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* परवाना ववभाग *
अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे
अिधरारी

संपर्क
रालावधी

सेवा पुरवण्याची
वववित मुदत

१ हॉटेल्स, उपहारगृहे, खानावळी, लॉजिंग
बोज्डि्ग, आईस कँडी, केश कत्तनालय व
पूत्ततेसह अजतजरक्त व तत्सम व्यवसाय
परवाना देणे/नूतनीकरण
अििजनयममिील कलम २९६, २९७,
३१८, ३७७, ३३८, ३३९, ३७६, ३७६(अ)
३८७(पोट कलम २(१) नुसार)

उप आयुक्त
(परवाना)

सकाळी ११.००
ते सायं ५.०० वा.

आवश्यक कागदपत््ांच्या अजतजरक्त आयुक्त
पूत्ततेसह online अि्ातवर
(१)
संबंजित जवभागांचे अिभप््ाय
प््ाप्त झाल्यानंतर
१७ िदवसांत

२ िाजहरात व आकाश िचन्हे परवाना देणे/
परवाना नुुतनीकरण करणे
(म. म. अ. मिील कलम
२४४ व २४५ नुसार)

उप आयुक्त
(परवाना)

सकाळी ११.००
ते सायं ५.०० वा.

आवश्यक कागदपत््ांच्या अजतजरक्त आयुक्त
पूत्ततेसह online अि्ातवर
(१)
संबंजित िवभागांचे अिभप््ाय
प््ाप्त झाल्यानंतर १७ जदवसांत

3 रािकीय, िाज्मतक व सामाििक काय्तक्मांचे संबंजित सहा. सकाळी ११.०० आवश्यक कागदपत््ांची पूत्तता
तात्पुरते (िास््ीत िास््७ जदवस) िाजहरात
आयुक्त
ते सायं ५.०० वा.
केल्यानंतर ०३ जदवसांत
फ्लेक्स/बॅनस्त/स्वागत कमानी (एकच संस्था) तथा िवभाग
मंडळ/रािकीय पक््/िाज्मतक संस्थेस सव्त
अििकारी
महापाजलका क््ेत्ात/वेगवेगळ्या िवभाग
काय्तक्ेत्ात लावावयाचे असल्यास)
परवानगी देणे
अ. सेवांचा तपशील
क््.

सेवा पुरवणारे
अिधरारी

४ रािकीय, िाज्मतक व सामाििक काय्तक्मांचे उप आयुक्त
तात्पुरते (िास््ीत िास््७ जदवस) िाजहरात (परवाना)
फ्लेक्स/बॅनस्त/स्वागत कमानी (एकच संस्था)
मंडळ/रािकीय पक््/िाज्मतक संस्थेस सव्त
महापाजलका क््ेत्ात/वेगवेगळ्या िवभाग
काय्तक्ेत्ात लावावयाचे असल्यास)
परवानगी देणे

संपर्क
रालावधी

सेवा पुरवण्याची
वववित मुदत

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास
तक््ार ररावयाचेे
ववरष््अिधरारी

उप आयुक्त
(१)

सेवा मुदतीत
न पुरववल्यास
तक््ार ररावयाचेे
ववरष््अिधरारी

सकाळी ११.०० आवश्यक कागदपत््ांची पूत्तता अजतजरक्त आयुक्त
ते सायं ५.०० वा.
केल्यानंतर ०३ जदवसांत
(१)
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५ फेरीवाला उपजविी िनज््िती व अंमलबिावणी
करणे (म.म.अ. मिील 3८४ नुसार,
पथ िवके्ता (उपजिजवका संरक््ण व पथजवक््ी
जवजनयमन) अििजनयम २०१४, महाराष््पथ
िवके्ता तथा िमळाल्यानंतर (उपजिजवका
संरक््ण व पथ िवक््ी िवजनयमन)(महाराष््)
िनयम २०१६, पथ िवके्ता (उपजिजवका)
संरक््ण व पथ िवक््ी िवजनयमन (महाराष््योिना २०१७)

उप आयुक्त सकाळी ११.००
(परवाना) ते सायं ५.०० वा.
सहा. आयुक्त
मुं. बा व
प. अ.
सहा. आयुक्त
तथा िवभाग
अििकारी

६ फेरीवाला परवाना नुतनीकरण
शुल्क वसुली

सह आयुक्त
तथा िवभाग
अििकारी

शहर फेरीवाला सजमती
अज््सत्वात आल्यानंतर
तसेच शासनामाफ्फत
सव््ेक्णाचे अॅप काय्ातज्नवत
झाल्यानंतर

अजतजरक्त
आयुक्त
(१)

सकाळी ११.०० अावश्यक कागदपत््ांची पूत्तता
ते सायं ५.०० वा.
केल्यानंतर ०3 िदवसांत

उपायुक्त
(परवाना)

७ उद््ोग व व्यवसाय परवानगी देणे/परवानगी
उप आयुक्त
नूतनीकरण करणे
(परवाना)
(म. म. अ. मिील कलम ३१३ नुसार) उदा.
िपठाची चक््ी, बेकरी, वक्फशॉप, कारखाना इ.

सकाळी ११.०० अावश्यक कागदपत््ांच्या पूत्ततेसह
ते सायं ५.०० online अि्तप््ाप्त झाल्यानंतर
संबंजित िवभागांचे अिभप््ाय
प््ाप्त झाल्यानंतर १७ िदवसांत

अजतजरक्त
आयुक्त
(१)

८ साठा परवाना देणे/नुतनीकरण करणे
(म. म. अ मिील कलम ३७६ नुसार)

उप आयुक्त
परवाना

सकाळी ११.०० अावश्यक कागदपत््ांच्या पूत्ततेसह
ते सायं ५.०० वा. online अि्तप््ाप्त झाल्यानंतर
संबंजित िवभागांचे अिभप््ाय प््ाप्त
झाल्यानंतर १७ िदवसांत

अजतजरक्त
आयुक्त
(१)

९ िसनेमा िचज््तकरण परवानगी देणे
उप आयुक्त
(म. म. अ मिील कलम 3८६ (२) नुसार) परवाना

सकाळी ११.०० अावश्यक कागदपत््ांच्या पूत्ततेसह
ते सायं ५.०० वा. online अि्तप््ाप्त झाल्यानंतर
१० िदवसांत

अजतजरक्त
आयुक्त
(१)

१० शो टॅक्स शुल्क वसुली करणे (म.म.अ.)
उप आयुक्त
मिील कलम १२७,१४९,४५४,४५५ नुसार)
परवाना

सकाळी ११.०० अावश्यक कागदपत््ांच्या पूत्ततेसह
ते सायं ५.००वा. online अि्तप््ाप्त झाल्यानंतर
१० िदवसांत

अजतजरक्त
आयुक्त
(१)

n मिाराष््मिानगरपावलरा अिधवनयम रलम ३७६ अन्वये िॉटेल्स, उपिारगृिे, खानावळी, लॉविंग, बोव्डि्ग, आईस
रँडी, रेश रत्तनालय व तत्सम व्यवसाय परवाना वमळणेरवरता/नुतनीररण ररणेररीता आवश्यर रागदपत््ांसवित
www.rtsnmmconline.com वरंवा www.nmmc.gov. in या संरेतस्थळावर अि्तररावा.
१) िागेचे कागदपत््.
२) िागेचे भोगवटा प््माणपत््/मंिुर नकाशा, पाज्कि्ग उपलब्ितेबाबत र्. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत््.
3) गुमास््ा प््माणपत््.
४) अन्न व अौषि प््शासनाचा दाखला
५) िागा भाडेतत््वावर असल्यास भाडेतत््वाचे कागदपत््.
६) पेस्ट कंट्ोल प््माणपत््.
७) िाहीर सूचना प््जसद््ी (िास््खपाची ०२ मराठी स्थाजनक वृत्पत््े)
२
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८) नोकर वग्ातचे नमुंमपाच्या र्ग्णालयाकडून प््ाप्त वैद्कीय प््माणपत््/केस पेपर.
९) अग्गनशमन दलाचा ना हरकत दाखला (Fire challan, Layout plan).

n दुकान/कार्ाालर इत्रादी विकाणी जािहरात फलक परवानाकवरता/नुतनीकरण करणेकवरता आवश्रक
कागदपत््ांसवहत www.rtsnmmconline.com वकंवा www.nmmc.gov.in रा संकेतस्थळांवर अज्ा करावा.

१) आवश्यक कागदपत््ांसह Online सादर केलेला अि्त.
२) गाळा भाडेकरार सत्यप््त (मुदत कालाविी) िकंवा गाळा िवक््ी/खरेदी करार सत्यप््त.
3) इमारत भोगवटा प््माणपत्् सत्यप््त िकंवा उद््ोग/व्यवसायाची मालमत््ा िवना परवानगी असल्यास त्याबाबत र्. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर
नोटरीकृत केलेले पत््.
४) गाळा मालकाचा िाजहरात फलक लावणेबाबतचा नाहरकत दाखला.
५) प््स्ाजवत फलकाच्या िठकाणचा अलीकडच्या काळात काढलेला फोटो.
६) फलकाचे मोिमाप व फलकाची संख्या.
७) गृह िनम्ातणसंस्थेचा ना हरकत दाखला.
८) मालमत््ा कर भरणा केल्याबाबतची पावतीची सत्यप््त.
९) पाणी देयक भरणा केल्याबाबतची पावतीची सत्यप््त.

n तात्पुरती कापडी होव्डि्ग्ज लावण्रास परवानगी िमळण्राबाबत.

१) आवश्यक कागदपत््ांसह सादर केलेला अि्त.
२) अि्तदार यांचेमाफ्फत तात्पुरत्या फलकावर प््जसद््मिकुरांची संगणकीकृत िप््ंट आऊट.
3) पोलीस िवभाग (वाहतूक शाखा) यांचेकडील नाहरकत दाखला.

n तात्पुरती होड््ी्ग्ज लावणेबाबत अटी व शत््ी :

१) परवानगी िदलेल्या होड््ी्ग्ि व कमान इ. वर काय्ातलयाचा परवानगी क््. व परवानगी मुदत िलहावी तसेच काय्ातलयाकडून उपलब्ि कर्न
देण्यात आलेले िस्टकर लावण्यात यावे.
२) परवानगीिारकाने तात्पुरते िािहरात फ्लेक्स/होड््ी्ग्ि परवानगीची प््त ज्या िवभाग क््ेत्ात तात्पुरत्या स्वर्पात फ्लेक्स/होड््ी्ग्ि परवानगीची प््त
ज्या ि वभाग क््ेत्ात तात्पुरत्या स्वर्पात फ्लेक्स/होड््ी्ग्ि प््दज्शतत करावयाची आहे. त्या ि वभागात सादर कर्न त्याबद््लची पोहोच पावती
घेतल्यानंतरच परवानगीत नमूद केलेल्या िागेवर तात्पुरते िाजहरात फ्लेक्स/होड््ी्ग्ि प््दज्शतत करावेत. अन्यथा िवभाग काय्ातलयाकडून होज्डि्ग
जनष्कासनाबाबत कारवाई झाल्यास त्यास परवानगीिारक सव्तस्वी िबाबदार राहील.
3) होड््ी्ग्ि हे अि्ातत नमूद केलेल्या आकारातच लावावयाचे आहेत.
४) संबंजित होड््ी्ग्ि हे िजमनीपासून ८ (आठ) फूट उंचीवर लावावयाचे असून रहदारीस अडथळा होणार नाही,याची काळिी घ्यावयाची आहे.
५) ना हरकत दाखला िदल्यानंतर आपण अि्ातत नमूद केल्याप््माणे हे होड््ी्ग्ि व कमानी लावावयाच्या आहेत. होड््ी्ग्ि व कमानीमध्ये अिश्लल
जचत््लावता येणार नाही. तसे केल्यास होड््ी्ग्ि व कमान काढून टाकण्याबाबत काय्तवाही केली िाईल. तसेच दंडात्मक शुल्क वसूल करण्यात
येईल.
६) दंड िाजहरात संदभ्ातत असलेल्या शत््ी व अटी्चा भंग केल्यास संबंजित िािहरातदारास कारणे दाखवा नोटीस बिावण्यात येईल.
७) होड््ी्ग्ि कमान लावताना रस््ा व फुटपाथ खोदता येणार नाही.
८) मा. आयुकत् नवी मुबं ई महानगरपाजलका ही कोणतीही िाजहरात कोणतेही कारण न देता साव्ि
त जनक जहताच्या दृष्ीने काढून टाकण्याचा अििकार
स्वत:कडे राखून ठेवीत आहे.
९) िनवडणूक आचार संजहता कालाविीत िनवडणूक जनण्तय अििका-यांच्या परवानगीजशवाय रािकीय पक््ाची िािहरात लावू नये.
१०) िवद््ूत पोल व सक्फल तसेच ज्या जठकाणी आरोग्य जवषयक होड््ी्ग्ि उभारलेल्या आहेत, त्या जठकाणी िाजहरात/तात्पुरती होड््ी्ग्ि/ स्वागत
कमान उभारण्यात येऊ नये. अन्यथा सदर िािहरात बोड्त महानगरपािलकेमााफ्फत हटजवण्यात येईल. त्यास संबंजित िबाबदार राहतील, त्यांचे
िवर्द्िनयमानुसार कारवाई करण्यात येईल, याची कृपया नो्द घ्यावी.
३
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११) परवानगी िमळाल्यानंतर लावण्यात येणा-या तात्परु त्या होड््ीग्ि
् सुरज््कत व सुज्सथतीत ठेवण्याची िबाबदारी सव्सत व् ी, परवानािारकाची राहील.
१२) तात्पुरत्या होज्डि्ग्िमध्ये नमूद केलेल्या मिकुरामुळे कोणाच्या भावना दुखावणार नाहीत, याची िबाबदारी परवानािारकाची राहील.
१3) परवानगीची मुदत संपल्यानंतर लावण्यात आलेल्या होड््ी्ग्ि त्वजरत काढून घेण्याची िबाबदारी संबंजितांची राहील. अट क््. ७ व १० चे
पालन न केल्यास संबंजितांजवर्द्महाराष््मालमत््ा िवद््ुपन प््जतबंि अििजनयम, १९९५ अन्वये कारवाई करण्यात येईल.

n मिाराष्् मिानगरपावलरा अिधवनयममधील रलम ३१३ अन्वये रारखाना/उद््ोग धंदे परवानगी/नुतनीररण
ररणेररीता आवश्यर रागदपत््ांसवित www.rtsnmmconline.com वरंवा www.nmmc.gov. in या संरेत
स्थळांवर अि्तररावा प््ाप्त ररणेररीता आवश्यर रागदपत््े:

१) िागा मालकीची असल्याबाबत कागदपत्् (खरेदी खत, दुय्यम जनबंिाकडे नो्दणी केल्याची पावती, ट््ायपाट््ी ऍग््ीमे्ट, कुल मुखत्यारपत््/
MOU इत्यादी) ची साक््ांजकत प््त.
२) नमुंमपाच्या/ जसडकोच्या/एम.आय.डी.सी.च्या नगररचना काय्ातलयाकडुन जनग्तजमत करण्यात आलेला भोगवटा प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त.
२अ)मंिुर नकाशाची साक््ांजकत प््त व पाज्कि्ग उपलब्ितेबाबत १०० र्पये स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत नमुन्यातील प््जतज््ापत््.
3) िागा भाडयाची असल्यास भाडे करारनाम्याची प््त व मूळ मालकाचे सेल ऍग््ीमे्ट नसल्यास भाडे करारनाम्याची दुय्यम जनबंिाकडे नो्दणी
केल्याची साक््ांजकत प््त.
४) मूळ गावठाण क््ेत्असल्यास असेसमे्टचा उतारा, ग््ामपंचायतकालीन कर भरणा केलेल्या पावतीची साक््ांजकत प््त.
५) उद््ोग / व्यवसायाची मालमत््ा जवना परवानगी असल्यास त्याबाबत १००/- र्. च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीकृत केलेले मूळ सत्य प््जतज््ापत््.
६) उंजदर, झुरळे / जकटके व तत्सम जकटकांपासुन संरक््ण करणेसाठी पेस्ट कंट्ोल केल्याचा दाखला प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त .
७) नोकर वग्ातचे नमुंमपाच्या र्ग्णालयाकडून प््ाप्त वैद्जकय प््माणपत््/केस पेपर
८) परवानगी जमळणेकरीता नुतनीकरण करणे करीता दोन स्थाजनक वृत्पत््ात जवहीत नमुन्यातील प््जसध्द केलेली िाहीर सूचना
९) मुंबई दुकाने व संस्था अजिजनयम १९४८ अंतग्तत परवान्याची साक््ांजकत प््त/कारखाना परवानगीची साक््ांजकत प््त.
१०) नमुंमपाच्या/ जसडकोच्या/एम.आय.डी.सी.च्या मुख्य अग्गनशमन अजिका-याकडून जनग्तजमत केलेला ना हरकत दाखला प््माणपत््ाची
साक््ांजकत प््त.
११) पाणी देयक प््त नसल्यास १०० र्पये स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत नमुन्यातील प््जतज््ापत््.

n मिाराष््मिानगरपावलरा अवधवनयमाचे रलम ३७६ अन्वये साठा परवाना वमळणेररीता नुतनीररण ररणेररीता आवश्यर
रागदपत््ांसवित www.rtsnmmconline.com वरंवा www.nmmc.gov.in या संरेतस्थळावर अि्तररावा.:

१) साठा रजिस्टर.
२) िागा मालकीची असल्याबाबत कागदपत्् (खरेदी खत, दुय्यम जनबंिाकडे नो्दणी केल्याची पावती, ट््ायपाट््ी ऍग््ीमे्ट, कुल मुखत्यारपत््/
MOU इत्यादी) ची साक््ांजकत प््त.
3) नमुंमपाच्या | जसडकोच्या / एम.आय.डी.सी.च्या नगररचना काय्ातलयाकडुन जनग्तजमत करण्यात आलेला भोगवटा प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त.
3अ) मंिुर नकाशाची साक््ांजकत प््त व पाज्कि्ग उपलब्ितेबाबत १०० र्पये स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत नमुन्यातील प््जतज््ापत््.
४) िागा भाडयाची असल्यास भाडे करारनाम्याची प््त व मूळ मालकाचे सेल ऍग््ीमे्ट नसल्यास भाडे करारनाम्याची दुय्यम जनबंिाकडे नो्दणी
केल्याची साक््ांजकत प््त.
५) मूळ गावठाण क््ेत्असल्यास असेसमे्टचा उतारा, ग््ामपंचायतकालीन कर भरणा केलेल्या पावतीची साक््ांजकत प््त
६) उद््ोग / व्यवसायाची मालमत््ा जवना परवानगी असल्यास त्याबाबत १००/- र्. च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीकृत केलेले मूळ सत्य प््जतज््ापत््.
७) उंजदर, झुरळे/जकटके व तत्सम जकटकांपासुन संरक््ण करणेसाठी पेस्ट कंट्ोल केलेल्या प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त
8) मुंबई दुकाने व संस्था अजिजनयम १९४८ अंतग्तत परवान्याची साक््ांजकत प््त/कारखाना परवानगीची साक््ांजकत प््त.
९) जवस्फोटक जवभागाचा दाखल्याची साक््ांजकत प््त (आवश्यक असल्यास)
१०) साठा परवाना जमळणे व नुतनीकरण करणे करीता दान स्थाजनक वृत्पत््ात जवहीत नमुन्यात प््जसध्द केलेली िाहीर सूचना.
४

नवी मुंबई महानगरपािलका

नागवरकांची सनद

११) नमुंमपाच्या / जसडकोच्या / एम.आय.डी.सी.च्या मुख्य अग्गनशमन अजिका-यांकडुन जनग्तजमत केलेला ना हरकत दाखला प््माणपत््ाची
साक््ांजकत प््त
१२) पाणी देयक प््त नसल्यास १०० र्पये स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत प््जतज््ापत््.

n मिाराष्् मिानगरपावलरा अवधवनयमाचे रलम ३८६ (२) अन्वये वसनेमा वचत््ीररण परवाना प््ाप्त ररणेररीता
आवश्यर रागदपत््े:
१) परवाना जवभागातील जवहीत नमुन्यातील अि्त.
२) पोलीस जवभाग (वाहतुक शाखा) यांचेकडील ना हरकत दाखला / परवानगी.

मिाराष्् मिानगरपावलरा अवधवनयमाचे रलम १२७, १४९ व ४५४ अन्वये शो टॅक्स शुल्र भरणा ररणेररीता आवश्यर
रागदपत््े:
१) परवाना जवभागातील जवहीत नमुन्यातील अि्त.
२) बी फॉम्त/ मा. जिल्हा अजिकारी यांच्याकडे सादर केलेले शो टॅक्स भरणा सादर केलेले पत््.
***********************************************************************************
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