
 

कलम 4 (1) (बी) (i) 

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या परवाना �वभागाचा कामांचा आ�ण कत!"यांचा तप�शल 

 

1 साव�. �ा	धकरणाच ेनाव नवी मुबंई महानगरपा�लका 

2 स�म अ	धकार� महापा�लका आय"ुत 

3 सपंणू� प&ता नवी मुबंई महानगरपा�लका, परवाना (वभाग, 

न(वन म*ुयालय, तळमजला, भखूड /मांक. 1 व 2, 

पामबीच जं"शन, से"टर - 15अ,े सी.बी.डी., बेलापरू, 

नवी मुबंई -400614 

4 (वभाग 7नय8ंक अ7त9र"त आय"ुत (1)  

5 (वभाग  �मखु   उप. आय"ुत (परवाना)   

6 काया�लय �मखु  सहा. आय"ुत (परवाना) 

7 कोण&या खा&या?या अतंग�त हे काया�लय आहे ? नवी मुबंई महानगरपा�लका (परवाना)  

8 कामाचा अहवाल कोण&या काया�लयाकड ेसादर 

केला जातो? 

सहा. आय"ुत (परवाना)   

 

  उप. आय"ुत (परवाना)   

 

अ7त9र"त आय"ुत (1) 

 

 

मा. आय"ुत (नमुमंपा) 

9 काय�क�ा : भौगो�लक सपंणू� महापा�लका �े8 

10 अगंीकृत Gत (Mission) नवी मबुई महानगर पा�लका काय��े8ातील 

Mयवसायां◌ंच ेमहाराOP महानगरपा�लका अ	ध7नयमा?या 

सबं	धत कलमांतील तरतदू�नसुार परवाना (वभागाकड े

सोप(वQयात आलेRया Mयवसायांना परवाना देणे 

&यां?यावर 7नय8ंण ठेवणे व Mयवसायाच े7नयमन करणे 

व &यापासनू �मळणा-या उ&पTनाच ेU8ोत वाढ(वणे.    

11 Wयेय धोरण (Vision) नवी मबुई महानगर पा�लका काय��े8ातील Mयवसायाचंे 

महाराOP महानगरपा�लका अ	ध7नयमा?या कलमांतील 

तरतदू�नसुार परवाना (वभागाकड ेसोप(वQयात आलेRया 

Mयवसायांना नेटमWये आणणे. &यां?यावर 7नय8ंण 

ठेवणे व Mयवसायाच े 7नयमन करणे व &यापासनू 

�मळणा-या उ&पTनाच ेU8ोत वाढ(वणे. 

12 साWय $नग!�मत कर%यात आलेले परवानगी /परवाना पासनू 

सन- 2018- 2019 म.ये �मळलेले उ1प2न  
×¾ÖÂÖµÖ  ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ / 

¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÝÖß ÃÖÓÜµÖÖ 
ÃÖÖ¬µÖ (»ÖõÖÖŸÖ) 

ÆüÖêÚ›üÝÖ 580 304.54 

±êú¸üß¾ÖÖ»ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ 2138 31.57 

ÃÖÖšüÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ 167 27.53 
ˆ¤üµÖÖêÝÖ¬ÖÓ¤êü ¾Ö 
ÛúÖ¸üÜÖÖ®ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ 

413 1.69 



 

ÆüÖò™êü»Ö  
(¾µÖ¾ÖÖµÖÖµÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ) 

1987 68.78 

×ÃÖ®Öế ÖÖ ×“Ö×¡ÖÛú¸üÞÖ 7 28.19 

¿ÖÖê ™òüŒÃÖ 4 22.49 

‹ÛæúÞÖ 471.09 
 

12 �&य� काय�  

 1) महाराOYर महानगरपा�लका अ	ध7नयम 244,245  

    नसुार जाह�रात व आकाश	चTह परवाना देणे.  

    जाह�रात फ[ / शRुक वसलु करणे,दरवष^ परवाना  

    शRुक आका_न परवाना नतुनीकरण करणे. 

2) महाराOP महानगरपा�लका अ	ध7नयम 1949 च े

कलम 384, 385 - फेर�वाला परवाना वा(ष�क 

शRुक आका_न परवाना नतुनीकरण करणे. 

3) महाराOP महानगरपा�लका अ	ध7नयम 1949 च े

कलम 376 - साठा परवाना देणे. &यापासनू साठा 

परवाना फ[ / शRुक वसलु करणे,दरवष^ परवाना 

शRुक आका_न परवाना नतुनीकरण करणे. 

4) महाराOP महानगरपा�लका अ	ध7नयम 1949 च े

कलम 313 - उदयोग व Mयवसाय परवानागी देणे. 

&यापासनू उ`योग व Mयवसाय परवानगी फ[ / 

शRुक वसलु करणे,दरवष^ परवानगी शRुक 

आका_न परवानगी नतुनीकरण करणे. 

5)  महाराOP महानगरपा�लका अ	ध7नयम 1949 च े

कलम 386 - �सनेमा 	चa8करण परवानगी देणे 

याकर�ता महापा�लका मजंूर ठरावानसुार शRुक 

आकारणी करणे. 

6) महाराOYर महानगरपा�लका अ	ध7नयम 1949 च े

कलम 127,149 - शो टॅ"स शRुक आकारणे 

बाबतच ेकामकाजावर 7नय8ंण ठेवणे  

7) महाराOP महानगरपा�लका अ	ध7नयम 1949 च े

कलम 376 भाग - 4 अTवये (हॉटेल, खाणावाळी, 

उपहारगहेृ, लॉजींग इ.) Mयवसाय परवाना देणे &या 

पासनू Mयवसाय परवाना  फ[ / शRुक वसलु 

करणे, दरवष^ परवाना शRुक आका_न परवाना 

नतुनीकरण करणे. 

8)  माeहतीचा अ	धकार अ	ध7नयम 2005 सबं	ंधत 

कामे पार पाडणे. 

9) दैनeंदन �ाgत होणा-या टपालाचा 7नपटारा करणे   

10) नवी मुबंई महापा�लका लोकशाह� eदन, 

मा.पालकम8ंी ठाणे िजRहा यांचे जनता 

दरबारामWये या (वभागाशी सबं	ंधत �ाgत 

होणा-या 7नवेदनांवर काय�वाह� करणे. 

11) वर�ल (वषयांबाबत राiयशासन, मा.म8ंी, खासदार, 

आमदार, महापा�लका पदा	धकार�, नगरसेवक 

यांचेकडून �ाgत झालेRया प8ांवर काय�वाह� करणे. 



 

12) वर�ल (वषयाबाबत मा. Tयायालयांत दाखल होणा-

या दाMयांबाबत कामकाज पाहणे. 

14 जनतलेा देत असलेRया सेवांचा थोड"यात 

तप�शल  

वर�ल�माणे  

 

15 Uथावर मालम&ता (येथ ेतमु?या �ा	धकरणाची 

जमीन, इमारत आlण अTय Uथावर मालम&तचेा 

तप�शल `यावा) 

 मालम&ता (वभागाशी सबं	ंधत  

 

 

16 �ा	धकरणा?या सरंचनेचा त"ता (वशंव�ृाचा 

त"ता जसा असतो तसा त"ता काढून �&येक 

पातळावरकाय�क�ा व सपंका�?या प&याशी &याची 

जोड घालनू दाखवावी) 

 

खाल� नमदु केRया�माणे. 

17 काया�लयाची वेळ आlण दरुWवनी /मांक(सव� 

दरुWवनी /मांक, फॅ"स /मांक, ई-मेल आlण 

काया�लयीन कालानतंर सपंका�चा  

तातडीचा /मांक असेल तर तोह� /मांक `यावा) 

वेळ : सकाळी  10.00 त े5.45 

दरूWवनी /मांक : 27567051/53 

फॅ"स : 27573785 

 

 

18 साgताह�क सnुी आlण (वशषे सेवांचा कालावधी 

 

मeहTयातील सव� श7नवार, र(ववार व शासक[य 

साव�ज7नक सnुया. ((वशषे सेवा आवoयकत�ेमाणे) 

 

 



 

 

कलम 4 (1) (बी) (i) (अन.ु 5. 14) 

  परवाना �वभागाची सव!साधारण रचना :- 

आय8ुत 

 

  

                                  अ$त9र8त आय8ुत (1)  

 

 
 

उप. आय8ुत (परवाना) 

 

 

                                 सहा. आय8ुत (परवाना)                                             

 

 

      अ:ध;क / वसलु< अ:धकार< 

 

 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    

  

   व.�ल./क.$न .                व.�ल./क.$न..          लेखा �ल�पक            >व�छता /  

                                                                    उप >व�छता $नर<;क 

 

 

   मा.नो.�ल..                मा.नो.�ल.. व �ल/टं                             �ल.भांडारपाल             

  (ठोकमानधन)               (ठोक मानधन)                                (ठोक मानधन) 
  

कलम 4(1) (b)(i) नमनुा 'क' 

 

नमुमंपा येथील परवाना �वभागा�या अ:धकार< व कम!चार< यां�या अ:धकार क;ा 

क 

 

अ./. अ	धकार पद आ	थ�क अ	धकार सबं	ंधत कायदा / 7नयम/ आदेश 

/राजप8 

(असRयास) 

1 मा. आय"ुत _. 25 ल� पयpत महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

 

- 

2 अ7त9र"त आय"ुत (1) _. 10 ल� पयpत महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम कलम 73 

 

- 

3 उप आय"ुत (परवाना) _. 5 ल� पयpत 

 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम कलम 73 

 

- 

4 सहा. आय"ुत (परवाना)   महाराOP महानगरपा�लका - 



 

5 अ	ध�क / वसलु� अ	धकार� 7नरंक अ	ध7नयम  

6 व.�ल./क.7न 

7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क 

 

ख 

अ./. अ	धकार पद �शास7नक अ	धकार सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा 

(असRयास) 

1 मा. आय"ुत 1) महाराOP 

महानगरपा�लका  

अ	ध7नयम �माणे   

2) महाराOP नागर� सेवा   

  अ	ध7नयम �माणे  

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

- 

2 अ7त9र"त आय"ुत (1) 1) महाराOP 

महानगरपा�लका  

अ	ध7नयम �माणे   

2) महाराOP नागर� सेवा   

  अ	ध7नयम �माणे 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

- 

3 उप. आय"ुत (परवाना) 1) महाराOP 

महानगरपा�लका  

अ	ध7नयम �माणे   

2) महाराOP नागर� सेवा   

  अ	ध7नयम �माणे 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

- 

4 सहा. आय"ुत (परवाना) -  - 

5 अ	ध�क / वसलु� अ	धकार� - 

  6 व.�ल./क.7न. - 

7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क  

 

- 

 

ग 

अ./. अ	धकार पद फौजदार� अ	धकार सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा 

(असRयास) 

1 मा. आय"ुत  

 

$नरंक 

 
2 अ7त9र"त आय"ुत (1) 

3 उप. आय"ुत (परवाना) 

4 सहा. आय"ुत (परवाना) 

5 अ	ध�क / वसलु� अ	धकार� 

  6 व.�ल./क.7न. 

  7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क  

 



 

 

 

 

 

 

घ 

अ./. अ	धकार पद अध�Tया7यक अ	धकार सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा 

(असRयास) 

1 मा. आय"ुत महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

 

- 

2 अ7त9र"त आय"ुत (1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

 

- 

3 उप. आय"ुत (परवाना) 1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयमाचे कलम 49 

�माणे 

2 ) माeहतीचाअ	धकार 

अ	ध7नयम 2005 ?या 

कलम 19 �माणे अ(प�लय   

अ	धकार� व &या अनषु	ंगक 

अ	धकार 

1)महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

2) महाराOP शासनाने 

वेळोवेळी पार�त केलेले 

7नयम उप(वधी व इतर 

सबं	ंधत अ	ध7नयम इ. 

- 

4 सहा. आय"ुत (परवाना) 1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयमाचे कलम 49 

�माणे 

2 ) माeहतीचाअ	धकार 

अ	ध7नयम 2005 ?या 

कलम 19 �माणे अ(प�लय   

अ	धकार� व &या अनषु	ंगक 

अ	धकार 

1)महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

2) महाराOP शासनाने 

वेळोवेळी पार�त केलेले 

7नयम उप(वधी व इतर 

सबं	ंधत अ	ध7नयम इ. 

- 

5 अ	ध�क / वसलु� अ	धकार� 1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयमाचे कलम 49 

�माणे 

2) माeहतीचा अ	धकार  

अ	ध7नयम 2005 ?या 

कलम तरतदू� �माणे 

साव�ज7नक माeहती अ	धकार� 

व &या अनषु	ंगक अ	धकार 

1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

2) महाराOP शासनाने 

वेळोवेळी पार�त केलेले 

7नयम उप(वधी व इतर 

सबं	ंधत अ	ध7नयम इ. 

- 

6 व.�ल./क.7न. 

-  7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क  

 

 

 

 



 

य 

अ./. अ	धकार पद Tया7यक अ	धकार सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

 

शरेा (असRयास) 

1 मा. आय"ुत महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

- 

2 अ7त9र"त आय"ुत (1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

 

- 

3 उप. आय"ुत (परवाना)  7नरंक 7नरंक - 

4 सहा. आय"ुत (परवाना) 

5 अ	ध�क / वसलु� 

अ	धकार� 

6 व.�ल./क.7न. 

  7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क 

 



 

कलम 4(1) (b)(ii) नमनुा 'ख' 

 

नमुमंपा येथील परवाना �वभागा�या अ:धकार< व कम!चार< यांची कत!"य 

 

क 

 

अ./. अ	धकार पद आ	थ�क कत�Mय सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा 

(असRयास) 

1 

 

मा. आय"ुत महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

- 

2 अ7त9र"त आय"ुत (1) मा. आय"ुत यांनी 

वेळोवेळी अ	धकार �दान 

केRयां�माणे 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

 

- 

3 उप. आय"ुत (परवाना)    मा. आय"ुत यांनी 

वेळोवेळी अ	धकार �दान 

केRयां�माणे 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

 

- 

4 सहा. आय"ुत (परवाना)    मा. आय"ुत यांनी 

वेळोवेळी अ	धकार �दान 

केRयां�माणे 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

 

- 

5 अ	ध�क / वसलु� अ	धकार� 

7नरंक 
  6 व.�ल./क.7न. 

7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क 

ख 

अ./. अ	धकार पद �शास7नक कत�Mय सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा 

(असRयास) 

1 

 

मा. आय"ुत महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

 

- 

 

2 अ7त9र"त आय"ुत (1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

1) महाराOP महानगरपा�लका  

  अ	ध7नयम  

2) कr s शासनाचा माeहतीचा  

  अ	धकार अ	ध7नयम 2005 

3) महाराOP शासनाने वेळोवेळी    

 पार�त केलेले 7नयम उप(वधी  

व इतर सबं	ंधत अ	ध7नयम इ. 

4) महाराOP नागर� सेवा   

   7नयम इ. 

- 

3 उप. आय"ुत (परवाना)    महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

4 सहा. आय"ुत (परवाना)    महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

  5 अ	ध�क / वसलु� 

अ	धकार� 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

6 व.�ल./क.7न. महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क 

 



 

ग 

अ./. अ	धकार पद फौजदार� कत�Mय सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा 

(असRयास) 

1 

 

मा. आय"ुत    

2 अ7त9र"त आय"ुत (1)  

 

 

$नरंक 

3 उप. आय"ुत ्  (परवाना) 

4 सहा. आय"ुत (परवाना)    

  5 अ	ध�क / वसलु� 

अ	धकार� 

6 व.�ल./क.7न. 

7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क 

 

घ 

अ./. अ	धकार पद अध�Tया7यक कत�Mय सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा 

(असRयास) 

1 

 

मा. आय"ुत महाराOP महानगरपा�लका  

अ	ध7नयम 

महाराOP महानगरपा�लका  

अ	ध7नयम 

- 

2 अ7त9र"त आय"ुत 

(1) 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

- 

3 उप. आय"ुत 

(परवाना)    

1) महाराOP महानगरपा�लका    

अ	ध7नयन  कलम 49 �माणे 

2) माeहतीचा अ	धकार  

अ	ध7नयम 2005 कलमातील    

तरतदू� नसुार अ(प�लय अ	धकार� 

व &या अनषु	ंगक  कत�Mये. 

1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

2) महाराOP शासनाने वेळोवेळी  

पार�त केलेले 7नयम उप(वधी 

व इतर सबं	ंधत अ	ध7नयम इ. 

3) माeहतीचा अ	धकार  

   अ	ध7नयम 2005  

- 

4 सहा. आय"ुत 

(परवाना)    

1) महाराOP महानगरपा�लका    

अ	ध7नयन  कलम 49 �माणे 

2) माeहतीचा अ	धकार  

अ	ध7नयम 2005 कलमातील    

तरतदू� नसुार अ(प�लय अ	धकार� 

व &या अनषु	ंगक  कत�Mये. 

1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

2) महाराOP शासनाने वेळोवेळी  

पार�त केलेले 7नयम उप(वधी 

व इतर सबं	ंधत अ	ध7नयम इ. 

3) माeहतीचा अ	धकार  

   अ	ध7नयम 2005  

- 

  5 अ	ध�क / वसलु� 

अ	धकार� 

7नरंक 7नरंक - 

6 व.�ल./क.7न. 7नरंक 7नरंक - 

  7 Uव?छता / उप 

Uव?छता 7नर��क 

  



 

 य 

अ./. अ	धकार पद Tया7यक कत�Mय सबं	ंधत 

कायदा/7नयम/आदेश/राजप8 

शरेा (असRयास) 

1 

 

मा. आय"ुत महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

- 

2 अ7त9र"त आय"ुत (1) महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम  

- 

3 उप. आय"ुत (परवाना)    महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

- 

4 सहा. आय"ुत (परवाना)   महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

महाराOP महानगरपा�लका 

अ	ध7नयम 

- 

  5 अ	ध�क / वसलु� 

अ	धकार� 

- 6 व.�ल./क.7न. 

7 Uव?छता / उप Uव?छता 

7नर��क 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


