधिचत करण्यात येते की , आपण आपल्या व्य सायाकरीता आ श्यक
अस े ा पुणे महानगरपालि केचा आरोग्य पर ाना या जाविहर प्रकटनापासून एक मविहना मुदतीचे आं त प्राप्त करुन घेणेत
या ा. आरोग्य पर ाना वि हीत मुदतीत प्राप्त करुन न घेतल्यास संबंधीत व्या साधियक संस्था, व्य सायधारक, व्य सायाचे
मा क यांचे र उपरोक्त नमूद कायद्यांन् ये वि नापर ाना व्य सायाबाबत कायदेशीर कार ाई करणेत येई .
(डॅा. मविनषा नाईक)
सहाय्यक आरोग्य अधिधकारी
अन्न पर ाना वि भाग
पुणे महानगरपालि का

(डॅा. रामचंद्र हंकारे)
आरोग्य अधिधकारी
पुणे महानगरपालि का

