
जा�हरात व आकाश�च�ह परवाना 

महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयम, कलम 244, 245  

   महारा�� महानगरपा�लका अ�ध�नयमाच े कलम 244 मधील तरतदु�नसुार जाह�रात व 

आकाश�च!ह परवानगीच े अ�धकार मा. महापा�लका आय#ुत यांना %ा&त झालेले आहेत. जा(हरात 

%दश)न व *यावर�ल �नय+ंण याबाबींशी �नगडीत तरतदु�ंचा अतंभा)व महारा�� महानगरपा�लका 

अ�ध�नयम, कलम 244 व 245 या कलमा अतंग)त कर2यात आला आहे. महारा�� शासनाने (दनांक     

19 जून, 2003 अ!वये बहृ!मुबंई :े+ वगळून सपंणु) महारा��ाम<ये जा(हरातींबाबत (जा(हरात व 

फलक �नय+ंण) �नयम 2003 अशी अ�धसचुना जा(हर केलेल� आहे. महारा�� महानगरपा�लका 

अ�ध�नयम, कलम 244, 245 व रा@य शासनाकडील (जा(हरात व फलक �नय+ंण) �नयम 2003 

मधील तरतदु�नसुार महापा�लका रA*यासमोर येत असलेCया जा(हरातीस महापा�लकेचा जा(हरात 

परवाना घेणे आवEयक आहे. 

या जा�हरात मा�यमांचे "कार खाल$ल"माणे आहे. 

1. खाजगी इमारतीवर$ल जा�हरात होड,ग 

2. महापा�लके-या मालक.-या जागेवर$ल जा�हरात होड/ग 

3. 1वदयतु खांबांवर$ल जा�हरात 5कऑ7स 

4. वाहनावर$ल मोबाईल होड/ग 

5. दकुाने, बँका, आ;थापना काया=लये, मॉ?स, पे�ोलपपं इ@याद$ंवर$ल जा�हरात नामफलक/फलक 

6. महापा�लका साव=ज�नक जागांवर राजक.य, धा�म=क व सामािजक ;वEपाच ेता@परुत ेहोड,Fज 

परवानगी 

 नवी मुबंई महानगरपा�लकेने (दनांक 17 GडसHबर 2008 म<ये ठराव K. 534 नसुार "आकाश�च!ह 

व जाह�रात %दश)न ह#काचंे परवानगी Mवषयक धोरणांची माग)दरश्क त**वे - 2008" मजंूर केलेल� 

आहेत. सदर धोरणातील मजंूर दराने सQय:िAथतीत जाह�रात फलकांच े जाह�रात शCुक आकारणी 

कर2यात येत.े     

 नवी मुबंई महानगरपा�लकेची भौगो�लक पVरिAथती व या :े+ाम<ये जा(हरातीचे वाढत े %माण 

ल:ात घेता शहर सXदयYकरणाZया [�ट�कोनातनू उपरो#त अ�धसचुनेZया अधीन राहून नमुमंपाने 

जा(हरात व आकाश�च!ह उपMवधी-2011 मजूंर क^न (दनांक 24/10/2011 अ!वये रा@यशासनाच े



नगरMवकास Mवभागाकड े मजंूर�साठ` सादर केलेले असनू त े रा@य शासनाकड े �नण)याAतव %लaंबत 

आहेत.  

   या%करणी मा. क: अ�धकार�, नगर Mवकास Mवभाग, नMव-28, म+ंालय, मुबंई यांनी प+ Kमांक-

नमुमं-1211/2374/%.K.310/11/नMव-28 (दनांक 06 फेcवुार�, 2012 अ!वये असे कळMवले आहे कd, 

“ रा@यातील सव) नागर� :+ेाकर�ता होडYग धोरण Mवभागातील नMव - 20 काया)सनामाफ) त तयार केले 

जात आहे. हे धोरण सपंणु) रा@यभर लाग ूहोणार आहे. याबाबत यथावकाश कळMव2यात येईल.” 

 रा@य शासनाने (दनांक 21 जून, 2014 रोजी शासन राजप+ात महापा�लका :+ेातील आकाश-

�च!हे (Aकाय साईन) व जा(हरात %द�श)त कर2याच े �नयमन व �नय+ंण कर2याZया हेतनेु महारा�� 

महानगरपा�लका (आकाश�च!हे Aकायसाईन) व जा(हरात %द�श)त कर2याच े �नयमन आgण �नय+ंण) 

�नयम, 2014 चा मसदुा %�स<द क^न सदर मसदुयावर नागर�कांZया माहे. नोhहHबर 2014 पयiत 

सचुना/हरकती मागMवलेCया हो*या. *यानसुार या महापा�लकेने प+ K.नमुमंपा/परवाना 

Mवभाग/2119/2014 (द.25/09/2014 अ!वये सचुना शासनाच ेनगरMवकास Mवभागाकड ेसादर केलेल� 

आहे. 

    महारा�� महानगरपा�लका (आकाश�च!हे Aकायसाईन)  व जा(हरात %द�श)त कर2याच े �नयमन 

आgण �नय+ंण) �नयम, 2014 यांस रा@य शासनाची मजूंर� �मळालेनतंर शहर सXदयYकरणाZया 

[�ट�कोनातनू महासपा�लका :े+ात *यानसुार धोरण राबMवणेबाबत अमंलबजावणी कर2यात येईल. 

जा�हरात व आकाश�च�ह परवाना �मळणे बाबत/नतुनीकरण करणे कर$ता ww.rtsnmmconline.com 

या सकेंत;थळावर ऑनलाईन अज= सादर करावा. 

1. दकुाने / काया=लये / बँक इ@याद$ आ;थापनाचं ेजा�हरात फलक / नामफलक परवाना �मळणे / 

नतुनीकरण करणे कर$ता ऑनलाईन अजा=चा नमनुा खा�लल "माणे आहे. 



  



 



2. जा�हरात आकाश�च�ह (होड/Fजहोड/Fज) परवाना �मळणे कर$ता / नतुनीकरणे करणे कर$ताकर$ता अज= 



 



3. ता@परुत ेजाह$रात फलक परवानगी

 

परवानगी �मळणेबाबत अज= 



4. ता@परुत ेजा�हरात फलक / / ;वागत कमानी "द�श=त करणेसाठV परवानगी �मळणेबाबत�मळणेबाबत अज= 


