यवसाय परवाना
महारा

महानगरपालका अधनयम, कलम 376, करण 18 अनस
ु च
ू ी ड मधील भाग 4

नवी मब
ुं ई महानगरपालका कायेात महारा महानगरपालका अधनयमातील कलम 376,
"करण – 18 अनस
ु च
ू ी – ड मधील भाग 4 म-ये समा.वट असले0या हॉटे 0स, खानावळी, उपहारगह
ृ े,
ि7वटमाट , केक शॉप, आई7:;म पालर, केश कतनालय, <यट
ु = पालर, खा>यतेल, द@ु ध व द@ु धजBय पदाथ
इEयाद= Fयवसायकांना Fयवसाय परवाना घेणे बंधनकारक आहे.
Fयवसायकांना पारदशक, कायम व समयोचत लोकसेवा दे JयाKया उददे शाने कLM शासनाKया
Ease Of Doing Business Kया अनष
ं ाने रा\य शासनामाफत शासन नणय :मांक सं^कणु ग
2015/".:.398/न.व-20, eदनांक 04/09/2017 पार=त करJयात आला असन
ंु ई
ू Eयास अनस
ु fन नवी मब
महानगरपालकेने महारा महानगरपालका अधनयमाचे कलम 376 अBवये दे Jयात येणाgया Fयवसाय
परवाBयाबाबतKया एकुण 10 लोकसेवा eदनांक 29/09/2017 रोजी अधसु चत केले0या आहे त. या
सेवांसद
ं भात आवiयक कागदपे, नयम, कालमयादा इEयाद= माeहती सदर अधसच
ु नेत नमद
ु केलेल=
आहे. नवी मब
ुं ई महानगरपालकेने eदनांक 29/09/2017 अBवये अधसु चत केले0या लोकसेवांKया
अंमलबजावणीचे अधकार .वभाग कायालयांना "दान करJयात आलेले आहे त.
नागर=कांना / Fयवसायकांना Fयवसाय परवाना "ाjत कfन घेणेसाठl / Eयाचे नत
ु नीकरण
करJयासाठl आवiयक कागदपांम-ये यो@य "कारे भरलेले अज व थकबाक; नस0याचे "माणप या दोन
कागदपांचा

समावेश

करJयात

आलेला

आहे .

नवी

मब
ुं ई

महानगरपालका

कायेातील

सव

Fयवसायकांना Fयवसाय परवाना "ाjत कfन घेJयासाठl नवी मब
ुं ई महानगरपालकेचे संकेत7थळ
www.rtsnmmconline.com ^कं वा www.nmmc.gov.in या स.ु वधेचा वापर कfन आपले ऑनलाईन
अज सादर कf शकतात. सदर ऑनलाईन सेवेची वैशटये खालल "माणे आहे त.
 सदर संगणक "णाल=ची मv
ु य वैशटये
 Online अज दाखल करJयाची स.ु वधा.
 सरळ व सोपा (simplified) अज.
 Online payment ची स.ु वधा
 SMS / e-mail alert स.ु वधा
 अंतर.वभागामधील समBवय (Inter Department linkage) – जाeहरात परवाBयासाठl
 Digitally केलेल= 7वार= "माणपे
 कमी कालावधीत परवाना मळJयाची स.ु वधा

यवसाय

परवाना

मळणेसाठ(

/

नत
ु नीकरण

संकेत9थळावर ऑनलाईन अज> सादर करावा.
ऑनलाईन अजाचा नमन
ु ा खालल"माणे आहे.
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