
अ.क्र लोकसेवा आवश्यक कागदपत्रे शुल्क नियत कालमयाादा पदनिदेशशत अधिकारी प्रथम अपपलीय अधिकारी द्पवतीय अपपलीय अधिकारी

१ जन्म प्रमाणपत्र देणे  विहित नमुन्यातील छापील अजज १) शोधणािळ फी र रु ५/- 

प्रतत िर्ज               २) 

प्रतत दाखला र रु १०/-

कायाजलयीन कामकाजाच े
पुणज ३ हदिस

संबंधधत उपतनबंधक अततररक्त आरोग्य िैद्यककय 
अधधकारी (िैद्यककय मुख्य 

कायाजलय)

 आरोग्य िैद्यककय 
अधधकारी (िैद्यककय मुख्य 

कायाजलय)

२ मतृ्यु प्रमाणपत्र देणे  विहित नमुन्यातील छापील अजज १) शोधणािळ फी र रु ५/- 

प्रतत िर्ज               २) 

प्रतत दाखला र रु १०/- 

तनयमानुसार

कायाजलयीन कामकाजाच े
पुणज ३ हदिस

संबंधधत उपतनबंधक अतत आरोग्य िैद्यककय 
अधधकारी (िैद्यककय मुख्य 

कायाजलय)

 आरोग्य िैद्यककय 
अधधकारी (िैद्यककय मुख्य 

कायाजलय)

३ वििाि नोंदणी प्रमाणपत्र देणे अ) फॉमज सोबत मूळ लग्नपत्रत्रका िर/ िध ुयांचा जन्मतारखेचा पुरािा म्िणुन शाळा 
सोडल्याचा दाखला, दिािीच ेप्रमाणपत्र, िािन परिाना, पासपोर्ज इत्यादी पैकी एकाची 
नोर्राईज्ड, प्रमाणणत केलेली झरेॉक्स प्रत ि िर- िध ूयांचे प्रत्येकी ३ फोर्ो 
(पासपोर्ज साईज) िी कागदपत्रे लागतात.

ब) िर-िध+ू३ साक्षीदारांचे पत्याच ेपुराि ेम्िणुन रेशनकाडज, िािन परिाना, पासपोर्ज, 
तनिडणुक ओळखपत्र, शासककय कायाजलयाकडील ओळखपत्र, आधार काडज, 
संबंधधताच्या नािाचा उल्लेख असणारे िीज/बी.एस.एन.एल.रे्लीफोन बील, नोंदणीकृत 
भाड ेकरारनामाच्या प्रमाणणत झरेॉक्स प्रत ि सिज मूळ कागदपत्रे वििाि नोंदणी 
करतेिेळी आणणे आिश्यक आिे.

लग्िपत्रत्रका उपलब्ि िसल्यास काय कागदपत्रे लागतात ?

कािी कारणामुळे एखाद्या िेळी लग्नपत्रत्रका उपलब्ध नसल्यास शासनाने हदलेल्या 
विहित नमुन्यातील प्रततज्ञापत्र र.रु.१००/- च ेस्रँ्म्पपेपरिर सादर करणे आिश्यक 
आिे. तसेच लग्नाविर्यी  प्रसंगीचा एक फोर्ो लािािा.
वर-वि ूघटस्फोटीत असल्यास काय कागदपत्रे द्यावीत ?

िर-िध ूघर्स्फोर्ीत असल्यास कोर्ाजच्या िुकुमनाम्याची प्रत द्यािी.
पूिीच ेवििाि नोंदणी प्रमाणपत्र जोडािे.
वि-ूवर पैकी पविवा / पविरू असल्यास कोणती कागदपत्रे द्यावीत ?

िध-ूिर पैकी विधिा / विधरू असल्यास मयतपती ककंिा पत्नीचा मुत्यु दाखला 
द्यािा.
पववाह झालेबद्दल आणखी काय पुरावा लागतो ?

वििाि झालेबद्दल फॉमजमधील क्र.७ मध्ये पुरोहित / भर्जी यांची माहिती स्िाक्षरी 
हदनांकासि असािी. 

१. ३ महिन्यापयतं - रू.५०/- २. 

३ महिने त े१ िर्ाजपयतं - 

रू.१५०/-                                  ३. 

१ िर्ाजनंतर - रू.२५०/-    ४. 

प्रमाणणत/जादा प्रत - रू.२०/- 

प्रतत

वििाि तनबंधक तथा 
क्षेत्रत्रय अधधकारी सि आयुक्त अततररक्त आयुक्त

इतर िमााचे बाबतीत योग्य ती कागदपत्रे िसल्यास कोणती कागदपत्रे दाखल
करावी ?

मुस्लीम व्यक्तीच्या वििाि कायद्यानुसार फॉमजमधील कॉलम क्र,७ मध्ये काझी
यांची माहिती ि हदनांकासि स्िाक्षरी असािी ि तनकािनाम्याची अरेँ्स्रे्ड प्रत
जोडािी. तनकािनामा उद्ज भार्ेत असेल तसेच इतर धमीय मराठी सोडून असेल तर
त्यांच ेइंग्रजी ककंिा मराठी भांर्ातर करुन त्यािर संबंधधत काझी/ पुरोहित/ धमजगुरु
यांची स्िाक्षरी घेिून प्रत सोबत जोडािी.

पप िंपरी धचिंचवड महािगरपाशलका, पप िंपरी ४११ ०१८
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५च्या कलम ३(२) अन्वये लोकसेवा सुची माहहती तक्ता

नागरी सुविधा 
कें द्राकडून प्रकरण 
क्षेत्रत्रय कायाजलयात 
प्राप्त झालेनंतर ि 
तपासणीत सिज 
कागदपत्र ेअचकू 
असल्यास आणण 

प्रलंत्रबत यादी क्रमांका 
नुसार

(३ हदवस)

वििाि नोंदणी िी 
महिन्यातील प्रत्येक 
बुधिार ि पहिला ि 

ततस-या शतनिारी घेणेत 
येत.े



अ.क्र लोकसेवा आवश्यक कागदपत्रे शुल्क नियत कालमयाादा पदनिदेशशत अधिकारी प्रथम अपपलीय अधिकारी द्पवतीय अपपलीय अधिकारी

४ मालमत्ता कर उतारा देणे  विहित नमुन्यातील अजज २०/- ३ हदिस सिाय्यक मंडलाधधकारी प्रशासन अधधकारी सिाय्यक आयुक्त 
(करसंकलन)

५ थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे  विहित नमुन्यातील अजज १०/- ३ हदिस सिाय्यक मंडलाधधकारी प्रशासन अधधकारी सिाय्यक आयुक्त 
(करसंकलन)

अ) दस्तएिजाच्या आधारे 
मालमत्ता िस्तांतरण नोंद 
प्रमाणपत्र देणे

१) विहित नमुन्यातील अजज               २) थकबाकी नसल्याचा 
दाखला           ३) दस्तऐिजाची प्रत (खरेदी खत/बक्षीस पत्र/िार्णीपत्र 
ि इतर)

करयोग्य मुल्याच े५% १५ हदिस प्रशासन अधधकारी सिाय्यक आयुक्त (करसंकलन) अततररक्त आयुक्त

ब) िारसािक्कान ेमालमत्ता 
िस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे

१) विहित नमुन्यातील अजज               २) थकबाकी नसल्याचा 
दाखला           ३) िारसािक्क प्रमाणपत्र

करयोग्य मुल्याच े५% १५ हदिस प्रशासन अधधकारी सिाय्यक आयुक्त (करसंकलन) अततररक्त आयुक्त

७ झोन दाखला देणे १) विहित नमुन्यातील अजज (छापील/िस्तललखीत)                                                  

२) ७/१२ उतारा (नजीकच्यातारखेचा)
१२०/- ७ हदिस

८ भाग नकाशा देणे १) विहित नमुन्यातील अजज (छापील/िस्तललखीत)                                                  

२) ७/१२ उतारा (नजीकच्यातारखेचा)
१७०/- ३ हदिस

१)     अजजदार/विकसक यांचा लायसन्स आककज रे्क्र् यांचमेाफज तचा विहित 
नमुन्यातील अजज.
२)     7/12 उतारा/लसर्ी सव्िेचा उतारा
३)     उद्यान विभागाकडील ना िरकत दाखला
४)     मोजणीचा उतारा ( प्रत्यक्ष ६ महिन्याच्या आतील )

५)     तनयोजजत बांधकाम नकाशे
६)     विकास योजना अलभप्राय
७)     य.ु एल.सी. ऑडजर/ ना िरकत दाखला /शपथपत्र, बंधपत्र रु 300/- च े
स्रँ्म्पपेपरिर
८)     कागदपत्रांच्या सत्यतेबाबतच ेिमीपत्र रु.200/- च ेस्रँ्म्पपेपरिर
९) स्रक्चरल कन्स्ल्रं्र् च ेविहित नमुन्यातील पत्र
१०) जागेिरील पररजस्थतीनुसार आिश्यक असणारे इतर विभागाकडील 
ना-िरकत दाखले
११) विकास शुल्क, प्रशमन शुल्क,छाननी फी
१२) सचज ि र्ायर्ल ररपोर्ज
१३) अजग्नशामक विभागाकडील ना िरकत दाखला (लागु असल्यास)

१४) पयाजिरण विभागाकडील ना िरकत दाखला (लागु असल्यास)

कतनष्ठ अलभयंता/       

सिा.नगररचनाकार

बांधकाम परिाना देणे९ मनपा स्तरािर तनजश्चत 
केलेले दर ६० हदिस

संबंधधत उपशिर 
अलभयंता/कायजकारी 
अलभयंता

नगररचनाकार/उपअलभयंता उपसंचालक नगररचना

शिर अलभयंता आयुक्त

६



अ.क्र लोकसेवा आवश्यक कागदपत्रे शुल्क नियत कालमयाादा पदनिदेशशत अधिकारी प्रथम अपपलीय अधिकारी द्पवतीय अपपलीय अधिकारी

१.अजजदार/विकसक यांचा लायसन्स आककज रे्क्र् यांचमेाफज तचा विहित 
नमुन्यातील अजज.
२.सामालसक अतंर तपासणी दाखला ( डड.पी.रस्ता रंूदीकरण असल्यास 
आिश्यक )
३.आर.सी.सी.कन्स्ल्रं्र्चे स्रार्ा चकेकंग प्रमाणपत्र
४. अकृवर्क दाखला
५. मोकळया भूखडंाचा कर भरल्याचा मनपाचा ना-िरकत दाखला
६. रेकॉडज ड्रॉईंग
७. बांधकाम चालू करणेच्या दाखल्यािर विशरे् अर्ी असल्यास त्यांची 
पूतजता
८. पाणी पुरिठा विभागाकडील ना िरकत दाखला
९. जलतन:सारण विभागाकडील ना िरकत दाखला
१. अजजदार/विकसक यांचा लायसन्स आककज रे्क्र् यांचमेाफज तचा विहित 
नमुन्यातील अजज.
२. पाणीपुरिठा विभागाकडील ना िरकत दाखला
३.  जलतनिःसारण विभागाकडील ना िरकत दाखला
४. उद्यान विभागाकडील ना िरकत दाखला (लागु असल्यास)

५. अजग्नशामक विभागाकडील ना िरकत दाखला (लागु असल्यास)

६. बांधकामाचा रेकॉडज प्लॅन १ प्रत (विहित रंगात)

७. भाग भोगिर्ापत्रकासाठी रू. २००/- च्या  स्रॅ्म्पपेपरिर इंडजेम्नर्ी बाँड
८. स्रक्चरल स्रॅ्त्रबलीर्ी सहर्जकफकेर्
९. बांधकाम चालू करणेच्या दाखल्यािरील अर्ींची  पूतजता
१०.स्थातनक संस्था कर विभागाकडील (LBT) ना िरकत दाखला (लागु 
असल्यास)

११. कायम िद्दी दशजविणारा मोजणी नकाशा
१२. पयाजिरण विभागाकडील ना िरकत दाखला (लागु असल्यास)

१२ जलतन:सारण जोडणी देणे १. विहित नमुन्यातील अजज २. जागा मालकीच ेकागदपत्र े३. थकबाकी 
नसल्याचा दाखला

र रु ५००/-   प्रतत लमळकत  + 

रस्ता खोदाई शुल्क
१५ हदिस उपअलभयंता कायजकारी अलभयंता सि शिर अलभयंता

 

संबंधधत उपशिर 
अलभयंता/ कायजकारी 
अलभयंता

संबंधधत उपशिर 
अलभयंता /कायजकारी 
अलभयंता

१० जोत ेप्रमाणपत्र देणे मनपा स्तरािर तनजश्चत 
केलेले दर १५ हदिस

शिर अलभयंता आयुक्तबांधकाम भोगिर्ापत्रक देणे

शिर अलभयंता आयुक्त

११ मनपा स्तरािर तनजश्चत 
केलेले दर ३० हदिस


