कामाचे नाव – मशीनरी परममट देनब
े ाबत व नुतनीकरण
आकाशमचन्ह परवाना मवभाग
टप्पा
क्र.
१

२.

पद

आवक
लेखमनक

करावयाचे काम

बारमनशी नागररकाचे अर्ज, प्रस्ताव
क्षेत्रीय कायाजलयाकडे आवक
बारमनशी
मध्ये
नोंदवून
परवाना मनरीक्षक याांचेकडे
टपाल मधून पाठमवणे.
मा. परवाना मनरीक्षक
१)
आलेला
प्रस्ताव
नागररकाचे अर्ज वकज मशटला
नोंदवून घेणे व प्रस्तावाची
छाांनणी करून प्रस्तावामध्ये
त्रुटी असल्यास सांबांधीताना
पुतजता करणे बाबत कळमवणे.

आवश्यक कागदपत्रे

--

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद
--

कामाला लागणारा
वेळ

शेरा

१ ददवस

ममशनरी परममट एस पी-५
मवमहत नमुन्यातील छाांपील
अर्ज व एस पी- ६ मवमहत
नामुन्यातील अर्ज
१) मा.उप.आयुक्त (मव) याांचे
नावे छाांपील अर्ज.
२) व्यवसायाचे र्ागेचे
नकाशे (३ ब्लु प्रप्रट मोर्माप
साईट प्लन सह )
३)चालू वर्ाजतील ममळकत
कर भरल्याची पावती / कर
आकारणी व कर सांकलन
मवभागाचे
नाहरकत
प्रमाणपत्र.
४) ममटर सह स्वतांत्र नळ
कनेक्शन
कममशअल/
पाणीपट्टी भरल्याची पावती

मुांबई
प्राांमतक आवश्यक कागद पत्रे
महानगरपमलका
दाखल असल्यास २ ते
अमधमनयम १९४९ चे ७ ददवस
कलम ३१३ अन्वये
ममशनरी परममट

..२..

..२..
टप्पा
क्र.

पद

करावयाचे काम

आवश्यक कागदपत्रे

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद

कामाला लागणारा
वेळ

शेरा

५) व्यवसायाची र्ागा
गलीछ वस्ती मनमुजलन
अांतगजत येत असेल तर
गवनी खात्याचे नाहरकत
प्रमाणपत्र मबगर मनवासी
सेवाशुल्क
भरल्याची
पावती.
६) आटीकल / मेमोरेंडम
ओफ असोसीएशन
७) बाांधकाम खात्याचे ना
हरकत प्रमाणपत्र
८) अमिशामक दलाचे
नाहरकत प्रमाणपत्र
९)आर्ूबार्ूच्या
रमहवाश्यामध्ये नाहरकत
प्रमाणपत्र.
१०)र्लोस्तारन खात्याचे
नाहरकत प्रमाणपत्र.
११) भागीदारी पत्र.
१२) भाडे पावती/ भाडे
करार (व्यवसायाची र्ागा
भाड्याने
घेतली
असल्यास)
.. ३ ..

.. ३ ..
टप्पा
क्र.

पद

करावयाचे काम

आवश्यक कागदपत्रे

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक इत्यादद

कामाला
लागणारा वेळ

शेरा

१३)शाप
अक्टचे
लायसेन्स
१४) अर्जदाराचे हमीपत्र
( रु १००/- चे स्टम्प
पेपरवर नोटराईर्ड)
१५)व्यवसाय
ग्रामपांचायत
हद्दीतील
असल्यास ग्रामपांचायतीचे
नाहरकत प्रमाणपत्र.
१६) आरोग्य खात्याचे
नाहरकत प्रमाणपत्र एस
पी-६ (वरील एस पी-५ चे
नुतनीकरण)
वरील
परवाना
नुतनीकरणे
बाबतचा
अर्ज
नुतामनकारनाची वार्षर्क
फी व मागील सवज
थकबाकी फी मनपा कोर्
कायाजलयात र्मा करून
सदर फॉमज व्यवसायीकाने
परवाना व आकाशमचन्ह
मवभागाकडे
परवाना
नुतनीकरणासाठी
अर्ज
सादर के ला र्ातो.
--४ ..

.. ४ ..
टप्पा
क्र.

३

४

पद

करावयाचे काम

२) आवश्यक कागदपत्राची पूतजता -झाल्यानांतर
प्रमुख
परवाना
मनरीक्षक व परवाना मनरीक्षक
प्रस्तामवत र्ागा पहाणी करून
मा. मवशेर् कायाजमधकारी परवाना
आकाशमचन्ह
याांच्याकडे
मान्यतेसाठी सादर करणे.
कायाजलय
अमधक्षक- आलेला प्रस्ताव नागररकाचे अर्ज
क्षेत्रीय कायाजलय
वकज मशटला नोंदवून घेणे व
प्रस्तावाची
छाांनणी
करून
प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्यास
सांबांधीताना पुतजता करणे बाबत
कळमवणे.
महा. सहा. आयुक्त
प्रस्ताव मान्यतेनांतर पररमांडळ
कायाजलयाचा प्रकरण क्षेत्रीय
कायाजलयाकडे पाठमवणे तदनांतर
मान्यता प्रकरण परवाना व
आकाशमचन्ह
मवभागाकडे
पाठमवता येते. प्रकरानावर ठराव
टाकू न भरावयाच्या रकमेचे चलन
तयार करून सांबमधताांना देणे पैसे
भरून झाल्यानांतर परममट तयार
करून देणे.

आवश्यक कागदपत्रे

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक इत्यादद

कामाला
लागणारा वेळ

शेरा

३ ददवस

२ ददवस

.. ५ ..

.. ५ ..
टप्पा
पद
करावयाचे काम
क्र.
५
मा. उपआयुक्त पररमांडळ प्रस्ताव
मान्यतेनांतर
पररमांडळ
क्र. १ ते ५
कायाजलयाचा प्रकरण क्षेत्रीय कायाजलयाकडे
पाठमवणे तदनांतर मान्यता प्रकरण परवाना
व आकाशमचन्ह मवभागाकडे पाठमवता येते.
प्रकरानावर ठराव टाकू न भरावयाच्या
रकमेचे चलन तयार करून सांबमधताांना
देणे पैसे भरून झाल्यानांतर परममट तयार
करून देणे.
६
मा. परवाना मनरीक्षक
प्रस्ताव
मान्यतेनांतर
पररमांडळ
कायाजलयाचा प्रकरण क्षेत्रीय कायाजलयाकडे
पाठमवणे तदनांतर मान्यता प्रकरण परवाना
व आकाशमचन्ह मवभागाकडे पाठमवता येते.
प्रकरानावर ठराव टाकू न भरावयाच्या
रकमेचे चलन तयार करून सांबमधताांना
देणे पैसे भरून झाल्यानांतर परममट तयार
करून देणे.
७
मा. परवाना मनरीक्षक
प्रस्ताव
मान्यतेनांतर
पररमांडळ
कायाजलयाचा प्रकरण क्षेत्रीय कायाजलयाकडे
पाठमवणे तदनांतर मान्यता प्रकरण परवाना
व आकाशमचन्ह मवभागाकडे पाठमवता येते.
प्रकरानावर ठराव टाकू न भरावयाच्या
रकमेचे चलन तयार करून सांबमधताांना
देणे पैसे भरून झाल्यानांतर परममट तयार
करून देणे.

आवश्यक
कागदपत्रे

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक इत्यादद

कामाला
लागणारा वेळ

२ ददवस

१ ददवस

१ ददवस

शेरा

कामाचे नाव – मशीनरी परममट देनब
े ाबत व नुतनीकरण
आकाशमचन्ह परवाना मवभाग
पुणे महानगरपामलका
टप्पा
क्र.
१.

२

३

४

पद

आवक
लेखमनक

करावयाचे काम

बारमनशी प्रस्ताव, नागररकाचे र्ामहरात
परवानगी
अर्ज
आवक
बारमनशी मध्ये आवक नोंदवून
मा. मवशेर् कायाजधीकारी
( परवाना व आकाशमचन्ह )
याांर्कडे
टपाल
मधून
पाठमवणे.
कायाजलय अधीक्षक
आलेल्या अर्ाजवर लघु स्वाक्षरी
करून टपाल मा. मवशेर्
कायाजमधकारी
याांचेकडे
सहीसाठी पाठमवणे
मा. मवशेर् कायाजमधकारी आलेल्या प्रस्तावातील ज्या
(परवाना आकाशमचन्ह ) टेबलाशी
सांबधीत
आहे
त्याचेकडे पाठमवणे मवर्यी
शेरा करून स्वाक्षरी करणे
मा. कायाजलय अधीक्षक
मा. मवशेर् कायाजमधकारी याांनी
मनदेश के ल्यानुसार सांबांधीत
परवाना मनरीक्षक याांचेकडे
प्रस्ताव, नागररकाचे अर्ज
पाठमवणे

आवश्यक कागदपत्रे

--

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद
--

कामाला लागणारा
वेळ

शेरा

१ ददवस

--

-१ ददवस

--

-१ ददवस

--

-१ ददवस

.. २ ..

..२..
टप्पा
क्र.
५

पद

मा. परवाना मनरीक्षक

करावयाचे काम

आवश्यक कागदपत्रे

१)
आलेला
प्रस्ताव
नागररकाचे अर्ज वकज शीट ला
नोंदवून घेणे व प्रस्तावाची
छाांनणी करून प्रस्तावामध्ये
त्रुटी असल्यास सांबांधीताना
पूतजता करणे बाबत कळमवणे.

आकाशमचन्ह परवाना एस
पी- ७ मवमहत नमुन्यातील
छाांपील अर्ज व एस पी -८
मवमहत नमुन्यातील अर्ज
१) मा. उप आयुक्त (मव)
याांचे नावे छाांपील अर्ज
२) व्यवसायाचे र्ागेचे
नकाशे (७ ब्लू प्रप्रट मोर्माप
साईट प्लान सह )
३) चालू वर्ाजतील ममळकत
कर भरल्याची पावती / कर
आकारणी व कर सांकलन
मवभागाचे
नाहरकत
प्रमाणपत्र.
४) व्यवसायाची र्ागा
गमलच्छ वस्ती मनमुजलन
अन्तगजत येत असेल तर
गावनी खात्याचे नाहरकत
प्रमाणपत्र मबगर मनवासी
सेवाशुल्क भरल्याची पावती
५) भाडे पावती / भाडे करार
(व्यवसायाची
र्ागा
भाड्याने घेतली असल्यास )

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद
मुांबई
प्राांमतक
महानगरपामलका
अमधमनयम १९४९ चे
कलम २४४ तथा
मनयमाप्रमाणे
व
महाराष्ट्र
शासन
रार्पत्र
असाधारण
र्ून १९, २००३
नमुना ब (मनयम क्र.
४(२) )
र्ामहरात
मनयत्रण
मनयमावली २००३
अन्वये.

कामाला लागणारा
वेळ

शेरा

५ ददवस

..३..

..३..
टप्पा
क्र.

पद

करावयाचे काम

आवश्यक कागदपत्रे

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद

कामाला लागणारा
वेळ

शेरा

६)
र्ागा
मालकाचे
सांमतीपत्र (रु. १००/- चे
स्टम्प पेपरवर नोटराईज्ड)
७) अर्जदाराचे हमीपत्र (रु
१००/- चे स्टम्प पेपरवर
नोटराइर्ड )
८) मा. पोलीस उप आयुक्त
वाहतुक
मवभाग
याांचे
नाहरकत प्रमाणपत्र
९) उद्यान अधीक्षक याांचे
नाहरकत प्रमाणपत्र
१०) स्टक्चरल स्टबीमलटी
ररपोटज नकाशासह
११) वास्तूमवशारद (मनपा
ने नेमलेले )
२) आवश्यक कागदपत्राची पुतजता झाल्यानांतर प्रमुख
परवाना मनरीक्षक व परवाना
मनरीक्षक प्रस्तामवत र्ागा
पाहणी करून मा. मवशेर्
कायाजमधकारी
परवाना
आकाशमचन्ह
याांच्याकडे
मान्यतेसाठी सादर करणे
.. ४ ..

.. ४ ..
टप्पा
क्र.
६

७

पद

करावयाचे काम

मा. मवशेर् कायाजमधकारी आलेला प्रस्ताव अवलोकू न -(परवाना आकाशमचन्ह) मान्य
करणे
आवश्यक
वाटल्यास सूचना देवून दुरुस्त
करून घेणे.
मा. परवाना मनरीक्षक
प्रस्ताव मान्यतेनांतर परवाना -आकाशमचन्ह
खात्याचा
प्रकरणावर
ठराव
टाकू न
भरावयाच्या रकमेने चलन
तयार करून सांबमधताांना देणे
पैसे
भरून
झाल्यानांतर
आकाशमचन्ह उभारणेबाबत व
नुतनीकरण
करणे बाबत
परवानगी देणे.

आवश्यक कागदपत्रे

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद
--

कामाला लागणारा
वेळ

५ ददवस

---

१ ददवस

शेरा

कामाचे नाव – साठा परवाना देणब
े ाबत व नुतनीकरण
आकाशमचन्ह परवाना मवभाग
पुणे महानगरपामलका
टप्पा
क्र.
१

२

३

४

पद

आवक
लेखमनक

करावयाचे काम

बारणीशी प्रस्ताव, नागररकाचे अर्ज
आवक बारमनशी मध्ये नोंदवून
मा.
मवशेर्
कायाजमधकरी
(परवाना व आकाशमचन्ह)
याांर्कडे टपाल मधून पाठमवणे
कायाजलय अधीक्षक
लघू स्वाक्षरी करून टपाल
मा. मवशेर् कायाजमधकारी
याांचक
े डे सहीसाठी पाठमवणे
मा. मवशेर् कायाजमधकारी आलेल्या प्रस्तावातील ज्या
(परवाना आकाशमचन्ह) टेबलाशी
सांबांधीत
आहे
त्याचेकडे पाठमवणे मवर्यी
शेरा करून स्वाक्षरी करणे.
मा. मवशेर् कायाजमधकारी याांनी
मनदेश के ल्यानुसार सांबांधीत
मा कायाजलय अधीक्षक
परवाना मनरीक्षक व मलमपक
याांचेकडे प्रस्ताव, नागररकाचे
अर्ज पाठमवणे.

आवश्यक कागदपत्रे

--

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद
--

कामाला लागणारा
वेळ

--

--

१ ददवस

--

--

१ ददवस

--

--

१ ददवस

शेरा

१ ददवस
(त्याच ददवशी)

..२..

...२..
टप्पा
क्र.
५

पद

मा. परवाना मनरीक्षक

करावयाचे काम

१)आलेला प्रस्ताव नागररकाचे
अर्ज वकज शीटला नोंदवून घेणे व
प्रस्तावाची छाांनणी करून
प्रस्तावामध्ये त्रुटी असल्यास
सांबांधीताना पूतजता करणे बाबत
कळमवणे.

आवश्यक कागदपत्रे

कलम / मनयम/ स्थायी
आदेश पररपत्रक
इत्यादद
मुांबई
प्राांमतक
महानगरपामलका
अमधमनयम १९४९ चे
कलम
२४४
तथा
मनयमाप्रमाणे
व
महाराष्ट्र शासन रार्पत्र
असाधारण र्ून १९,
२००३
नमुना
ब
(मनयम क्र ४ (२))

आकाशमचन्ह परवाना एस पी७ मवमहत नमुन्यातील छापील
अर्ज व एस पी- ८ मवमहत
नामुन्यातील अर्ज
१)मा. उप. आयुक्त (मव.) याांचे
नावे छाांपील अर्ज
२) व्यवसायाचे र्ागेचे नकाशे
(७ ब्लू प्रप्रट मोर्माप साईट
प्लन सह)
३) चालू वर्ाजतील ममळकत कर
मनयत्रण
भरल्याची पावती / कर र्ामहरात
आकारणी व कर सांकलन मनयमावली २००३
मवभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र
४) व्यवसायाची र्ागा गमलच्छ
वस्ती मनमुजलन अांतगजत येत
असेल तर गवनी खात्याचे
नाहरकत प्रमाणपत्र मबगर
मनवासी सेवाशुल्क भरल्याची
पावती.
५) भाडे पावती/ भाडे करार
(व्यवसायाची र्ागा भाड्याने
घेतली असल्यास)
६) र्ागा मालकाचे सांमतीपत्र
(रु.१००/- चे स्टम्प पेपरवर
नोटराईज्ड)

कामाला
लागणारा वेळ

शेरा

आवश्यक
कागदपत्रे दाखल
असल्यास १५ ते
२० ददवस

..३..

..३..
टप्पा
क्र.

पद

करावयाचे काम

२) आवश्यक कागदपत्राची
पूतजता झाल्यानांतर प्रमुख
परवाना मनरीक्षक व परवाना
मनरीक्षक प्रस्तामवत र्ागा
पाहणी करून मा. मवशेर्
कायाजमधकारी
परवाना
आकाशमचन्ह
याांच्याकडे
मान्यतेसाठी सादर करणे.

६

७

आवश्यक कागदपत्रे

कलम / मनयम/
स्थायी आदेश
पररपत्रक इत्यादद

७)
अर्जदाराचे
हमीपत्र
(रु.१००/- चे स्टम्प पेपरवर
नोटराईज्ड )
८)मा. पोलीस उप आयुक्त
वाहतूक मवभाग याांचे नाहरकत
प्रमाणपत्र
९) उद्यान अधीक्षक याांचे
नाहरकत प्रमाणपत्र
१०) स्रक्चरल स्टमबलीटी
ररपोटज नकाशासह
११) वास्तूमवशारद (म.न.पा. ने
नेमलेले)
याांचे नाहरकत
प्रमाणपत्र
मा. मवशेर् कायाजमधकारी आलेला प्रस्ताव अवलोकू न --(परवाना आकाशमचन्ह) मान्य
करणे
आवश्यक
वाटल्यास सूचना देवून दुरुस्त
करून घेणे
मा परवाना मनरीक्षक
प्रस्ताव मान्यतेनांतर परवाना
आकाशमचन्ह
खात्याचा
प्रकरणावर
ठराव
टाकू न
भरावयाच्या रकमेचे चालन
तयार करून सांबांधीताना देणे
पैसे
भरून
झाल्यानांतर
आकाशमचन्ह उभारणे बाबत व
नुतनीकरण
करणेबाबत
परवानगी देणे

कामाला लागणारा
वेळ

५ ददवस

५ ददवस

१ ददवस

शेरा

