नवी मुंबई महानगिपािलका

नागरिकांची सनद

* अग्िनशमन गिभाग *

महाराष्् आग प््तिबंधक व जीवसंरक््क उपाययोजना अिधतनयम २००६ व तनयम २००९ अन्वये िनिासी, हॉटेल्स शैक्गिक, र्ि्िलये,
समाज मंगिरे, िाििज्ययक, गोिामे, अौद््ोगगक , धोकािायक (पेट्ोल पंप, गॅस स्टेशन, गॅस गोडािून इत्यािी) इत्यािी
इमारतीकगरता प््ोव्हीजन नाहरकत िाखला काय्ाालयाि अज्ा प््ाप्ि झाल्यावर िसेच अंतिम नाहरकि दाखला व नुिनीकरण (फाम्ा बी
दाखल) नाहरकि दाखला देणेकरीिा कागदपत््ांसतहि www.nmmc.gov.in या संकेिस्थळावर अज्ा करावा.
अ. सेिांचा तपशील
क््.

सेिा पुरगििारे
अिधकारी कम्मचारी
यांचे नाि हुद्ा

संपक्क
कालािधी

सेिा पुरिण्याची
गिगहत मुित

सेिा मुितीत न पुरगिल्यास
तक््ार कराियाच्या िगरष््
अिधकाऱ्याचे नाि ि हुद्ा

१. िनवासी, हॉटेल्स, िारांतकि
के्द् अिधकारी (प््.) सकाळी ११.०० अज्ा प््ाप्ि झाल्यानंिर
हॉटेल्स, शैक्तणक, र्ग्णालये व सहाय्यक के्द्
िे सायं ५.०० प््त्यक्् जागेची पाहणी
समाज मंतदरे वािणज्ययक, गोदामे,
केल्यानंिर ७ तदवस
अौद््ोतगक, धोकादायक (पेट्ोप
पंप, गॅस स्टेशन गॅस
गोडावून इत्यादी) इत्यादी
इमारिी्करीिा प््ोव्हीजन
नाहरकि दाखला देणे

अतितरक्ि आयुक्ि (१)

२. िनवासी, हॉटेल्स, िारांतकि
के्द् अिधकारी (प््.) ११.००
हॉटेल्स, शैक्तणक, र्ग्णालये व सहाय्यक के्द्
िे सायं ५.००
समाज मंतदरे, वािणज्ययक,
अिधकारी
गोदामे, अौद््ोतगक, धोकादायक
(पेट्ोप पंप, गॅस स्टेशन,गॅस)
गाेडावून इत्यादी इमारिी्करीिा
अंतिम नाहरकि दाखला देणे

ऑनलाईनद््ारे अज्ा
प््ाप्ि झाल्यानंिर
असुरत््कििेच्या दृष्ीकोनािून
बसतवण्याि आलेल्या
उपकरणांची प््त्यक्् पाहणी
केल्यानंिर १५ तदवस

अतितरक्ि आयुक्ि (१)

के्द् अिधकारी (प््.) सकाळी ११.०० ऑनलाईनद््ारे अज्ा प््ाप्ि
व सहाय्यक के्द्
िे सायं ५.००
झाल्यावर अिग्नशमन सेवा
अिधकारी
शुल्क ऑनलाईनद्ा् रे अदा
केल्यानंिर शासन मान्यिाप््ाप्ि

अतितरक्ि आयुक्ि (१)

3. िनवासी, हॉटेल्स, िारांतकि
हॉटेल्स, शैक्तणक,र्ग्णालये,
समाज मंतदरे, वािणज्ययक,

गोदामे,अौद््ोतगक, धोकादायक के्द् अतधकारी (प््) सकाळी ११.००
(पेट्ोप पंप, गॅस स्टेशन, गॅस सहाय्यक के्द्
िे ५.००
गोडावून इत्यादी) इमारिी्करीिा अतधकारी
नुिनीकरण (फाम्ा बी दाखल)
ना हरकि दाखला देणे.

प््ाप्ि लायसन्स अिभकरणामाफ्फि
देण्याि आलेला फॉम्ा बी दाखल
कर्न त्वतरि ऑनलाईन
द््ारेच संबंतधिांस Submit
करण्याि येिो.

अतितरक्ि
आयुक्ि (१)

महाराष्् महानगरपािलका अिधतनयम कलम ३७६ अन्वये हॉटेल/केक ि िमठाई शॉप/आईस्क्ीम पाल्मर/य्युस से्टर/केरोगसन िकरकोळ
ििक््ी/लॉगजंग-बोग्डि्ग/सायबर कॅफे, सलुन, पीठ गगरिी, लाँड्ी ि तत्सम व्यिसायाच्या िठकािी अिि्नसुरग््कततेच्या िृष्ीकोनातून
उपाययोजना करणेकरीिा नवीन नाहरकि दाखला िमळणे व त्याचे नुिनीकरण करणेकरीिा आवश्यक कागदपत््ास
ं तहि www.nmmc.gov.in
या संकेिस्थळावर अज्ा करावा.
१
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अ. सेिांचा तपशील
क््.

नागरिकांची सनद

सेिा पुरगििारे अिधकारी
कम्मचारी यांचे नाि
हुद्ा

संपक्क
कालािधी

१. हाॅटेल/केक व तमठाई शॉप/
आईस्क्ीन पाल्ार/य्युस कॅफे/,
सलुन पीठ िगरणी, लाँड्ी इत्यादी
व्यवसायांना अिग्नसुरत््कििेच्या
दृष्ीकोनािून आवश्यक
उपाययोजना करणेकरीिा
नाहरकि दाखला देणेबाबि

के्द् अिधकारी (प््.)
व सहाय्यक के्द्
अिधकारी

सकाळी ११.००
िे सायं ५.००

२. र्ग्णालये, गणेशोत्सव,
नवरात््ौत्सव दहीहंडी, उत्सव
तदवाळी सणातनतमत्् िात्पुरत्या
स्वर्पाि फटाके स्टाॅल्सना
परवानगी, प््दश्ान मेळावे,
सांस्कृतिक काय्ाक्म
इत्यादी्साठी व्यवसायांना
अज्गनसुरत््कििेच्या दृष्ीकोनािून
आवश्यक उपाययाेजना
करणेकतरिा नाहरकि
दाखल देणेबाबि.

के्द् अिधकारी (प््.)
व सहाय्यक के्द्
अतधकारी

सकाळी ११.००
िे सायं ५.००

सेिा पुरिण्याची सेिा मुितीत न पुरिल्यास
गिगहत मुित
तक्ा्र कराियाच्या िगरष््
अिधकाऱ्याचे नाि ि हुद्ा
ऑनलाईनद््ारे पतरपूण्ा अतितरक्ि आयुक्ि (१)
कागदपत््ांसह अज्ा प््ाप्ि
झाल्यानंिर प््त्यक््
जागेची िपासणी
केल्यानंिर व अिग्नशमन
सेवा शुल्क भरल्यानंिर
८ िदवस
प््त्यक्् काय्ाालयाि
अज्ा प््ाप्ि
झाल्यानंिर
८ तदवस.

अतितरक्ि आयुक्ि (१)
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