
 

Ease of Doing Business च्या 
अनुषंगाने “नवीन परवाना मिळणे” या 
सेवसेाठी आवश्यक कागदपत्ाचंी संख्या 
किी करणेबाबत. 

िहाराष्ट्र शासन 
नगर मवकास मवभाग 

शासन मनणणय क्रिाकं- संकीणण-0922/प्र.क्र.32/न. मव.-32 
िंत्ालय, िंुबई-400 032. 

मदनाकं :-  29 सप्टेंबर, 2022. 

संदभण :  

1. नगर मवकास मवभागाचा शासन मनणणय क्र.संकीणण-2015/प्र.क्र.398/नमव-20 मद. 4/०9/2017 

2. नगर मवकास मवभागाचा शासन मनणणय क्र.संकीणण-2015/प्र.क्र.398/नमव-20 मद. 26/8/2019 

3. नगर मवकास मवभागाचा शासन मनणणय क्र.संकीणण-2015/प्र.क्र.398/नमव-20 मद. 29/1/2021  

प्रस्तावना:  

िहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अमिमनयि, 2015 अंतगणत िहाराष्ट्रातील िहानगर पामलका, नगर 
पमरषदा तसेच नगर पंचायती याचं्याद्वारे “व्यवसाय परवाना” शीषांतगणत “नवीन परवाना मिळणे” ही 
सेवा अमिसूमचत केलेली आहे. या सेवकेमरता योग्य प्रकारे भरलेले अर्ण व कोणतीही थकबाकी 
नसल्याचे प्रिाणपत् ही दोन कागदपत्े आवश्यक असल्याचे संदभांमकत शासन मनणणय क्र. 1 व 2 
अन्वये मनमित केले होते.  

Ease of Doing Business अंतगणत Business Reforms Action Plan - 2022 ििील 
सुिारणा क्र. 222 नुसार “व्यवसाय परवाना” शीषांतगणत “नवीन परवाना मिळणे” या सेवकेमरता 
केवळ ओळख पत् व भाडे करारनािा / विै भोगवटा प्रिाणपत् असणे अपेमित आहे. त्यानुषंगाने, 
सदर सिुारणा क्र. २२२ ची पूतणता करणेहेतू सदंभांमकत शासन मनणणयािंध्ये आता पुढीलप्रिाणे 
सुिारणा करण्यात येत आहे. 

शासन मनणणय:  

1. या शासन मनणणयान्वये संदभण क्र. 4 येथील मद. २९ र्ानेवारी, २०१९ रोर्ीचा शासन मनणणय 
अमिक्रमित करण्यात येत आहे. 

2. िहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अमिमनयि, 2015 अंतगणत िहानगर पामलका, नगर पमरषदा तसचे 
नगर पंचायतीद्वारे अमिसूमचत केलेल्या “व्यवसाय परवाना” शीषांतगणत “नवीन परवाना 
मिळणे” या सेवकेमरता पमरपूणण अर्ासोबत यापूवी मवमहत केलेल्या कागदपत्ाऐंवर्ी या शासन 
मनणणयान्वये मवमहत करण्यात येत असलेली पुढील कागदपत्े सादर करणे आवश्यक राहील: 
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सेवचेे नाव यापूवी मवमहत केललेी 
कागदपत् े

या शासन मनणणयान्वये मवमहत 
करण्यात येत असललेी कागदपत् े

“व्यवसाय परवाना” 

नवीन परवाना मिळणे 

1. योग्य प्रकारे भरलेला अर्ण 

2. कोणतीही थकबाकी 
नसल्याचे प्रिाणपत् 

1. ओळखपत् 

2. भाडे करारनािा / विै भोगवटा 
प्रिाणपत्  

 

3. सदर सेवकेरीता कोणत्याही पमरस्स्थतीत अर्णदाराकडून “कोणतीही थकबाकी नसल्याच े
प्रिाणपत्” घेण्यात येऊ नये तथामप, अर्णदाराकडे स्थामनक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही 
थकबाकी असल्यास ती भरण्याबाबत सूचना देण्यात यावी तथामप, या कारणािुळे त्याचंा अर्ण 
नाकारण्यात येऊ नये.  

4. व्यवसाय परवान्याकरीता अर्ण केलेल्या िालित्तेकरीता विै बािंकाि परवाना व व्यावसामयक 
वापराचे भोगवटा प्रिाणपत् देण्यात आलेले आहे का याबाबत व्यवसाय परवाना देणाऱ्या 
अमिकाऱ्याने सदर कागदपत्ाचंी सत्यता पडताळून घेऊन व्यवसाय परवाना द्यावा तथामप, 
संबंमित अर्णदाराकडे अशा प्रिाणपत्ाची प्रत सादर करण्याची  िागणी करु नये.   

5. या शासन मनणणयाची सवण आयुक्त, िहानगरपामलका तसेच िुख्यामिकारी, नगरपमरषद / 
नगरपंचायत यानंी तातडीने अंिलबर्ावणी सुरु करावी.  

6. अविै बािंकाि असलेल्या आमण / अथवा व्यावसामयक वापराचे भोगवटा प्रिाणपत् नसलेल्या 
िालित्तेवर व्यवसाय परवाना मदला र्ाणार नाही याची र्बाबदारी आयुक्त, िहानगरपामलका 
तसेच िुख्यामिकारी, नगरपमरषद/नगरपंचायत यांची तसेच बािंकाि परवाना व व्यवसाय 
परवाना मवभागातील इतर संबंमित र्बाबदार अमिकारी/अमभयंते/किणचारी याचंी राहील. 

सदर शासन मनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेत स्थळावर  
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं क्रिाकं. 202209291439487525 असा आहे.  
सदर आदेश मडर्ीटल स्वािरीने सािांमकत करुन काढण्यात येत आहे. 

              िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 

 

     
                                                                                          (श्रीकातं चं. आडंगे) 
                                                                                   उप समचव, िहाराष्ट्र शासन 
    प्रत :-                                                                                 

1. िा. राज्यपाल याचंे समचव, रार् भवन, िंुबई 
2. िा. िुख्यिंत्ी याचंे अपर िुख्य समचव, िंत्ालय, िंुबई-32 
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3. िा. उप िुख्यिंत्ी याचंे प्रिान समचव,िंत्ालय िुंबई 
4. िा. मवरोिी पिनेता, मविानसभा/मविानपमरषद, िहाराष्ट्र मविानिंडळ समचवालय, िंुबई 
5. सवण सन्िाननीय मविानसभा/मविानपमरषद व संसद सदस्य 
6. िा. िुख्य समचव, िहाराष्ट्र शासन, िंत्ालय, िंुबई 
7. अपर िुख्य समचव (न.मव.-१), नगर मवकास मवभाग, िंत्ालय, िंुबई 
8. प्रिान समचव (न.मव.-१), नगर मवकास मवभाग, िंत्ालय, िंुबई 
9. प्रिान समचव (उद्योग), उद्योग, ऊर्ा व कािगार मवभाग, िंत्ालय, िंुबई 

10. आयुक्त, राज्य िुख्य सेवा हक्क, मनिणल इिारत, दुसरा िर्ला, नरीिन पॉईंट, िंुबई 
11. आयुक्त, िहानगरपामलका (सवण) 
12. आयुक्त तथा संचालक, नगरपमरषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी िंुबई 
13. िुख्यामिकारी, नगरपमरषद/ नगर पंचायत (सवण) 
14. मनवड नस्ती (नमव-32) 
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