
मोबाईल टॉवर परवानगी या घटकाांतगगत 
येणाऱ्या सेवा, आवश्यक कागदपत्र,े फी, 
ननयत कालमयादा, पद ननदेनित 
अनिकारी, प्रथम व नितीय अपीलीय 
अनिकारी लोकसेवा हक्क अनिननयमाांतगगत 
अनिसूनित करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र िासन 
नगर नवकास नवभाग 

िासन ननणगय क्रमाांक- सांकीणग-0922/प्र.क्र.32/न. नव.-32 
मांत्रालय, म ांबई-400 032. 

नदनाांक :- 30 सप्टेंबर, 2022. 
सांदभग:    

  

1. नगर नवकास नवभाग, िासन ननणगय क्र. सांकीणग-2015/प्र.क्र.189/ननव-20, नद.23.06.2015. 
2. नगर नवकास नवभाग, िासन ननणगय क्र. सांकीणग-2015/प्र.क्र.398/ननव-20, नद.22.08.2016. 
3. नगर नवकास नवभाग, िासन ननणगय क्र. सांकीणग-2015/प्र.क्र.189/ननव-20, नद. 04.09.2017. 
4. नगर नवकास नवभाग, िासन ननणगय क्र. मातांस/जेव्ही-टीसीएस/प्र.क्र.20/39 नद.16.09.2008. 
5. नगर नवकास नवभाग, िासन ननणगय क्र. सांकीणग-2019/प्र.क्र.180/ननव-20, नद. 14.08.2019. 
6. नगरपनरषद प्रिासन सांिालनालयािे पत्र क्र.नपप्रसां/का-08/ई-गव्हनंस/EoDB/2022/ 

4082  नद.20.09.2022 

प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेि, 2015 नद. 28.04.2015 रोजी लागू करण्यात आला 
आहे. सदर अध्यादेिातील कलम-3 मध्य ेनम द करण्यात आल्यान सार या नवभागाच्या प्रिासकीय 
अनिपत्याखालील राज्यातील महानगरपानलका व नगरपनरषदा / नगरपांिायती या नागरी 
स्थाननक स्वराज्य सांस्थामाफग त देण्यात येणाऱ्या नवनवि सेवा नागरी कें द्र बबदू मानून नागनरकाांना 
दैनांनदन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असलेल्या 15 लोक सेवाांिी सूिी िासन ननणगय नद. 
23.06.2015 अन्वये नननित केली आहे.  

िासनाने मालमत्ता कर, पाणी प रवठा, ना-हरकत प्रमाणपत्र, व्यवसाय परवाना, जानहरात 
परवाना व नसनेमा नित्रीकरण या घटकाांतगगत येणाऱ्या एक ण 41 सेवाांिा समाविे लोकसेवा हक्क 
अनिननयम, 2015 मध्ये करण्याबाबत व या सेवाांकरीता आवश्यक कागदपत्र,े फी, ननयतकाल 
मयादा, पद ननदेनित अनिकारी तसेि प्रथम व व्व्दतीय अनपलीय अनिकारी इत्यादी बाबी सवग 
महानगरपानलका/ नगरपनरषद / नगरपांिायतींनी अनिसूनित करण्याबाबत नद. 04.09.2017, नद. 
26.08.2019 व नदनाांक 29.01.2021 रोजीच्या िासन ननणगयान्वये सूिना ननगगनमत केल्या आहेत.  

        राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदिगक, कायगक्षम व समयोनित लोकसेवा देण्याच्या उदे्दिाने 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अनिननयम, 2015 नद. 21.08.2015 च्या अनिसूिनेन्वये जारी केलेला 
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आहे. कें द्र िासनाने Ease of Doing Business अांतगगत मोबाईल टॉवर परवानगी या सेविेा 
समाविे लोकसेवा हक्क अनिननयम, 2015 अांतगगत करण्याबाबत व सदर सेवकेरीता आवश्यक 
कागदपत्र,े फी, ननयत कालमयादा, पद ननदेनित अनिकारी तसेि प्रथम व व्व्दतीय अनपलीय 
अनिकारी इत्यादी बाबी अनिसूनित करण्याबाबतिा प्रस्ताव िासनाच्या नविारािीन होता, 
त्यान षांगाने िासन प ढीलप्रमाणे ननणगय घेत आहे: 

िासन ननणगय:- 

1. मोबाईल टॉवर परवानगी ही सेवा सोबत जोडलेल्या नववरणपत्र “अ” व “ब” न सार राज्यातील 
सवग महानगरपानलका / नगरपनरषदा /नगरपांिायती याांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अनिननमय, 2015 च्या कलम 3 न सार अनिसूनित करावयािी आहे. 

2. या िासन ननणगयासोबतच्या नववरण पत्र “अ” व “ब” मिे नमूद केलेल्या सेवा आवश्यक 
कागदपत्र े व ननयत कालाविीमिे  सांबनित सावगजननक प्रानिकरणाांना (महानगरपानलका, 
नगरपनरषदा व नगरपांिायती) याांना बदल करता येणार नाही. 

3. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अनिननमय, 2015 अांतगगत सेवा प रनवण्याकनरता आकारावयािी फी 
नननित करण्यािी सांबांनित सावगजननक प्रानिकरणाांना म भा रानहल तसेि, सांबांनित नागरी 
स्वराज्य स्थाननक सांस्थेिी रिना नविारात घेऊन पद ननदेनित अनिकारी, प्रथम अनपलीय 
अनिकारी व नितीय अनपलीय अनिकारी इत्यादी पदे सांबांनित सावगजननक प्रानिकरणाांना 
स िारणा करता येतील.  

4. राज्यातील सवग आय क्त, महानगरपानलका व म ख्यानिकारी, नगरपनरषद/नगरपांिायती याांनी 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अनिननयम, 2015 च्या कलम 3 न सार सेवा अनिसूनित करण्यािी व 
त्यािी अांमलबजावणी करण्याबाबतिी कायगवाही करावी. 

सदर िासन ननणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर  
उपलब्ि करण्यात आला असून त्यािा साांकेताांक क्रमाांक 202210031051440525 असा आहे. 
सदर आदेि नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत क कन काढण्यात येत आहे. 

             महाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदेिान सार व नावाने. 
 

 
                                                                                                       ( श्रीकाांत िां. आांडगे ) 
                                                                                                   उप सनिव, महाराष्ट्र िासन 
    प्रत :-                                                                                 

1. मा. राज्यपाल याांिे सनिव, राजभवन, म ांबई 
2. मा. म ख्यमांत्री याांिे अपर म ख्य सनिव, मांत्रालय, म ांबई-32 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3.  मा. उप म ख्यमांत्री याांिे प्रिान सनिव,मांत्रालय म ांबई 
4. मा. नवरोिी पक्षनेता, नविानसभा/नविानपनरषद, महाराष्ट्र नविानमांडळ सनिवालय, म ांबई 
5. सवग सन्माननीय नविानसभा/नविानपनरषद व सांसद सदस्य 
6. मा. म ख्य सनिव, महाराष्ट्र िासन, मांत्रालय, म ांबई 
7. अपर म ख्य सनिव (न.नव.-1) नगर नवकास नवभाग, मांत्रालय, म ांबई  
8. प्रिान सनिव, (न.नव-2) नगर नवकास नवभाग, मांत्रालय, म ांबई 
9. प्रिान सनिव (उद्योग), उद्योग व कामगार नवभाग, मांत्रालय, म ांबई 
10. आय क्त, राज्य म ख्य सेवा हक्क, ननमगल इमारत, द सरा मजला, नरीमन पॉईांट, म ांबई 
11. आय क्त, महानगरपानलका (सवग) 
12. आय क्त तथा सांिालक, नगरपनरषद प्रिासन सांिालनालय, बेलापूर, नवी म ांबई 
13. म ख्यानिकारी, नगरपनरषद/ नगर पांिायत (सवग) 
14. ननवड नस्ती (ननव-32). 

  



िासन ननणगय क्रमाांकः सांकीणग-0922/प्र.क्र.32/न. नव.-32 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4 

िासन ननणगय क्र. सांकीणग-0922/प्र.क्र.32/न. नव.-32 सोबतिे सहपत्र - “अ” 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अनिननमय, 2015 

(कलम 3 अन्वय ेमहानगरपानलकाांनी जाहीर करावयािा लोकसेविेा तपिील) 

अ.
क्र. 

लोकसेविेी 
सूिी 

आवश्यक कागदपत्र े फी ननयत 
कालमयादा 

पद ननदेनित 
अनिकारी 

प्रथम 
अनपलीय 
अनिकारी 

नितीय 
अनपलीय 
अनिकारी 

1) मोबाईल                                                                                                       
टॉवर परवाना 

(Mobile 
Tower 

Approval) 

(Ground 
Base Tower 
& Roof Top 

Tower) 

1. नवनहत नम न्यातील अजग 
2. मानहती तांत्रज्ञान नवभाग याांनी नदलेला परवाना 
3. सांबांनित इमारतीच्या मालकीहक्कािा प रावा 
4. विै भाडेकरारनामा 
5. स्थळािा नकािा (1:1000) 
6. ज्या इमारतीवर टॉवर उभारायिा आहे त्यािे विै भोगवटा प्रमाणपत्र 
7. सांबांनित इमारतीच्या / जनमनीच्या मालकािे ना-हरकत प्रमाणपत्र 
8. सक्षम प्रानिकाऱ्यािा अव्ननिमन ना-हरकत दाखला 
9. सक्षम प्रानिकाऱ्यािे सांरिनात्मक व्स्थरता प्रमाणपत्र 
10. पयावरण नवभागािी ना-हरकत  
11. सांबनित नागरी स्थाननक स्वराज्य सांस्थेिे ना-देय प्रमाणपत्र 
12. िासन वळेोवळेी नननित करेल असे इतर आवश्यक परवाने/दस्तऐवज 

िासनाने नवनहत 
केलेले व 

महानगरपानलका 
स्तरावर नननित 
केलेले दर 

60 

नदवस 

सहायक नगर 
रिनाकार  

नगर 
रिनाकार 

सहायक 
सांिालक/ 

उपसांिालक 
नगररिना / 

कायगकारी 
अनभयांता/ 

िहर अनभयांता 
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िासन ननणगय क्र. सांकीणग-0922/प्र.क्र.32/न. नव.-32 सोबतिे सहपत्र - “ब” 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अनिननमय, 2015 

(कलम ३ अन्वये नगरपानलका व नगरपांिायतींनी जाहीर करावयािा लोकसेविेा तपिील) 

अ, ब, क वगग नगरपनरषदा तसेि नगरपांिायती 

अ.
क्र. 

लोकसेविेी 
सूिी 

आवश्यक कागदपत्र े फी ननयत 
कालमया

दा 

पदननदेनित 
अनिकारी 

प्रथम 
अनपलीय 
अनिकारी 

नितीय 
अनपलीय 
अनिकारी 

1) मोबाईल                                                                                                       
टॉवर 
परवाना 

(Mobile 
Tower 

Approval) 

(Ground 
Base 

Tower & 
Roof Top 

Tower) 

1. नवनहत नम न्यातील अजग 
2. मानहती तांत्रज्ञान नवभाग याांनी नदलेला परवाना   
3. सांबांनित इमारतीच्या मालकीहक्कािा प रावा 
4.  विै भाडेकरारनामा 
5. स्थळािा नकािा(1:1000) 
6. ज्या इमारतीवर टॉवर उभारायिा आहे त्यािे विै भोगवटा प्रमाणपत्र 
7. सांबांनित इमारतीच्या/जनमनीच्या मालकािे ना-हरकत प्रमाणपत्र 
8. सक्षम प्रानिकाऱ्यािा अव्ननिमन ना-हरकत दाखला 
9. सक्षम प्रानिकाऱ्यािे सांरिनात्मक व्स्थरता प्रमाणपत्र 
10. पयावरण नवभागािी ना-हरकत  
11. सांबनित नागरी स्थाननक स्वराज्य सांस्थेिे ना-देय प्रमाणपत्र 
12. िासन वळेोवळेी नननित करेल अस ेइतर आवश्यक परवाने/ 
दस्तऐवज 

िासनाने नवनहत 
केलेले व 

नगरपनरषद/ 
नगर पांिायत 
स्तरावर नननित 
केलेले दर 

 

60 नदवस 

 

बाांिकाम 
अनभयांता 

 

अनतरीक्त 
म ख्यानिकारी

/ 

उप  

म ख्यानिकारी 

 

म ख्यानिकारी 
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