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* परवाना ववभाग *
अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे स�ंपर्क सेवा पुरवणय्ाची सेवा मुदतीत
क््. अिधरारी रालावधी वववित मुदत न पुरववलय्ास 

तक््ार ररावयाचेे 
ववरष्् अिधरारी

१ हॉटेलस्, उपहारगृहे, खानावळी, लॉजिंग उप आयुकत् सकाळी ११.०० आवशय्क कागदपत््ांचय्ा अजतजरकत् आयुकत्
बोजड्िग्, आईस कँडी, केश कत्तनालय व (परवाना) ते सायं ५.०० वा. पूत्ततेसह online अिा्तवर (१)
पूत्ततेसह अजतजरकत् व ततस्म वय्वसाय संबंजित जवभागांचे अिभप््ाय 
परवाना देणे/नूतनीकरण प््ापत् झालय्ानंतर 
अििजनयममिील कलम २९६, २९७, १७ िदवसांत
३१८, ३७७, ३३८, ३३९, ३७६, ३७६(अ)
३८७(पोट कलम २(१) नुसार)

२ िाजहरात व आकाश िचनह्े परवाना देणे/ उप आयुकत् सकाळी ११.०० आवशय्क कागदपत््ांचय्ा अजतजरकत् आयुकत् 
परवाना नुुतनीकरण करणे (परवाना) ते सायं ५.०० वा. पूत्ततेसह online अिा्तवर (१)
(म. म. अ. मिील कलम संबंजित िवभागांचे अिभप््ाय 

२४४ व २४५ नुसार) प््ापत् झालय्ानंतर १७ जदवसांत 

3 रािकीय, िाजम्तक व सामाििक काय्तक््मांचे संबंजित सहा. सकाळी ११.०० आवशय्क कागदपत््ांची पूत्तता उप आयुकत्
तातप्ुरते (िास््ीत िास्् ७ जदवस) िाजहरात आयुकत् ते सायं ५.०० वा. केलय्ानंतर ०३ जदवसांत (१)
फल्ेकस्/बॅनस्त/सव्ागत कमानी (एकच संसथ्ा) तथा िवभाग 
मंडळ/रािकीय पक््/िाजम्तक संसथ्ेस सव्त अििकारी
महापाजलका क््ेत््ात/वेगवेगळय्ा िवभाग 
काय्तक््ेत््ात लावावयाचे असलय्ास) 
परवानगी देणे

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

तक््ार ररावयाचेे 
ववरष्् अिधरारी

४ रािकीय, िाजम्तक व सामाििक काय्तक््मांचे उप आयुकत् सकाळी ११.०० आवशय्क कागदपत््ांची पूत्तता अजतजरकत् आयुकत्
तातप्ुरते (िास््ीत िास्् ७ जदवस) िाजहरात (परवाना) ते सायं ५.०० वा. केलय्ानंतर ०३ जदवसांत (१)
फल्ेकस्/बॅनस्त/सव्ागत कमानी (एकच संसथ्ा)
मंडळ/रािकीय पक््/िाजम्तक संसथ्ेस सव्त
महापाजलका क््ेत््ात/वेगवेगळय्ा िवभाग 
काय्तक््ेत््ात लावावयाचे असलय्ास) 
परवानगी देणे
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५ फेरीवाला उपजविी िनज््िती व अंमलबिावणी उप आयुकत् सकाळी ११.०० शहर फेरीवाला सजमती अजतजरकत् 
करणे (म.म.अ. मिील 3८४ नुसार,  (परवाना) ते सायं ५.०० वा. अज््सतव्ात आलय्ानंतर आयुकत्
पथ िवके््ता (उपजिजवका संरक््ण व पथजवक््ी सहा. आयुकत् तसेच शासनामाफ्फत (१)
जवजनयमन) अििजनयम २०१४, महाराष्््् पथ मुं. बा व सव््ेक््णाचे अॅप काया्तजन्वत 
िवके््ता तथा िमळालय्ानंतर (उपजिजवका  प. अ. झालय्ानंतर
संरक््ण व पथ िवक््ी िवजनयमन)(महाराष््््)  सहा. आयुकत्
िनयम २०१६, पथ िवके््ता (उपजिजवका) तथा िवभाग
संरक््ण व पथ िवक््ी िवजनयमन (महाराष्््् योिना २०१७) अििकारी

६ फेरीवाला परवाना नुतनीकरण सह आयुकत् सकाळी ११.०० अावशय्क कागदपत््ांची पूत्तता उपायुकत्
शुलक् वसुली तथा िवभाग ते सायं ५.०० वा. केलय्ानंतर ०3 िदवसांत (परवाना)

अििकारी

७ उद््ोग व वय्वसाय परवानगी देणे/परवानगी उप आयुकत् सकाळी ११.०० अावशय्क कागदपत््ांचय्ा पूत्ततेसह अजतजरकत् 
नूतनीकरण करणे (परवाना) ते सायं ५.०० online अि्त प््ापत् झालय्ानंतर आयुकत्
(म. म. अ. मिील कलम ३१३ नुसार) उदा. संबंजित िवभागांचे अिभप््ाय (१)
िपठाची चक््ी, बेकरी, वक्फशॉप, कारखाना इ. प््ापत् झालय्ानंतर १७ िदवसांत

८ साठा परवाना देणे/नुतनीकरण करणे उप आयुकत् सकाळी ११.०० अावशय्क कागदपत््ांचय्ा पूत्ततेसह अजतजरकत् 
(म. म. अ मिील कलम ३७६ नुसार) परवाना ते सायं ५.०० वा. online अि्त प््ापत् झालय्ानंतर आयुकत्

संब�ंजित िवभागांचे अिभप््ाय प््ापत् (१)
झालय्ानंतर १७ िदवसांत

९ िसनेमा िचज््तकरण परवानगी देणे उप आयुकत् सकाळी ११.०० अावशय्क कागदपत््ांचय्ा पूत्ततेसह अजतजरकत् 
(म. म. अ मिील कलम 3८६ (२) नुसार) परवाना ते सायं ५.०० वा. online अि्त प््ापत् झालय्ानंतर आयुकत्

१० िदवसांत (१)

१० शो टॅकस् शुलक् वसुली करणे (म.म.अ.) उप आयुकत् सकाळी ११.०० अावशय्क कागदपत््ांचय्ा पूत्ततेसह अजतजरकत् 
मिील कलम १२७,१४९,४५४,४५५ नुसार) परवाना ते सायं ५.००वा. online अि्त प््ापत् झालय्ानंतर आयुकत्

१० िदवसांत (१)

n मिाराष्््् मिानगरपावलरा अिधवनयम रलम ३७६ अनव्ये िॉटेलस्, उपिारगृिे, खानावळी, लॉविंग, बोवड्िग्, आईस
रँडी, रेश रत्तनालय व ततस्म वय्वसाय परवाना वमळणेरवरता/नुतनीररण ररणेररीता आवशय्र रागदपत््ांसवित
www.rtsnmmconline.com वरंवा www.nmmc.gov. in या संरेतसथ्ळावर अि्त ररावा.
१) िागेचे कागदपत््.
२) िागेचे भोगवटा प््माणपत््/मंिुर नकाशा, पाजक्िग् उपलबि्तेबाबत र.् १००/- चय्ा सट्ॅमप् पेपरवर शपथपत््.
3) गुमास््ा प््माणपत््.
४) अनन् व अौषि प््शासनाचा दाखला
५) िागा भाडेतत्््वावर असलय्ास भाडेतत्््वाचे कागदपत््.
६) पेसट् कंट््ोल प््माणपत््.
७) िाहीर सूचना प््जसद््ी (िास्् खपाची ०२ मराठी सथ्ाजनक वृत््पत््े)

२
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८) नोकर वगा्तचे नमुंमपाचय्ा रग्ण्ालयाकडून प््ापत् वैद््कीय प््माणपत््/केस पेपर.
९) अगग्नशमन 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) आवशय्क कागदपत््ांसह Online सादर केलेला अि्त.
२) गाळा भाडेकरार सतय्प््त (मुदत कालाविी) िकंवा गाळा िवक््ी/खरेदी करार सतय्प््त.
3) इमारत भोगवटा प््माणपत्् सतय्प््त िकंवा उद््ोग/वय्वसायाची मालमत््ा िवना परवानगी असलय्ास तय्ाबाबत र.् १००/- चय्ा सट्ॅमप् पेपरवर
नोटरीकृत केलेले पत््.
४) गाळा मालकाचा िाजहरात फलक लावणेबाबतचा नाहरकत दाखला.
५) प््स््ाजवत फलकाचय्ा िठकाणचा अलीकडचय्ा काळात काढलेला फोटो.
६) फलकाचे मोिमाप व फलकाची संखय्ा.
७)  गृह िनमा्तणसंसथ्ेचा ना हरकत दाखला.
८) मालमत््ा कर भरणा केलय्ाबाबतची पावतीची सतय्प््त.
९) पाणी देयक भरणा केलय्ाबाबतची पावतीची सतय्प््त.

n तात्पुरती कापडी होव्डि्ग्ज लावण्रास परवानगी िमळण्राबाबत.
१) आवशय्क कागदपत््ांसह सादर केलेला अि्त.
२) अि्तदार यांचेमाफ्फत तातप्ुरतय्ा फलकावर प््जसद्् मिकुरांची संगणकीकृत िप््ंट आऊट.
3) पोलीस िवभाग (वाहतूक शाखा) यांचेकडील नाहरकत दाखला.

n तात्पुरती होड््ी्ग्ज लावणेबाबत अटी व शत््ी :
१) परवानगी िदलेलय्ा होड््ीग्ि् व कमान इ. वर काया्तलयाचा परवानगी क््. व परवानगी मुदत िलहावी तसेच काया्तलयाकडून उपलबि् करन्
देणय्ात आलेले िसट्कर लावणय्ात यावे.
२) परवानगीिारकाने तातप्ुरते िािहरात फल्ेकस्/होड््ीग्ि् परवानगीची प््त जय्ा िवभाग क््ेत््ात तातप्ुरतय्ा सव्रप्ात फल्ेकस्/होड््ीग्ि् परवानगीची प््त
जय्ा ि वभाग क्े्त््ात तातप्ुरतय्ा सव्रप्ात फल्ेकस्/होड््ीग्ि् प््दजश्तत करावयाची आहे. तय्ा ि वभागात सादर करन् तय्ाबद््लची पोहोच पावती
घेतलय्ानंतरच परवानगीत नमूद केलेलय्ा िागेवर तातप्ुरते िाजहरात फल्ेकस्/होड््ीग्ि् प््दजश्तत करावेत. अनय्था िवभाग काया्तलयाकडून होजड्िग्
जनषक्ासनाबाबत कारवाई झालय्ास तय्ास परवानगीिारक सव्तसव्ी िबाबदार राहील.
3) होड््ीग्ि् हे अिा्तत नमूद केलेलय्ा आकारातच लावावयाचे आहेत.
४) संबंजित होड््ीग्ि् हे िजमनीपासून ८ (आठ) फूट उंचीवर लावावयाचे असून रहदारीस अडथळा होणार नाही,याची काळिी घय्ावयाची आहे.
५) ना हरकत दाखला िदलय्ानंतर आपण अिा्तत नमूद केलय्ाप््माणे हे होड््ीग्ि् व कमानी लावावयाचय्ा आहेत. होड््ीग्ि् व कमानीमधय्े अिशल्ल
जचत्् लावता येणार नाही. तसे केलय्ास होड््ीग्ि् व कमान काढून टाकणय्ाबाबत काय्तवाही केली िाईल. तसेच दंडातम्क शुलक् वसूल करणय्ात
येईल.
६) दंड िाजहरात संदभा्तत असलेलय्ा शत््ी व अटीच्ा भंग केलय्ास संबंजित िािहरातदारास कारणे दाखवा नोटीस बिावणय्ात येईल.
७) होड््ीग्ि् कमान लावताना रस््ा व  फुटपाथ खोदता येणार नाही.
८) मा. आयकुत् नवी मुबंई महानगरपाजलका ही कोणतीही िाजहरात कोणतहेी कारण न दतेा साव्तिजनक जहताचय्ा दषृ््ीन ेकाढनू टाकणय्ाचा अििकार
सव्त:कडे राखून ठेवीत आहे.
९) िनवडणूक आचार संजहता कालाविीत िनवडणूक जनण्तय अििका-यांचय्ा परवानगीजशवाय रािकीय पक््ाची िािहरात लावू नये.
१०) िवद््ूत पोल व सक्फल तसेच जय्ा जठकाणी आरोगय् जवषयक होड््ीग्ि् उभारलेलय्ा आहेत, तय्ा जठकाणी िाजहरात/तातप्ुरती होड््ीग्ि्/ सव्ागत
कमान उभारणय्ात येऊ नये. अनय्था सदर िािहरात बोडत् महानगरपािलकेमााफफ्त हटजवणय्ात येईल. तय्ास संबंजित िबाबदार राहतील, तय्ांचे
िवरद््् िनयमानुसार कारवाई करणय्ात येईल, याची कृपया नोद् घय्ावी.
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११) परवानगी िमळालय्ानतंर लावणय्ात यणेा-या तातप्रुतय्ा होड््ीग्ि् सरुज््कत व सजुस्थतीत ठवेणय्ाची िबाबदारी सव्तसव्ी, परवानािारकाची राहील.
१२) तातप्ुरतय्ा होजड्िग्ि्मधय्े नमूद केलेलय्ा मिकुरामुळे कोणाचय्ा भावना दुखावणार नाहीत, याची िबाबदारी परवानािारकाची राहील.
१3) परवानगीची मुदत संपलय्ानंतर लावणय्ात  आलेलय्ा होड््ीग्ि् तव्जरत काढून घेणय्ाची िबाबदारी संबंजितांची राहील. अट क््. ७ व १० चे
पालन न केलय्ास संबंजितांजवरद््् महाराष्््् मालमत््ा िवद््ुपन  प््जतबंि अििजनयम, १९९५ अनव्ये कारवाई करणय्ात येईल.

n मिाराष्््् मिानगरपावलरा अिधवनयममधील रलम ३१३ अनव्ये रारखाना/उद््ोग धंदे परवानगी/नुतनीररण
ररणेररीता आवशय्र रागदपत््ांसवित www.rtsnmmconline.com वरंवा www.nmmc.gov. in या संरेत
सथ्ळांवर अि्त ररावा  प््ापत् ररणेररीता आवशय्र रागदपत््े:

१) िागा मालकीची असलय्ाबाबत कागदपत्् (खरेदी खत, दुयय्म जनबंिाकडे नोद्णी केलय्ाची पावती, ट््ायपाट््ी ऍग््ीमेट्, कुल मुखतय्ारपत््/
MOU इतय्ादी) ची साक््ांजकत प््त. 
२) नमुंमपाचय्ा/ जसडकोचय्ा/एम.आय.डी.सी.चय्ा नगररचना काया्तलयाकडुन जनग्तजमत करणय्ात आलेला भोगवटा प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त. 
२अ)मंिुर नकाशाची साक््ांजकत प््त व पाजक्िग् उपलबि्तेबाबत १०० रप्ये सट्ॅमप् पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत नमुनय्ातील प््जतज््ापत््.
3) िागा भाडयाची असलय्ास भाडे करारनामय्ाची प््त व मूळ मालकाचे सेल ऍग््ीमेट् नसलय्ास भाडे करारनामय्ाची दुयय्म जनबंिाकडे नोद्णी
केलय्ाची साक््ांजकत प््त.
४) मूळ गावठाण क््ेत्् असलय्ास असेसमेट्चा उतारा, ग््ामपंचायतकालीन कर भरणा केलेलय्ा पावतीची साक््ांजकत प््त. 
५) उद््ोग / वय्वसायाची मालमत््ा जवना परवानगी असलय्ास तय्ाबाबत १००/- र.् चय्ा सट्ॅमप् पेपरवर नोटरीकृत केलेले मूळ सतय् प््जतज््ापत््. 
६) उंजदर, झुरळे / जकटके व ततस्म जकटकांपासुन संरक््ण करणेसाठी पेसट् कंट््ोल केलय्ाचा दाखला प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त . 
७) नोकर वगा्तचे नमुंमपाचय्ा रग्ण्ालयाकडून प््ापत् वैद््जकय प््माणपत््/केस पेपर 
८) परवानगी जमळणेकरीता नुतनीकरण करणे करीता दोन सथ्ाजनक वृत््पत््ात जवहीत नमुनय्ातील प््जसधद् केलेली िाहीर सूचना 
९) मुंबई दुकाने व संसथ्ा अजिजनयम १९४८ अंतग्तत परवानय्ाची साक््ांजकत प््त/कारखाना परवानगीची साक््ांजकत प््त. 
१०) नमुंमपाचय्ा/ जसडकोचय्ा/एम.आय.डी.सी.चय्ा मुखय् अगग्नशमन अजिका-याकडून जनगत्जमत केलेला ना हरकत दाखला प््माणपत््ाची 
साक््ांजकत प््त. 
११) पाणी देयक प््त नसलय्ास १०० रप्ये सट्ॅमप् पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत नमुनय्ातील प््जतज््ापत््.

n मिाराष्््् मिानगरपावलरा अवधवनयमाचे रलम ३७६ अनव्य ेसाठा परवाना वमळणरेरीता नुतनीररण ररणरेरीता आवशय्र
रागदपत््ांसवित www.rtsnmmconline.com वरंवा www.nmmc.gov.in या संरेतसथ्ळावर अि्त ररावा.:
१) साठा रजिसट्र. 
२) िागा मालकीची असलय्ाबाबत कागदपत्् (खरेदी खत, दुयय्म जनबंिाकडे नोद्णी केलय्ाची पावती, ट््ायपाट््ी ऍग््ीमेट्, कुल मुखतय्ारपत््/
MOU इतय्ादी) ची साक््ांजकत प््त. 
3) नमुंमपाचय्ा | जसडकोचय्ा / एम.आय.डी.सी.चय्ा नगररचना काया्तलयाकडुन जनग्तजमत करणय्ात आलेला भोगवटा प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त.
3अ) मंिुर नकाशाची साक््ांजकत प््त व पाजक्िग् उपलबि्तेबाबत १०० रप्ये सट्ॅमप् पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत नमुनय्ातील प््जतज््ापत््. 
४) िागा भाडयाची असलय्ास भाडे करारनामय्ाची प््त व मूळ मालकाचे सेल ऍग््ीमेट् नसलय्ास भाडे करारनामय्ाची दुयय्म जनबंिाकडे नोद्णी
केलय्ाची साक््ांजकत प््त. 
५) मूळ गावठाण क््ेत्् असलय्ास असेसमेट्चा उतारा, ग््ामपंचायतकालीन कर भरणा केलेलय्ा पावतीची साक््ांजकत प््त 
६) उद््ोग / वय्वसायाची मालमत््ा जवना परवानगी असलय्ास तय्ाबाबत १००/- र.् चय्ा सट्ॅमप् पेपरवर नोटरीकृत केलेले मूळ सतय् प््जतज््ापत््. 
७) उंजदर, झुरळे/जकटके व ततस्म जकटकांपासुन संरक््ण करणेसाठी पेसट् कंट््ोल केलेलय्ा प््माणपत््ाची साक््ांजकत प््त
8) मुंबई दुकाने व संसथ्ा अजिजनयम १९४८ अंतग्तत परवानय्ाची साक््ांजकत प््त/कारखाना परवानगीची साक््ांजकत प््त. 
९) जवसफ्ोटक जवभागाचा दाखलय्ाची साक््ांजकत प््त (आवशय्क असलय्ास) 
१०) साठा परवाना जमळणे व नुतनीकरण करणे करीता दान सथ्ाजनक वृत््पत््ात जवहीत नमुनय्ात प््जसधद् केलेली िाहीर सूचना. 
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११) नमुंमपाचय्ा / जसडकोचय्ा / एम.आय.डी.सी.चय्ा मुखय् अगग्नशमन अजिका-यांकडुन जनगत्जमत केलेला ना हरकत दाखला प््माणपत््ाची
साक््ांजकत प््त 
१२) पाणी देयक प््त नसलय्ास १०० रप्ये सट्ॅमप् पेपरवर नोटरी केलेले जवहीत प््जतज््ापत््.

n मिाराष्््् मिानगरपावलरा अवधवनयमाचे रलम ३८६ (२) अनव्ये वसनेमा वचत््ीररण परवाना प््ापत् ररणेररीता
आवशय्र रागदपत््े :
१) परवाना जवभागातील जवहीत नमुनय्ातील अि्त. 
२) पोलीस जवभाग (वाहतुक शाखा) यांचेकडील ना हरकत दाखला / परवानगी.

मिाराष्््् मिानगरपावलरा अवधवनयमाचे रलम १२७, १४९ व ४५४ अनव्ये शो टॅकस् शुलर् भरणा ररणेररीता आवशय्र
रागदपत््े :
१) परवाना जवभागातील जवहीत नमुनय्ातील अि्त. 
२) बी फॉम्त / मा. जिलह्ा अजिकारी यांचय्ाकडे सादर केलेले शो टॅकस् भरणा सादर केलेले पत््.
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