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१.  अभिलेख व्यवस्थापन 
 

A वगग  (कायम रेकॉडग) 
अ.क्र. अभिलेख तपभिल 

१.  केममचारी िैयविके नस्ती 
२.  शासन वनणमय 
३.  स्थायी आदेश, पवरपत्रके 
४.  मॅन्युअल्स, बॉयलॉज  
५.  नष्ट केेलेल्या अवभलेखाचंी नंदिही, नस्ती ( सक्षम सवमती ) 
६.  केायम अवभलेख नंदिही 
७.  अपील आदेश नस्ती  Judgement (मावहतीचा अवधकेार  अवधवनयम २००५ अंतगमत ) 
८.  डेड स्टॉके रवजस्टर 

 

B वगग रेकॉडग (३० वर्ग) 
अ.क्र. अभिलेख तपभिल 

१.  सेिानादं पुस्तके 

२.  पगार बीले ि रवजस्टर 
३.  गोपनीय अहिाल पत्रव्यिहार 
४.  िाहन, संगणके, घरबाधंणी केजम रवजस्टर 
५.  िाहन लॉगबुके 

 

B 1 वगग रेकॉडग (१० वर्ग) 
अ.क्र. अभिलेख तपभिल 

१.  हजेरीपत्रके,  
२.  स्थायी अविमधन रवजस्टर, नस्ती 
३.  िैद्यवकेय अविम, प्रवतपुती, समायोजन नस्ती 
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C वगग रेकॉडग (५ वर्ग) 
अ.क्र. अभिलेख तपभिल 

१.  टपाल िही 
२.  टंडर फॉमम विक्री रवजस्टर (साधारण ) 
३.  सेिाज्येष्ठता यादी 
४.  लेखापवरक्षण आके्षप पुतमता अहिाल  
५.  डेडस्टॉके पत्र्यव्यिहार, प्रस्ताि 
६.  मावहतीचा अवधकेार अवधवनयम २००५ अंतगमत अपील ि मावहती, शास्ती प्रकेरण 

नस्ती, मॅन्युअल्स १-१७ बाबी 
७.  भरणा चलन 
८.  ितेनिाढ रवजस्टर 
९.  आिके – जािके रवजस्टर 
१०.  केायमवििरण 
११.  स्टेशनरी रवजस्टर 
१२.  अंदाजपत्रके प्रस्ताि नस्ती 
१३.  केममचारी ितेनवनवरृती नस्ती 
१४.  रजा प्रिास भत्ता बील 
१५.  अवत.भत्ता रवजस्टर 
१६.  रेव्हेन्य ूस्टॅम्प रवजस्टर 
१७.  शासन पत्रव्यिहार 
१८.  केायालयीन आदेश नस्ती, रवजस्टर 
 

D वगग रेकॉडग (१ वर्ग) 
अ.क्र. अभिलेख तपभिल 

१.  मावहतीचा अवधकेार अवधवनयम २००५ अंतगमत अजम ि मावहती 
२.  मावहतीचा अवधकेार अवधवनयम २००५ अंतगमत गोषिारा (िार्षषके, मावसके ) 
३.  पोहोच पािती 
४.  डेली वरपोटम 
५.  केममचारी प्रवशक्षण ि इतर केायमिाही नस्ती 
६.  वकेरकेोळ रजा अजम, रवजस्टर 
७.  वफरती नंद रवजस्टर 
८.  तक्रार रवजस्टर 
९.  नक्कल प्रत, रवजस्टर 
१०.  लोकेशाही वदन अजम, नस्ती, रवजस्टर  
११.  इतर  पत्रव्यिहार 
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२.  माभिती प्रकटीकरण पध्दत 
 

 

इलेक्ट्रॉभनक स्वरूपात साठभवलेली माभिती मनपाच्या वेबसाईटवर प्रभसध्द करणे 

 

१. केायालयीन संपुणम मावहती मनपाच्या  www.pcmcindia.gov.in  या िेबसाईटिर प्रवसध्द केेली 

जाते. 

२. ितममान पत्रात जाहीरात / पे्रस नोटद्वारे प्रवसध्दी 

३. फे्लक्स ि नोटीस बोडमद्वारे जाहीर सूचना 
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३.  प्रकट करावयाची माभिती 

 

 

१. केायालयाचे नाि नागरी सुविधा कंेद्र 

२. केायालयाचा पत्ता 
पिपपरी पिचचिड महानगरपावलकेा, 
मुख्य प्रशासकेीय इमारत, 

मंुबई-पुणे रोड, पिपपरी – ४११०१८. 

३. केायालय प्रमुख सहा. आयुि, नागरी सुविधा कंेद्र 

४. संपकेम  तपवशल 
दुरध्िनी -  ६७३३१५३० / ३३ 

ई-मेल -  cfc@pcmcindia.gov.in 

५. विभागाचे ध्येय 
नागवरकेानंा जास्तीत जास्त विभागाचं्या 
सेिा एकेाच विकेाणी देणे 

६. विभागाचे धोरण 

नागरी सुविधा कंेद्राचंी संख्या िाढिनू 
त्यामध्ये नागरीकेानंा घराजिळ मनपा 
सुविधासंह बाह्य सेिा (उदा. िीज बील, 
बस पास, मोबाईल वरचाजम, ड्रायव्हव्हग 
लायसन्स इ.) उपलब्ध केरून देणे 

७. 
केामकेाजाचे स्िरूप / 
केायमपध्दती 

पीपीपी (Public Private Partnership) 

तत्िािर नागरी सुविधा कंेद्राचें केामकेाज 
नेमलेल्या एजन्सी माफम त चालते. 

सिम सुविधा िबे बेस संगणके प्रणालीद्वारे 
केायमरत आहेत. 
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४.  अभधकारी, कमगचारी भनदेभिका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

़ऺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आयुि 

अवत. आयुि 

सहा. आयुि 

(नागरी सुविधा कंेद्र) 

लेखापाल / मुख्य वलवपके 

वलवपके 
केॉम््युटर  
ऑपरेटर 

वशपाई 



नागरी सुविधा कंेद्र 
 

MMC Act – 1949 Sec. 60 A  

 

 

 

 

 

५.  सवलती, परवानगी -  प्राभधकारी नाव व तपभिल 
 

 

भनरंक 
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६.  प्रत्येक भतमािी लेखे प्रभसध्द करणे 
 

 

मािे जुन – २०१३ अखेर 

 

अ.क्र. लेखाभिर्ग तरतूद खचग 

 पभरभिष्ट अ   

१.  स्थायी आस्थापना ४५,००,००० १४,०८,९८७ 
२.  रजा प्रिासभत्ता १४,००० ३,५०० 

३.  बोनस तथा सानुिह अनुदान ४,४०,००० ----- 

 पभरभिष्ठ - ब   

४.  इतर खचम १०,००० ----- 

५.  गणिशे वशलाई ३,००० ----- 

६.  प्रवसध्दी १०,००० ----- 

७.  प्रिास भत्ता ५,००० ----- 

८.  िाहन इंधन १०,००० ----- 

९.  पे पॉईन्ट शुल्के ३,००० ----- 

१०.  IEC COMPONANT २५,००,००० ----- 
११.  िाहन वनिाह ५,००० ------ 
१२.  सेिा चाजेस (खचम ) २,००,००,००० ११,५७,२३० 
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७. सवग सेवा दिगभवणारे भववरण पत्र 

 
पी.पी.पी. तत्वावर खालीलप्रमाणे सेवा भदल्या जातात. 

 

 

    मखु्य कायाालय सवुिधा 
 

 

ईद्योगधदंा परिाना विभाग ( सहा. अयकु्त-परिाना ) शाखावधकारी  

1. ईद्योगधदंा परिाना ( कामाची मुदत – ७ ददिस )   रुपये :- 60 
१) शॉप  ऄँक्ट लायसन्स किकिा एस.एस. अय. प्रमाणपत्र किकिा शॉप  ऄँक्टचे भरणा चलन पािती 

           २) पीठ वगरणी परिान्यासाठी मा. अरोग्य िैद्यकीय ऄवधकारी याचंेकडील ऄन्न परिाना अिश्यक  

           ३) व्यिसायाचे जागेचा स्थळ दशाक ि क्षेत्र दशाक नकाशा 

४) १.१.२००१ पुिीची नंद ऄसलेला मनपा मालमत्ता ईतारा  / बांधकाम पुणात्िाचा दाखला /बांधकाम 

सुरू करण्याचा दाखला ि मनपा मालमत्ता ईतारा तसेच १/१/२००१ नंतरच्या बांधकामासाठी गंुठेिारीची 

पोच पािती  

५) १००/- रू. स्टॅम्प पेपरिर नोटराइज्ड प्रवतज्ञापत्र 

६) भाडकेरू / भागीदार ऄसलेस मालकाचे संमतीपत्रक/ करारपत्र / लीव्ह ऄँन्ड  लायसेन्स पत्र  

७) झोपडपट्टीत ऄसलेस झोवनपु विभागाचा ना हरकत दाखला अिश्यक ि फक्त पीठ वगरणीस परिाना  

वमळेल 

 

2. ईद्योग धदंा परिाना नतुनीकरण ( कामाची मदुत – ५ ददिस )  रुपये :- 40 
१. परिाना नतुनीकरण शुल्क परिाना विभागात भरलेबाबतची पाितीची झेरॉक्स प्रत 

२. लायसेन्स िर मालकाचे/ भागीदाराचे भाडकेरूचे नाि नसलेस एस. एस. अय / शॉप ऄँक्ट लायसेन्स 

अिश्यक  

३. १००/- रू.चे स्टॅम्प पेपरिर प्रवतज्ञापत्र 

 

3. व्यिसाय परिाना (Trading) (कामाची मदुत – ४ ददिस)  रुपये :- 60 
१. शॉप ऄँक्ट परिाना 

२. व्यिसायाचे जागेचा स्थळ दशाक  ि क्षेत्र दशाक नकाशा  

३. १/१/२००१ पुिीची नंद ऄसलेला मनपा मालमत्ता ईतारा / बांधकाम पुणात्िाचा दाखला/ बांधकाम 

सुरू करण्याचा दाखला ि मनपा मालमत्ता ईतरा तसेच १/१/२००१ नंतरच्या बांधकामासाठी 

गंुठेिारीची पोच पािती 

४. १००/- रू चे स्टॅम्प पेपरिर नोटराइज्ड प्रवतज्ञापत्र 

५. भाडकेरू / भागीदार ऄसलेस मालकाचे संमतीपत्रक / करारपत्र / लीव्ह ऄन्ड लायसेन्स पत्र 

६. झोपडपट्टीत ऄसलेस झोवनपु विभागाचा ना हरकत दाखला 

७.  गटइ व्यिसावयकानंा / प्रभाग ऄवधकारी यांची अदशेाची प्रत किकिा जागा भुइभाड ेभरलेची पािती 

 

4. व्यिसाय परिाना नतुनीकरण ( कामाची मदुत – ५ ददिस )  रुपये :- 40 
१. परिाना नुतनीकरण शुल्क परिाना विभागात भरलेबाबतची पाितीची झेरॉक्स प्रत 

२. लायसेन्स िर मालकाच े/ भागीदाराचे भाडकेरूच ेनाि नसलेस  एस. एस. अय./ शॉप ऄँक्ट लायसेन्स 

अिश्यक 

३. १००/- रू. च ेस्टॅम्प पेपरिर नोटराइज्ड प्रवतज्ञा पत्र 
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5. साठा परिाना ( कामाची मुदत  - २० ददिस )   रुपये :- 60 
१. शॉप ऄक्ट लायसेन्स किकिा एस. एस.अय. प्रमाणपत्र किकिा शॉप ऄँक्टचे भरणा चलन पािती   

 2.१/१/२००१  पुिीची नंद ऄसलेला मनपा मालमत्ता ईतारा तसेच १/१/२००१ नंतरच्या 

बांधकामासाठी गुंठेिारीची पोच पािती 

३. १००/- रू. चे स्टॅम्प पेपरिर नोटराइज्ड प्रवतज्ञापत्र  

४. भाडकेरू / भागीदार ऄसलेस मालकाचे संमतीपत्रक / करारपत्र / लीव्ह ऄन्ड लायसेन्स पत्र 

५. कच्चा स्थलदशाक नकाशा 

 

6. साठा परिाना नतुनीकरण ( कामाची मदुत – १५ ददिस ) रुपये :- 40 
१) परिाना नुतनीकरण शुल्क परिाना विभागात भरलेबाबतची पाितीची झेरॉक्स प्रत 

२)  लायसेन्स िर मालकीचे/भागीदाराचे नाि नसलेस एस. एस. अय./ शॉप ऄँक्ट लायसेन्स 

अिश्यक 

३) १००/- रू चे स्टॅम्प पेपरिर प्रवतज्ञापत्र 

 

7. अकाशवचन्ह परिाना स्टेज – १    (कामाची मदुत-३० ददिस)  रुपये :- 60 
8. अकाशवचन्ह परिाना स्टेज – २    (कामाची मदुत-१५ ददिस) रुपये :- 60 
9. अकाशवचन्ह परिाना नतुनीकरण  (कामाची मदुत -१५ ददिस) रुपये :- 40 

 

२. िदै्यकीय विभाग (अरोग्य िदै्यकीय ऄवधकारी) शाखाप्रमुख 

10. ऄन्नभसेळ प्रवतबधंक परिाना दणे े(कामाची मदुत -५ ददिस) रुपये :- 10 
१) विवहत नमुन्यातील ऄजा फॉमा ए  

२) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/ सातबारा ईतारा/ खरेदीखत / टॅक्सपािती/प्रॉपटी 

ईतारा) 

11. ऄन्नभसेळ प्रवतबधंक परिाना दणे े(कामाची मदुत-५ ददिस) रुपये :- 10 
१) विवहत नमुन्यातील ऄजा (फॉमा ए) अर्थथक िर्ाातील  

12. हॉवस्पटल रवजस्रेशन परिाना दणे े(कामाची मदुत-५ ददिस) रुपये :- 10 
 १) शैक्षवणक ऄहताा प्रमाणपत्राची छायांदकत सत्यप्रत  

           २) विवहत नमुन्यातील ऄजा फॉमा ए 

           ३) नर्सिसग होय रवजस्रेशन फी 

 ४) ऄँवललकेशन फॉ्मा 

५) आनवसनंरेटर फी भरल्याची पाितीची छायांदकत प्रत 

६) िैद्यकीय व्यिसायाबाबत रवजस्रेशन प्रमाणपत्र छांयादकत सत्यप्रत 

७) १००/- रू. च ेस्टॅम्प पेपरिर नोटराइज्ड प्रवतज्ञापत्र  

13. हॉवस्पटल रवजस्रेशन परिाना नतुनीकरण करण े(कामाची मुदत- ३ ददिस) रुपये :- 10 
१) राष्ट्रीय कायाक्रमाबाबत मावसक ऄहिाल प्रमाणप्रत्र 

२) चालू अर्थथक िर्ाचंी पाणीपट्टी भरल्याच्या पाितीची छायांदकत  प्रत 

३) चालू अर्थथक िर्ााऄखेर संपुणा कर भरलचेी पािती 

४) विवहत नमुन्यातील ऄजा फॉमा ए 

५) नर्सिसग होम रवजस्रेशन फी 

           ६)  यापुिीच्या नर्सिसग होम रवजस्रेशन परिान्याची छायांदकत सत्यप्रत 

           ७)  ऄँवललकेशन फॉमा  पी.सी.एम.सी. 

           ८)  आनवसनंरेटर फी भरल्याची पाितीची  छायादंकत प्रत  

९) १००/- रू. च ेस्टॅम्प  पेपरिर नोटराइज्ड प्रवतज्ञा पत्र 
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14. केश – कतानालय ि ब्यटुीपालार परिाना दणे े(कामाची मदुत – ५ ददिस)  रुपये :- 10 
१) महानगरपावलका रूग्णालयातील िैद्यकीय प्रमाणपत्र 

२) विवहत नमुन्यातील ऄजा / प्रवतज्ञापत्र फॉमा 

३) जागा मालकीचा पुरािा / टॅक्स पािती / मालकांचे संमतीपत्रक  

 

15. केश –कतानालय ि ब्यटुीपालार परिाना नतुनीकरण करण े(कामाची मदुत – ३ ददिस) रुपये :- 10 
१) विहीत नमुन्यातील ऄजा / प्रवतज्ञापत्र फॉमा 

 

३. जकात विभाग (मखु्य अयातकर ऄवधक्षक) शाखाप्रमखु 

     16.  गडु्स कॅररऄर नोट मुदतिाढ (कामाची मदुत –४ ददिस)  रुपये :- 10 
१) एल.अर.ची प्रत  

२) डवेबट मेमो प्रत 

३) आनव्हाइस, चलन.वबलाची प्रत 

४) रान्सपोटा मेनीवशफट चलन प्रत 

     17 .जकात ऄनामत परतािा (धनादशे) (कामाची मुदत –२२ ददिस) रुपये :- 10 
 १) मुळ ऄनामत पािती 

  २) माल दरुूस्ती  प्रदक्रया केल्याचा दाखला 

           ३) फॉमा नं. ४,५ ि ५ ऄ 

           ४) अिक जािक चलन 

     18. खाजगी शलु्क-बधं िखार परिाना (Traders) ( कामाची मदुत – २२ ददिस ) रुपये :- 10 
           १) ईद्योगधंदा सुरू करण्यासाठी घतेलेले अिश्यक ते परिाने 

           २) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/सातबारा ईतारा/खरेदीखत/ टॅक्सपािती/ प्रॉपटी  

ईतारा) 

           ३) १००/- रु. स्टॅम्प पेपरिर रेकॉडा तपासणीकामी ईपलब्ध करून दणेेबाबत बंधपत्र 

     19. खाजगी शलु्क-बधं रान्सपोटा परिाना ( कामाची मुदत - १० ददिस )    रुपये :- 10      

१) ईद्योगधंदा सुरू करण्यासाठी घेतलेले अिश्यक ते परिान े

२) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/सातबारा ईतारा / खरेदीखत / टॅक्सपािती / 

प्रॉपटी ईतारा ) 

३) १००/-रू. स्टॅम्प पेपरिर रेकॉडा तपासणीकामी ईपलब्ध करून दणेेबाबत बंधपत्र 

  

      20. रहदारी पास ( कामाची मुदत - ४ ददिस )        रुपये :- 10 

१) प्रदक्रयेसाठी / दरुूस्तीसाठी जाणा-या मालाचे चलन 

२) मुळ मालािर भरलेल्या जकातीची पािती  

३) मुळ अयातीचे बील किकिा स्थावनक खरेदी ऄसल्यास त्याचे बील 

४) यापुिी परिानगी घेतली ऄसल्यास विहीत नमुन्यातील मावसक प्रपत्र ि मागील पत्राची झेरॉक्स प्रत 

 

       21.दबुार परिाना (डुवललकेट) दणेबेाबत  ( कामाची मुदत - १०ददिस )  रुपये :- 10 

 १)  र.रू. १००/- चे स्टॅम्प पेपरिर दबुार परिाना प्रत (Duplicate) वमळणेबाबत 

 २)  दबुार परिान्याचे एका प्रती कररता र.रू. ५०/- फी भरणा केलेल्या पाितीची प्रत 

 

 

४) जलवनसारण विभाग (ड्रनेजे) ऄवत. शहर ऄवभयतंा / कायाकारी ऄवभयतंा 

         22. ड्रनेजे कनके्शन परिानगी दणेे (कामाची मुदत-५ददिस) रुपये :- 10 

१) वमळकत कर पािती/ एम.एस. इ. बी. वबल / टेवलफोन वबल / ७/१२ ईतारा /खरेदीखत / नळ कनेक्शन 

पाणीपट्टी वबल 

२) विवहत नमुन्यातील ऄजा परिानाधारक ललंबर यांचेतफे   
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३) कच्चा स्थलदशाक नकाशा 

 

 

 

23. ड्रनेजे कनके्शन पणूात्िाचा दाखला दणे े(कामाची मदुत-५ददिस) रुपये :- 10 

 १) कनेक्शन परिानगीची झरेॉक्स प्रत 

 २) काम पुणा झाल्याचा ललंबर विवहत नमुन्यातील ऄजा 

 

 

24. पाणी परुिठा बाधंकाम परिानगी ना हरकत दाखला दणेे (कामाची मदुत-५ददिस) 

रुपये :- 10 

१) परिाना धारक अर्ककटेक्टचे पत्र 

२) वनयोवजत आमारतीचे २ नकाशे लोकेशन ललॅन,अर्ककटेक्ट ि मालकाचे स्िाक्षरीसह 

३)  टेनॅमंटसची संख्या ि कमर्थशयल बांधकामाचे चौ.वम. क्षेत्र  

४) पाण्याच्या टाकीचे मापे ि क्षमता वलटसा मध्ये  

५) टाकीचे रठकाण काळ्या रंगाच्या स्केचपेनन ेदशाविणे 

६) १००/- रू. स्टॅम्पपेपरिर हमीपत्र 

 

25.  ड्रनेजे बाधंकाम परिानगी ना हरकत दाखला दणेे (कामाची मदुत-५ददिस) रुपये :- 10 

१)  परिाना धारक अर्ककटेक्टचे पत्र 

      १००/- रू. स्टॅम्पपेपरिर नोटराआज्ड हमीपत्र  

  २)  वनयोवजत आमारतीच े२ नकाशे लोकेशन ललनॅ, अर्ककटेक्ट ि मालकाचे स्िाक्षरीसह २ 

४)  रस्त्याच्या लेव्हलपेक्षा ललॉट खालच्या पातळीत ऄसल्यास ईल्लेख 

५)  टेनॅमंटसची संख्या ि कमर्थशयल बांधकामाचे चौ. वम. क्षेत्र 

६)  सेफ्टीक टँकची मापे ि क्षमता घ. वम. मध्ये 

७)  ड्रनेेजलाआन ईपलब्ध ऄसल्यास ती लाल रंगाने दशािािी  

 

           26. पाणी परुिठा ि बाधंकाम पणुात्िासाठी ना हरकत दाखला दणे े(कामाची मुदत – ५ ददिस)  

                                                                                                                     रुपये :- 10 

१) परिाना धारक अर्ककटेक्टचे पत्र  

२) पाणी पुरिठा ना हरकत परिानगी पत्राची झेरॉक्स 

३) वनयोवजत आमारतीचे २ नकाशे लोकेशन ललॅन, अर्ककटेक्ट ि मालकाचे स्िाक्षरीसह ३ 

           ४)  टेनॅमंटसची संख्या ि कमर्थशयल बांधकामाचे चौ. वम. क्षेत्र  

           ५)  पाण्याच्या टाकीची मापे ि क्षमता वलटसा मध्ये 

 

           27.  ड्रनेजे पणुात्िासाठी ना हरकत दाखला (कामाची मदुत – ५ ददिस)  रुपये :- 10 

१) परिाना धारक अर्ककटेक्टचे पत्र 

२) ड्रनेेज परिानगी ना हरकत दाखल्याची झेरॉक्स प्रत 

३) वनयोवजत आमारतीचे २ नकाशे लोकेशन ललॅन , अर्ककचेक्ट ि मालकाचे स्िाक्षरीसह ४ 

४) ड्रनेेजलाआन ईपलब्ध ऄसल्यास ती लाल रंगाने दशािािी 

५) टेनॅमंटसची संख्या ि कमर्थशयल बांधकामाचे चौ.वम. क्षेत्र 

६) सेफ्टीक टँकची मापे ि क्षमता घ. वम. मध्ये 

७) मनपाच्या ड्रनेेज लाआनला कनेक्शन जोडल्याच्या पुणात्िाचे दाखल्याची  झेरॉक्स 

 

 ५. नगररचना विभाग (ईपसचंालक नगररचना) शाखाप्रमखु 

 

28. भाग नकाशा दणेे (कामाची मदुत – १५ ददिस)   रुपये :- 160 

 १) प्रॉपटी काडा 

 २) ७/१२ ईतारा 

29. झोन दाखला दणेे (कामाची मदुत – १०  ददिस)   रुपये :- 110 
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 १) प्रॉपटी काडा 

 २) ७/१२ ईतारा 

 

 

 

30. मजंरू विकास योजना ऄवभप्राय (कामाची मदुत – १५ ददिस)  

       (प्रत्यकेी १०० चौ.मी.क्षते्रासाठी) रुपये :- 260 

 १) वमळकतीचे कागद पत्रे 

 २) वसटी सव्हचेा मोजणी नकाशा 

 

31. सटे बकॅ तपासणी (कामाची मदुत – १५ ददिस)  (प्रत्यकेी १०० चौ.मी.क्षते्रासाठी) रुपये :- 260 

 १) विकास योजना ऄवभप्रायाची प्रत 

 २) बांधकाम परिाना ि मंजरू नकाशाची प्रत 

  ८.बाधंकाम परिानगी विभाग ( ईपशहर ऄवभयतंा ) शाखाप्रमखु 

  32. अर्ककटेक्ट लायसने्स ( कामाची मदुत ३ ददिस )  रुपये :-  20 

           १) र. रू. २५०/- मनपा कोर्ागारात भरल्याची पािती 

           २) शैक्षवणक ऄहाता किकिा सी. ओ. ए. च ेसदस्य ऄसल्याचे प्रमाणपत्र 

           ३) वसव्हील/ अर्ककटेक्ट मधील पदिी/ पदविका प्रमाणपत्र 

  33. बाधंकाम परिानगी/ बाधंकाम सरुू करणयाचा दाखला ( कामाची मुदत ६० ददिस )  रुपये :- 30 

     ( Commencement  Certificate ) 

१) ईद्यान विभागाकडील िृक्षसिंधान ऄनामत रक्कम भरल्याची पािती/ ना हरकत दाखला  

२) पाणी पुरिठा खात्यातील ना हरकत दाखला  

३) मोजणीचा ईतारा ( प्रत्यक्ष ६ मवहन्याच्या अतील ) 

४) लायसेन्स सव्हऄेरचा ऄजा  

५) वनयोवजत बांधकाम नकाशाच्या ५ प्रती  

६) विकास योजना ऄवभप्राय 

७) यु. एल.सी. ऑडार/ ना हरकत दाखला  

८) जलवनःसारण खात्यातील ना हरकत दाखला 

९) ७/१२ ईतारा ऄथिा वसटी सव्हचेा ईतारा 

 34. प्लललथ चकेिकग ( कामाची मदुत १० ददिस )  रुपये :- 20 

१) लायसेन्स सव्हऄेरचा ऄजा  

२) सामावयक ऄंतर तपासणी दाखला ( रस्ता रंूदीकरण ऄसल्यास अिश्यक ) 

  35. पणुात्िाचा दाखला ( कामाची मुदत २० ददिस ) रुपये :- 30 

          १) पाणीपुरिठा विभागाकडील ना हरकत दाखला  

          २) रस्तारंूदीकरण क्षेत्र िापरल्यास सुधारीत प्रॉपटी काडा 

 ३) लायसेन्स सव्हऄेरचा ऄजा  

४) लायसेन्स सव्हऄेर कामाचे गुणित्ते बाबत दाखला 

५) जलवनःसारण विभागाकडील ना हरकत दाखला 

६) बांधकामाचा रेकॉडा ललनॅ १ प्रवत (विवहत रंगात) 

७) भाग भोगिटापत्रकासाठी रू. १००/- च्या  स्टॅम्पपेपरिर ऄजा 

८) स्रक्चरल स्टॅवबलीटी सर्टटदफकेट 

  36.   बाधंकाम परिानगी नकाशा नतुनीकरण ( कामाची मदुत १० ददिस)  रुपये :- 20 

 १) लायसेन्स सव्हऄेरचा ऄजा 

 २) सुधारीत बांधकाम नकाशाच्या प्रती 
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९) ईद्यान/िकृ्षसिंधान विभाग (मखु्य ईद्यान ऄवधक्षक) ईद्यान ऄवधक्षक  

  37. िकृ्ष छाटणी (पणुा काढण/ेविस्तार कमी करण)े (कामाची मुदत ६० ददिस) रुपये :- 15 

१) वमळकतीच्या क्षेत्राफळाबाबत पुरािा 

२) वमळकतीची करपािती/लाइटबील/रेशनकाडा 

३) िृक्षांचा वस्थतीदशाक नकाशा 

४) बांधकाम परिाना ि मंजूर नकाशाची प्रत 

५) झाड ेतोडाियाची कारणे 

 

१०) िकृ्षसिंधान विभाग 
  38. िकृ्षसिंधान ना हरकत दाखला बाधंकाम परिानगीसाठी (कामाची मुदत १५ ददिस) रुपये :- २० 

        १) बांधकाम कराियाच्या जागेच्या क्षेत्रफळासह नकाशा 
 

  39. िकृ्षसिंधान ना हरकत दाखला बाधंकाम पूणात्िासाठी (कामाची मदुत १५ ददिस) रुपये :- २० 
१) मनपा मंजुर नकाशा सत्य प्रत 

२) बांधकाम चालू करणेचा दाखला( कवमन्समंट सर्टटदफकेट) 

३) बांधकाम चालू करणेकरीता घेण्यात अलेल्या ईद्यान विभागाची ना हरकत दाखल्याची सत्य प्रत 

  40. िकृ्षसिंधान ऄनामत परतािा (कामाची मदुत ४५ ददिस)    रुपये :- २० 

       १) ऄनामत रक्कम भरललेी मुळ पािती 

       २) बांधकाम चालू करणेकरीता घेण्यात अलेल्या ईद्यान विभागाची ना हरकत दाखल्याची सत्य प्रत 

 

१०. ऄविशामक विभाग (ऄविशामक ऄवधकारी ) सहा. अयुक्त 

  41. वसनमेा गहृ, प्रके्षागहृ, पवब्लक  हॉल आ. ऄवि. ना हरकत दाखला (कामाची मदुत ३० ददिस)  

रुपये :- 160 

 २) चालू कर भरलेली पािती 

 ३) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटेनन्स ररपोटा 

 ४) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/७/खरेदीखत/टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा) 

 ५) बांधकाम ललॅन मंजूर नकाशा ब्लू प्लप्रट सेट 

  42.  मगंल कायाालय ेआ. ऄवि. ना हरकत दाखला (कामाची मदुत ३० ददिस) रुपये :- 1510 

२) चालू सहामाहीची वमळकत कर भरलेची पािती 

 ४) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटेनन्स ररपोटा 

 ५) जागा मालकी हक्क दशािणारी कागदपत्रे(आंडेक्सटू/७/१२/ईतारा/खरेदीखत/टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा)  

 

43. व्हीडीओ सटंरकररता ऄवि. ना हरकत दाखला ( कामाची मुदत १५ ददिस )  रुपये :- 85 

 ३.  चालू सहामाहीची वमळकत कर भरलचेी पािती 

 ४.  ऄविशामक साधने खरेदी वबले / सर्थव्हस / मंटंनन्स ररपोटा 

 ५.  जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/ ७/१२ ईतारा/ खरेदीखत/ टॅक्सपािती/ प्रॉपटी 

ईतारा)  
  

44. पेरोल पंपाकरीता ऄवि. ना हरकत दाखला (कामाची मदुत ३० ददिस) रुपये :- 210 

 १) शॉप ऄँक्ट परिाना 

 २) चालू कर भरलेली पािती 

 ३) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटेनन्स ररपोटा 

 ४) ऄविशामक आंधन साठा टाक्यांचा ऄवधकृत तपासणी ररपोटा 

५) जवमनीखालील आंधन साठा टाक्यांचा ऄवधकृत तपासणी ररपोटा 

६) जागा मालकी हक्क दशािणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/७/१२/ईतारा/खरेदीखत/टॅक्सपािती/पॉपटी ईतारा) 

७) जागा भाड्याची ऄसल्यास मूळ मालकाचे नोटरी संमतीपत्रक ि भाड ेकरारनामा प्रत  

८) बांधकाम ललॅन मंजूर नकाशा ब्लू प्लप्रट सेट 
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९) संबंवधत कंपनीच ेपेरोल/ वडझेल कोटा मंजूर पत्र ( मा. विस्फोटक वनयंत्रक यांचा परिाना) 
 

 

 

45. एल. पी. जी. एजन्सी/गोदाम ेयासाठी ऄवि. ना हरकत दाखला (कामाची मुदत ३० ददिस) 

रुपये :- 160 

 १) शॉप ऄँक्ट परिाना 

 २) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटेनन्स ररपोटा 

 ३) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/ ७/१२ ईतारा/ खरेदीखत/ टॅक्सपािती /  

     प्रॉपटी ईतारा) 

 ४) जागा भाड्याची ऄसल्यास मूळ मालकाचे नोटरी संमतीपत्रक ि भाडे करारनामा प्रत 

 ५) बांधकाम ललॅन मंजूर नकाशा ब्लू प्लप्रट सेट 

 ६) संबंवधत कंपनीच ेपेरोल/वडझेल कोटा मंजूर पत्र (मा. विस्फोटक वनयंत्रक यांचा परिाना) 

 ७) कंपनीचे ऄवधकृत विके्रता ऄसलेबाबत पत्र 

 

46. हाडािऄेर दकुानाकंरीता ऄवि. ना हरकत दाखला (कामाची मुदत १५ ददिस) रुपये :- 40 

 १) शेजा-यांचा ना हरकत दाखला 

 २) शॉप ऄँक्ट परिाना 

 ३) चालू वमळकत कर भरलचेी पािती 

 ४) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटनेन्स ररपोटा 

 ५) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/७/१२ईतारा/खरेदीखत/टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा) 
 

  47.  रॉकेल साठा ि विक्री ऄवि. ना हरकत दाखला (१००० वलटरपयतं ) कामाची मुदत १५ ददिस )     

रुपये :- 40 

 1) शेजा-यांचा ना हरकत दाखला 

 २) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटेनेन्स ररपोटा 
 

48. हॉटेलकररता ऄवि. ना हरकत दाखला ( कामाची मदुत १० ददसत )    रुपये :- 310  

 १) मनपा ऄन्न परिाना प्रत 

 २) एल. पी. जी. गॅस कनेक्शन पािती (मंगल कायाालयासाठी) 

 ३) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटेनन्स ररपोटा 

 ४) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स/टू/७/१२/खरेदीखत/टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा) 
 

 

49. वसनमेागहृ, प्रके्षागहृ,पवब्लक हॉल आ.ऄवि. ना हरकत दाखला नतुनीकरण करणे 

 ( कामाची मुदत ३० ददसत)      रुपये :- 60 

१) ईद्दोगधंदा सुरू करण्यासाठी घेतलेले अिश्यक त ेपरिाने 

२) पोवलस परिाना (मागील िर्ााचा) 

३) ऄविशामक खात्याकडील ना हरकत दाखला 

४) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपञे (आंडके्स/टू/७/१२/खरेदीखत/टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा) 

५) एमएसइबी ऄवधकृत विद्युत ठेकेदार यांचा सचं मांडणी चाचणी ऄहिाल प्रमाणपञ 

६) टॅक्स पािती (चालु अर्थथक िर्ाातील) 

७) कमाचारी संख्या ि डु्यटी मावहती 

 

50.  मंगल कायाालयकरीता  ऄवि. ना हरकत दाखला  नतुनीकरण करणे  (30 ददिस) रुपये :-  110 

         1) ईद्योगधंदा सुरू करण्यासाठी घतेलेले अिश्यक ते परिाने 

       2)  पोवलस परिाना (मागील िर्ााचा) 

       3)  ऄविशामक खात्याकडील ना हरकत दाखला 

४) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपञे (आंडके्स/टू/७/१२/खरेदीखत/टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा) 

5) एमएसइबी ऄवधकृत विद्युत ठेकेदार यांचा सचं मांडणी चाचणी ऄहिाल प्रमाणपञ 

6) टॅक्स पािती (चालु अर्थथक िर्ाातील) 
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7) कमाचारी संख्या ि डु्यटी मावहती 
 

 

 51.  व्हीडीओ सटंरकररता ऄवि. ना हरकत दाखला नतुनीकरण करण े  रुपये :- 40                                                      

(ÛúÖ´ÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ १५ ×¤ü¾ÖÃÖ) 
 

 1)  ईद्योगधंदा सुरू करण्यासाठी घेतलेले अिश्यक त ेपरिाने 

          2)   पोवलस परिाना (मागील िर्ााचा) 

 3)  ऄविशामक खात्याकडील ना हरकत दाखला 

4)   जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपञे (आंडके्स/टू/७/१२/खरेदीखत/टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा) 

 5)  एमएसइबी ऄवधकृत विद्युत ठेकेदार यांचा सचं मांडणी चाचणी ऄहिाल प्रमाणपञ 

              चाल ूवमळकत कर भरलेली पािती 
 

52. पेरोल पंपाकररता ऄवि. ना हरकत दाखला नतुनीकरण  करण े(ÛúÖ´ÖÖ“Öß ´Öã¤üŸÖ १५ ×¤ü¾ÖÃÖ) 

रुपये :- 85 

 १)शॉप ऄँक्ट परिाना  

 २)चालू वमळकत कर भरलेची  

 ३) ऄविशामक प्रवशवक्षत कमाचारी यादी नािासह  

 ४) ऄविशामक खात्याकडील ना हरकत दाखला 

 ५) ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटेनेन्स ररपोटा 

 ६) जवमनीखावलल आंधन साठा टाक्कयांचा ऄवधकृत तपासणी ररपोटा 

 ७) जागा भाड्याची ऄसल्यास मूळ मालकाचे नोटरी संमतीपत्रक ि भाड ेकरारानामा प्रत 

 

53. एल. पी. जी. एजन्सी/गोदाम ेकरीता ऄवि. ना हरकत दाखला नतुनीकरण करणे` रुपये :- 60 

 (कामाची मुदत ३० ददिस) 

१. ईद्दोगधंदा सुरू करण्यासाठी घेतलेले अिश्यक त ेपरिाने 

२. शॉप ऄँक्ट परिाना 

३. चालू कर भरलेली पािती 

४. ऄविशामक खात्याकडील ना हरकत दाखला 

५. ऄविशामक साधने खरेदी वबले/सर्थव्हस/मंटनन्स ररपोटा 

६. जागा भाड्याची ऄसल्यास मळू मालकाचे नोटरी संमतीपत्रक ि भाड ेकरारनामा प्रत 

७. संबंवधत कंपनीच ेपेरोल/वडझेल कोटा मंजूर प्रत (मा. विस्फोटक वनयंत्रक यांचा परिाना) 
 

 

54. रॉकेल साठा ि विक्रीकरीता ऄवि. ना हरकत दाखला नतुनीकरण करण े(१००० वलटरपयात)  

रुपये :- 60 

 (कामाची मुदत १५ ददिस) 

१) रॉकेल कोटा मंजरू प्रत 

२) शेजा-यांचा ना हरकत दाखला  

३) ऄविशामक साधने खरेदी वबले /सर्थव्हस / मंटेनन्स ररपोटा 
 

 

55. हाटेँलकररता ऄवि. ना हरकत दाखला नतुनीकरण करण े( कामाची मदुत १० ददिस )  

रुपये :- 60 

         ( तात्पुरते कच्चे बांधकाम ) 

१) मनपा ऄन्न परिाना प्रत 

२) शेजा-यांचा ना हरकत दाखला  

३) एल.पी.जी. गॅस कनेक्शन पािती ( मंगल कायाासाठी ) 

४) ऄविशामक साधने खरेदी वबले /सर्थव्हस / मंटनन्स ररपोटा 

५) जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू/ ७/१२ ईतारा/ खरेदीखत/ टॅक्सपािती/ प्रॉपटी 

ईतारा) 
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६) जागा भाड्याची ऄसल्यास मळू मालकाचे नोटरी संमतीपत्रक ि भाड ेकरारनामा प्रत 

७) भाडकेरू/भागीदार ऄसलसे मालकाचे संमतीपत्र /करारपत्र / लीव्ह ऄँन्ड लायसेन्स पत्र 

 

 

56. सकासकररता ऄवि.ना हरकत दाखला (कामाची मदुत ५ ददिस ) रुपये :- 260 

 १) पार्किकग व्यिस्था/कायाालय सभोितालची जागासहीत ललॅन कॉपी 

           २) ऄविशामक साधने खरेदी वबले / सवव्हस / मंटेनन्स ररपोटा 

           ३)अपत्कालीन संपका  व्यक्ती नाि ,पत्ता ि दरूध्िनी क्रमांक 

           ४)जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्रे (आंडेक्स टू ७/१२ ईतारा / खरेदीखत /टॅक्सपािती/ प्रॉपटी 

ईतारा) 

           ५)एमएसइबी ऄवधकृत विद्यतु ठेकेदार याचंा सचं मांडणी चाचणी ऄहिाल प्रमाणपत्र 

 

 

 

 

57. कंपनी ऄवि.ना.हा. दाखला (एम.अय.डी.सी. क्षञेामधील कंपन्या िगळुन ) (कामाची मुदत १५ ददिस ) 

         रुपये :- 210  

1. कंपनी लेटरहडेिर मागणी ऄजा 

2. पी.सी.एम.सी. / एम.अय.डी.सी.  ची मान्यता ऄसलेली कंपनी ललॅन कॉपी 

3. कच्चा मालाची यादी क्षमतेसह 

4. पक्का मालाची यादी क्षमतेसह 

5. कामाची प्रदकया 

6. मवशनरीची यादी 

7. कमाचा-यांची यादी वशफ्टनुसार 

8. कंपनी वनररक्षक दाखला 

9. एमएसइबी / ऄवधकृत विद्यतु ठेकेदार यांचा संच मांडणी चाचणी ऄहिाल प्रमाणपञ 

10. टॅक्स पािती (चालु अर्थथक िर्ाातील) 

11. ऄविशामक साधने खरेदी वबल/ेसर्थव्हस/मंटेनन्स ररपोटा 

12. मा. विस्फोटक वनयंञक यांच ेपरिाना (अिश्यकते प्रमाण े) 

13. जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपत्र े(आंडेक्स टू/ सातबारा ईतारा/ खरेदीखत / टॅक्सपािती/प्रॉपटी 

ईतारा) 

14. ऄविशामक प्रवशवक्षत कमाचारी यादी नािासह 

15. अपत्कालीन व्यिस्थापन अराखडा प्रत (मोठ्या धोकादायक कंपन्याकरीता ) 

16. अपत्कालीन संपका  व्यक्ती नाि ,पत्ता ि दरूध्िनी क्रमांक 

 

58. कंपनी ऄवि.ना.हा. दाखला नतुणीकरण (एम.अय.डी.सी. क्षञेामधील कंपन्या िगळुन ) (कामाची मदुत 

१५ ददिस ) 

           रुपये :- 160 

1. ऄविशामक साधने खरेदी वबल/ेसर्थव्हस/मंटेनन्स ररपोटा 

2. अपत्कालीन संपका  व्यक्ती नाि ,पत्ता ि दरूध्िनी क्रमांक 

3. एमएसइबी / ऄवधकृत विद्यतु ठेकेदार यांचा संच मांडणी चाचणी ऄहिाल प्रमाणपञ 

4. कंपनी वनररक्षक दाखला 

5. कंपनी लेटरहडेिर मागणी ऄजा 

6. टॅक्स पािती (चालु अर्थथक िर्ाातील) 

7. पी.सी.एम.सी. औद्योवगक परिाना 

8. मागील िर्ीचा ऄविशामक ना हरकत दाखल्याच प्रत 

 

59. आमारत ललनॅ मजंरुी तातपरुता ना हरकत दाखला (कामाची मुदत १० ददिस )  रुपये :- 1510 

1. ऄजा सुिाच्च ऄक्षरात अर्ककटेक / वबल्डरचे सही वशक्क्यावनशी 

2. कुलमुखत्यार पञ  अिश्यकते प्रमाण े

3. जागा मालकी हक्क दशाविणारी कागदपते्र (आंडेक्स टू/ सातबारा ईतारा/ खरेदीखत / टॅक्सपािती/प्रॉपटी ईतारा) 
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4. ललॅन कॉपीज ब्ल्य ुप्रंट / कॉम्युटर प्रंट सेट – आमारत लअेउट / एलीव्हशेन / सेक्शन / फ्लोऄर ललॅन इ. रेखांकीत 

केलेलाअिश्यक िापरासह ि सही वशक्क्यावनशी 

5. वबल्डंग ललॅन फॉमेट संपूणा व्यिवस्थत भरललेा ि सही वशक्क्यावनशी 
 

 

 

60. आमारत पक्का ना हरकत दाखला (कामाची मुदत १० ददिस )  रुपये :- 10  

1. ऄविशमन यंञणा बसविले बाबत फायर सललायर कडील विहीत प्रमाणपञ 

2. ऄजा सुिाच्च ऄक्षरात अर्ककटेक / वबल्डरचे सही वशक्क्यावनशी 

3. पुिीचा ललॅन मंजुरी तात्पुरता ऄविशामक ना हरकत दाखला 

4. ललॅन कॉपीज ब्ल्यु प्रंट / कॉम्युटर प्रंट सेट – संपूणा ऄविशमन यंञणा रेखांकीत सहीत 

5. वबल्डंग ललॅन फॉमेट संपूणा व्यिवस्थत भरलेला ि सही वशक्क्यावनशी 

 

61. सायबर कॅफे  (कामाची मुदत ०७ ददिस)  रुपय े:- ६० 

1. सही वशक्यावनशी ऄजा 

2. शॉप ऄँक्ट प्रत 

3. महानगरपावलका वमळकतकर (चालू िर्ा) पािती प्रत 

4. ऄविशामक साधने लािल्याचे बील प्रत 

5. कॉम्लयुटर,सिार,बॅटरी,आनव्हटार संख्या मावहती 

      

 

 

62.  खळेणी मनोरंजन हगंामी खेळणी (कामाची मदुत ०५ ददिस)  रुपय े:- ३१० 

1. सही वशक्यावनशी ऄजा 

2. कच्चे बांधकाम 

3. जागा ताबा पत्र 

4. ऄविशामक साधने लािल्याचे बील प्रत 

 

63.  शॉपंग मॉल्स  (कामाची मदुत 12 ददिस)  रुपय े:- १५१० 

१. सही वशक्यावनशी ऄजा 

२. शॉप ऄँक्ट प्रत 

३. महानगरपावलका वमळकतकर (चालू िर्ा) पािती प्रत 

४. ऄविशामक साधने लािल्याचे बील प्रत 

५. एक कमाचारी पदवनहाय संख्या 

६. आमारत मंजूर नकाशा प्रत 

७. अपतकालीन सबब जबाबदार व्यवक्तचे नाि, पदनाम 

 

64. व्यिसाय िाहन तळ आमारत ( कामाची मदुत १२ ददिस) रुपय े:- १०१० 

१. अर्ककटेक/वबल्डर कडील लेटर हडे िर ऄजा 

२. सही वशक्यावनशी संपूणा ब्ल्य ुप्लप्रट/कॉम्लयुटर प्लप्रट सेट 

३. जागेचे कागदपत्र (7/12, प्रॉपटी काडा) 

४. वबल्डंग फॉमा भरलेला सही वशक्यावनशी 
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11) नागरिस्ती विभाग  :- 
 

65.  आयत्ता ८ िी १२ िी मध्य ेवशकत ऄसलले्या मलुंना मोफत सायकल िाटप :-  रुपये :- 10 

१) लाभाथीचे िास्ति प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती, 

पालकाचे ओळखपत्र,लाइट वबल ि आतर तत्सम पुरािा. 

२)      कंुटंुबाचे मागील िर्ााचे िार्थर्क ईत्पन्न र.रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी ऄसलेबाबत मा. तहवसलदार 

यांचा दाखला किकिा रेशप्लनग    काडािरील ईत्पन्न 

३)     मागील िर्ााच्या िार्थर्क पररक्षेत दकमान ५०% गुण अिश्यक 

 

66. मवहलानंा स्ियंरोजगारासाठी मोफत वशिणयतं्र िाटप :-   रुपये :- 10 

१) लाभाथीचे िास्ति प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती, पालकाचे 

ओळखपत्र,लाइट वबल ि आतर तत्सम पुरािा. 

२) कंुटंुबाचे मागील िर्ााचे िार्थर्क ईत्पन्न र.रु. १,००,०००/- पेक्षाकमी ऄसलेबाबत मा. तहवसलदार 

यांचा दाखला किकिा रेशप्लनगकाडािरील ईत्पन्न 

३) वशिणकामातील शासन मान्य संस्थेचा दकमान ३ मवहन्यांचावशिणक्लास पूणा केलेला ऄसािा 

त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर  करणे  अिश्यक 

 

 

67. मलुानंा तावंत्रक प्रवशक्षणासाठी ऄथासहाय्य :-    रुपये :- 10 

१) लाभाथीचे िास्ति प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती, पालकाचे 

ओळखपत्र,लाइट वबल ि   आतर तत्सम पुरािा. 

२) कंुटंुबाचे मागील िर्ााचे िार्थर्क ईत्पन्न र.रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी ऄसलेबाबत मा. तहवसलदार 

यांचा दाखला किकिा रेशप्लनग काडािरील ईत्पन्न 

३) एस.एस.सी. नतंरच ेशासकीय / शासनमान्य संस्थचेे (अ.टी.अय.) प्रिेश दाखला फक्त 

४) प्रवशक्षण कालािधी कमीत कमी १ िर्ाापयात ऄसािा 

 

68. गुणित्ता िाढीसाठी खाजगी क्लासची दणेकेामी ऄथासहाय्य :-  रुपये :- 10 

१) लाभाथीचे िास्ति प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती, पालकाचे 

ओळखपत्र,लाइट वबल ि   आतर तत्सम पुरािा. 

२) कंुटंुबाचे मागील िर्ााचे िार्थर्क ईत्पन्न र.रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी ऄसलेबाबत मा. तहवसलदार 

यांचा दाखला किकिा रेशप्लनग काडािरील ईत्पन्न 

 

३)   आयत्ता १० मध्ये वशकत प्रिेश घेतला ऄसणे अिश्यक 

४)  आयत्ता ९ िीच्या िार्थर्क पररक्षेत दकमान ६०% गुण अिश्यक 

५) क्लासमध्ये प्रिेश घेतल्याबाबतची पािती सोबत जोडािी. 

 

69. परदशेातील ईच्च वशक्षण / प्रवशक्षण ऄभ्याक्रमासाठी वनिड झालले्या युितीस ऄथासहाय्य :-  

        रुपये :- 10 

१) परदशेातील ईच्च वशक्षण / प्रवशक्षण ऄभ्याक्रमासाठी वनिड झाल्याबाबतची कागदपत्रे सादर करािी 

लागतील. 
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70. आयत्ता १२ िी नतंरच ेिदै्यकीय (M.B.B.S. ऄवभयावंत्रकी सगंणक प्रथमिर्ा  पदिी परीक्षा) यासारख ेईच्च 

वशक्षण घेणा-या यिुतंना ऄथासहाय्य :-   रुपये :- 10 

१) लाभाथीचे िास्ति प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती, पालकाचे 

ओळखपत्र,लाइट वबल   ि   आतर तत्सम पुरािा. 

२) कंुटंुबाचे मागील िर्ााचे िार्थर्क ईत्पन्न र.रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी ऄसलेबाबत मा. तहवसलदार 

यांचा दाखला किकिा रेशप्लनग काडािरील ईत्पन्न 

३)  ऄजादारास ऄभ्यासक्रम गुणित्तेनुसार (फ्री सीट) प्रिेश वमळालेला अिश्यक  शैक्षवणक ऄहाता ि प्रिेशा 

संबवधत कागद पत्रे सादर करणे अिश्यक 

 

71. यिुतंना व्यिसायासाठी हत्याराचं ेदकटस घणेकेामी ऄथासहाय्य :-  रुपये :- 10 

१) लाभाथीचे िास्ति प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती, पालकाचे 

ओळखपत्र,लाइट वबल ि   आतर तत्सम पुरािा. 

२) कंुटंुबाचे मागील िर्ााचे िार्थर्क ईत्पन्न र.रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी ऄसलेबाबत मा. तहवसलदार 

यांचा दाखला किकिा रेशप्लनग काडािरील ईत्पन्न 

३) ऄजादार युितंचे िय १६ ऄथिा त्या पुढील ियोगटातील ऄसािे. 

४) यशस्िापणे प्रवशक्षण पुणाकेलेल्या युितंस स्ित: चा रोजगार सुरु करण्यासाठी  दकटस खरेदीसाठी 

ऄथासहाय्य ददले जाइल. 

५) दकटस खरेदी करणेकामी विक्री कर ऄसलेल ेकोटेशन अिश्यक 

६) शासकीय/ शासन मान्य संस्थेत किकिा दकमान ३ मवहन े कालािधीचा व्यिसाय  प्रवशक्षण पुणा 

केलेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे अिश्यक 

 

72. विधिा घटस्फोटीत मवहलानंा ऄथासहाय्य :-    रुपये :- 10 

१) महापावलका क्षेत्रात िास्तव्य ऄसलेल्या विधिा मवहलेने पतीच्या मृत्यू दाखल्याची प्रत सादर करणे 

अिश्यक अवण 

२) घटस्फोटीत मवहलेने न्यायालयाकडील अदशेाची प्रत सादर करणे अिश्यक. 

 

73. एक िर्ा पुणा झालले्या गटास ऄथासहाय्य दणेे :-    रुपये :- 10 

१) १० ते २० मवहला सभासद ऄसलेल्या बचत गटास दकमान ३ िर्ा पुणा झालेले ऄसणे अिश्यक 

२) सध्या बचतगट कायारत ऄसणे अिश्यक 

३) बचतगटाची म.न.पा. कडील नंदणी अिश्यक 
 

74.  नंदणीकृत मवहला ससं्थलेा/बचतगटाला/बटतगट महासघंाला व्यिसाय करण्यासाठी कजााच्या 

रक्कमनेसुार ऄथासहाय्य दणे े:-    रुपये :- 10 

१) लाभाथीचे िास्ति प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती, पालकाचे 

ओळखपत्र,लाइट वबल ि   आतर तत्सम पुरािा. 

२) कंुटंुबाचे मागील िर्ााचे िार्थर्क ईत्पन्न र.रु. १,००,०००/- पेक्षा कमी ऄसलेबाबत मा. तहवसलदार 

यांचा दाखला किकिा रेशप्लनग काडािरील ईत्पन्न 

३) बचतगटाला १ िर्ा पुणा झाले ऄसाि े

४) व्यिसाय करण्यासाठी व्यिसायाची वनिड, भांडिल, जागा, मशनरी, (विद्युत पाणी खचा) बाजारपेठ आ. 

विचार करुन प्रकल्प ऄहिाल वजल्हा ईद्योग कंद्रामाफा त तपासुन घेिुन ि वशफारशीसह सादर करणे 

५) मनपाच्या परिाना विभागाची शॉप ऄँण्ड एस्टॅवब्लशमंट विभाग ि विद्युत मंडाळाची परिानगी घेणे 

बंधनकारक राहील. 

६) बचतगट महासंघ ऄसेल तर धमादाय अयुक्त यांची नंदणीचा दाखला 

७) बँकेकडील कजा मंजरुीचे पत्र 
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75. ऄवस्तत्ि पनुिासन योजना :-    रुपये :- 10 

१) ऄजादार मवहलेचे िय २१ िर्ाापेक्षा कमी ऄसणे. 

२) मवहला ऄत्याचारीत, वपडीत ऄसणेबाबत पोवलस वनररक्षक यांचा ऄहिाल, एफ.अ. अर. ची प्रत सादर 

करणे अिश्यक राहील. 

 

76. सावित्रीबाइ फुल ेपरुस्कार (ियैवक्तक) :-    रुपये :- 10 

१) मवहला ि बाल कल्याण क्षेत्रात कामवगरी बजािणा-या नामिंत समाजसेविका प्लप.प्लच. मनपा हद्दीतील 

ऄसाव्यात 

२) समाजसेविकेन ेकमीत कमी ३ िर्ा काया केलेल ेऄसािते 

 

77. सावित्रीबाइ फुल ेपरुस्कार (सामावजक ससं्था) :-    रुपये :- 10 

१) मवहला ि बाल कल्याण क्षेत्रात मवहलांच्या अर्थथक ि सामावजक ईन्नतीसाठी, वशक्षण, पुनािसन, 

अरोग्य, ऄन्याय़ वनमुालन, ऄंधश्रध्दा रुढी जनजागरण आ. क्षेत्रात काया करणा-या महापावलका हद्दीतील 

संस्थाना हा पुरस्कार ददला जाइल. 

२) स्िंयसेिी संस्था ही सोसायटी रवजस्टेशन ऄँक्ट नुसार (सहकारी तत्िािर) पंचीबध्द ऄसािी संस्थेची 

नंदणी दकमान ५ िर्ाापुिी झाललेी ऄसािी 

३) संस्था ि वतच ेकाया ह ेकोणत्याही पक्ष ि राजकरणापासुन ऄवलप्त ऄसािी. 

78. नंदणीकृत मवहला ससं्थाना पाळणाघर सरुु करण्याकररता ऄथासहाय्य :- रुपये :- 10 

१) मवहला संस्था/ मनपाकडील नंदणीकृत ऄनुदान प्राप्त मवहला बचतगटांना दकमान १ िर्ा संस्था कायारत 

ऄसणे अिश्यक ि बचतगट ऄसेल तर तो मनपाकडील नंदणीकृत ऄसणे अिश्यक 

२) ५ िर्ा ियाच्या अतील दकमान १५ बालकानंा प्रिेश ददलेला ऄसािा. 

 

मागासिगीय कल्याणारी योजना 
 

79. आयत्ता ५ िी १० िी मधील मागासिगीय विद्यार्थयााना वशष्यितृी िाटप :- रुपये :- 10 

१) ऄजादार विद्यार्थयााने मा. ईपवजल्हावधकारी यांचकेडील (ऄनु जाती ऄनु जमाती, विमुक्त जाती ि भटकी 

जमात) या जातीचा दाखला सादर करणे अिश्यक 

२) लाभाथीचे िास्तव्य प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती ि 

पालकाचे ओळखपत्र, लाइट वबल ि आतर तत्सम पुरािा 

३) खाजगी ि शासकीय ि खाजगी शाळेतील आयत्ता ५ ते १० मधील ४५% किकिा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त 

करणे अिश्यक, त्याबाबतची माकाशीट सादर करणे अिश्यक. 

 

80. आयत्ता ८ िी १२ मध्य ेवशकत ऄसलले्या मागासिगीय विद्यार्थयानंा (मलुी/मलुे) मोफत सायकल िाटप :-

    रुपये:-10 

१) ऄजादार विद्यार्थयााने मा. ईपवजल्हावधकारी यांचकेडील (ऄनु जाती ऄनु जमाती, विमुक्त जाती ि भटकी 

जमात) या जातीचा दाखला सादर करणे अिश्यक 

२) लाभाथीचे िास्तव्य प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती ि 

पालकाचे ओळखपत्र, लाइट वबल ि आतर तत्सम पुरािा 

३) मागील िर्ांच्या िार्थर्क पररक्षेमध्ये दकमान ५०%  किकिा त्यापेक्षा जास्त गुण अिश्यक 
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81. आयत्ता १२ िी नतंरच ेिैद्दकीय (M.B.B.S. ऄवभयावंत्रकी सगंणक प्रथमिर्ा पदिी परीक्षा) यासारख ेईच्च 

वशक्षण घेणा-या विद्याथाा/ विद्याथंनीना ऄथासहाय्य :-  रुपये :- 10 

१) ऄजादार विद्यार्थयााने मा. ईपवजल्हावधकारी यांचकेडील (ऄनु जाती ऄनु जमाती, विमुक्त जाती ि भटकी 

जमात) या जातीचा दाखला सादर करणे अिश्यक 

२) लाभाथीचे िास्तव्य प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती ि 

पालकाचे ओळखपत्र, लाइट वबल ि आतर तत्सम पुरािा 

३) ऄजादारास सदर ऄभ्यासक्रमाकररता गुणित्तेनुसार (फ्री सीट) प्रिेश वमळालेला अिश्यक 

४) शैक्षवणक ऄहाता ि प्रिेशा संबवधत कागद पत्रे सादर करणे अिश्यक 

 

82.मागासिगीय सहाकारी गहृवनमााण ससं्थाना घरबाधंणीसाठी ऄथासहाय्य :- रुपये :- 10 

१) ऄजादार विद्यार्थयााने मा. ईपवजल्हावधकारी यांचकेडील (ऄनु जाती ऄनु जमाती, विमुक्त जाती ि भटकी 

जमात) या जातीचा दाखला सादर करणे अिश्यक 

२) लाभाथीचे िास्तव्य प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती ि 

पालकाचे ओळखपत्र, लाइट वबल ि आतर तत्सम पुरािा 

३) संस्था नंदणी ऄवधवनयमान्िये सदर सहकारी संस्था नंदणीकृत ऄसािी. 

४) संस्थेतील सभासदांच े प्लप. प्लच. मनपा क्षेत्रात दकमान ३ िर्ा िास्तव्य अिश्यक प्रत्येक सभासदांचा 

जातीचा दाखला अिश्यक 

५) सभासद संस्थचे्या जास्तीत जास्त १०%  सभासद वबगर मागासिगीया मधील अर्थथक दषृ्या दबुाल 

घटकांतील राहतील. 

६) अर्थथक दषृ्या दबुाल घटकांतील सभासदांस र.रु. १५,०००/- पयंत अवण मागासिगीय गटातील 

सदस्यांच्या कंुटुबांची र. रु. ५०,०००-/ पयंत दरिर्ांची ईत्पन्न मयाादा राहील. 

 

 

83.मागासिगीय सहकारी गहृवनमााण ससं्थाना घरदरुुस्तीसाठी ऄथासहाय्य  :- रुपये :- 10 

१) ऄजादार विद्यार्थयााने मा. ईपवजल्हावधकारी यांचकेडील (ऄनु जाती ऄनु जमाती, विमुक्त जाती ि भटकी 

जमात) या जातीचा दाखला सादर करणे अिश्यक 

२) लाभाथीचे िास्तव्य प्लपपरी प्लचचिड मनपा हद्दीत ऄसलेबाबत रेशप्लनग काडा, घरपट्टी पािती ि 

पालकाचे ओळखपत्र, लाइट वबल ि आतर तत्सम पुरािा 

३) प्रत्येक सभासदांचा जातीचा दाखला अिश्यक 

४) संस्था नंदणी ऄवधवनयमातंगात नंदणीकृत ऄसािी. 

५) मनपा कर प्ुणा भरलेला ऄसणे अिश्यक 

६) संस्थेचे हमी पत्र अिश्यक. 
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     प्रभाग कायाालय सवुिधा 
 

१) भवूम ि प्लजदगी विभाग 

1. फटाका विक्रीसाठी जागा भाड्यान ेदणे ेफटाका स्टॉल मनपा जागते ना हरकत दाखला दणेे  

(कामाची मदुत २० ददिस)      रुपय े:- १२१० 

 ऄजा 

 अविशामकचा ना हरकत दाखला ि शुल्क पािती छायांदकत प्रत 

 गतिर्ााचे परिाना पत्र 

2. थकबाकी नसलबेाबत ना हरकत दाखला वमळण े (कामाची मदुत २० ददिस)  

        रुपय े:- १० 

 चालू अर्थथक िर्ाातील गाळा / आमारत संपुणा भाड ेभरलचेी पाितीची छायांदकत प्रत 

 नमुन्यातील ऄजा 

 ना हरकत दाखला फी भरलचेी मुळ पािती 

3. मंडप परिाना प्रती खड्डा   रुपय े :- २०    

4. मनपा सासं्कृवतक हॉल फक्त तळमजला   रुपय े:- २०१० 

5. दधु कंद्र  (रसितंी गहृ / वनरा विक्री कंद्र)  रुपय:े- २०१० 

6. टेवलफोन बथु ऄधं / ऄपंग (दर महा)   रुपय े:- ८५ 

7. टेवलफोन बथु सवुशवक्षत बकेार    रुपय े:- ११० 

8. मनपा हॉल ि मैदान ेभाड्यान ेवमळणबेाबत  (कामाची मदुत २० ददिस)   रुपय े:- १३१० 

 ऄनामत रक्कमेची मुळ पािती प्रत 

 ऄजा 

 ऄजाात कायाक्रमाच ेकारण ि ददनांक नमुद करणे बंधनकारक 

 जागा भाड ेपाितीची छायांदकत प्रत 

 शाळा मैदान भाड्याने दणेे ऄसल्यास सदर शाळेचा ना हरकत दाखला 

 शाळा मैदान सामावजक ि सांस्कृवतक कायाक्रमासाठी विज वबल 

 शाळा हॉल लिाकरीता 

9. मांडि ि स्टेज परिान े (कामाची मदुत २० ददिस)  रुपय े:- १० 

 ऄजा 

 जिळच्या खुणेसह स्थळदशाक नकाशा 

 स्थापत्य विभागाचा ऄहिाल 

10. गणपती विक्रीसाटी जागा भाड्यान ेदणेे (कामाची मदुत २० ददिस)  रुपय े:- ८६०  

 ऄजा 

 गणपती विक्री बाबतची फी छायांदकत प्रत 

 चालू अर्थथक िर्ाातील वमळकतकर भरलेल्या पाितीची छायांदकत प्रत 

 जिळच्या खुणेसह स्थळदशाक नकाशा 

 जागा भाड्याची ऄसलेल्या मालकाचा ना हरकत दाखला 

 स्थापत्य विभागाचा ऄहिाल 
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11. पक्क्या बाधंलेल्या खाजगी आमारतीत फटाका स्टॉल ईघडणसेाठी ना हरकत दाखला दणे े

परिाना फी (कामाची मुदत २० ददिस) रुपय े:- ६१० 

 ऄजा 

 अविशामकचा दाखला 

 अर.टी.ओ. रॅदफक ना हरकत दाखला 

 खाजगीजागा ऄसलेस सदर जागेच्या मालकाची संमती प्रत 

 गतिर्ााचे परिाना पत्र छायांदकत प्रत 

 चालू अर्थथक िर्ाातील वमळकतकर भरलेल्या पाितीची छायांदकत प्रत 

 जिळच्या खुणेसह स्थळदशाक नकाशा 

 फटाका विक्री बाबतची फी छायांदकत प्रत 

 फायर ऄँण्ड सेफ्टी प्रमाणपत्र 

 महावितरणाकडील प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र स्टेट आलेवक्रवसटी वडस्रीब्युशन कं. वल.) 

 शेजारील दोन दकुानांचा ना हरकत दाखला 

२) पाणीपरुिठा विभाग अवण  जलवन:सारण (तक्रार वनिारण) विभाग 

12. पाणीपरुिठा विस्कळीत ि कमी दाबान ेहोणबेाबत (कामाची मदुत 7 ददिस) रुपय े:- 10 

13. पाण्याच्या मखु्य नवलकेतील गळती बदं करणबेाबत (कामाची मदुत 3 ददिस) रुपय े:- 10 

14. पाणी दवूर्त ऄसलबेाबतच्या तक्रारी  (कामाची मदुत 1 ददिस) रुपय े:- 10 

15. पाणीपरुिठा खडंीत झाल्यानतंरच्या तक्रारी  (कामाची मदुत 1 ददिस) रुपय े:- 10 

16. कायाक्रमासाठी पाण्याचा टँकर वमळणबेाबत (कामाची मदुत 15  ददिस) रुपय े:- 10 

17. बोऄरिले ( कूपनवलका )  सदंभाातील तक्रारी (कामाची मदुत 7 ददिस) रुपय े:- 10 

18. पाणीपरुिठा सदंभाातील तक्रारी  रुपय े:- 10 

19. वमटर सबंधंी तक्रारी (जोरात पळत े/ बदं / नादरुूस्त ) (कामाची मुदत 8 ददिस) रुपय े:- 10 

20. वमटर चोरीला गले्यास.  (कामाची मुदत 7 ददिस)  रुपय े:- 10 

21. ड्रनेजे चोकऄप   (कामाची मदुत 1 ददिस)  रुपय े:- 10 

३)  प्रभाग कायाालय विद्यतु विभाग 

22. सािाजवनक रस्त्यािर विद्यतु व्यिस्था   (कामाची मदुत 7 ददिस)   रुपय े:- 10 

23. सािाजवनक जागतेील ऄथिा रस्त्यािरील ददि ेतक्रार अिश्यक कागदपत्राचंी यादी (कामाची 

मुदत 2 ददिस)    रुपय े:-  10 

24. सािाजवनक रस्ता ऄसलबेाबत कागदपत्र े( दस्तऐिज )  (कामाची मदुत 1 ददिस)  रुपय े:- 10 

४) प्रभाग कायाालय  नळजोड कनके्शन 

25. निीन नळजोड दणे ेवनिासाकररता  (कामाची मुदत 15 ददिस)   रुपय े:-  10 

 करसंकलन / झोवनपू विभागांचा नाहरकत दाखला / चाल ूअर्थथक िर्ाातील वमळकतकर 

भरलेची पािती. 

 घरांच्या ईता-याची मूळप्रत 

 झोपडपट्टी ऄसल्यास फोटो पास ि झोपडीचे हक्कांची कागदपत्रे अवण सेिाकर भरलेची 

पािती. 

 बांधकाम पूणात्िाचा दाखला / बांधकाम पूणात्िाचा दाखला वमळणेकामी केलेल्या ऄजााची 

प्रत. 

 भाडकेरी ऄसेल तर मूळ मालकांची सही ि वशक्का ऄसललेी समंती. 
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 मनपाकड ेकर अकारणीकामी केलेल्या ऄजााची प्रत. 

 

 

 

 रक्कम रूपये १००/- चे स्टॅम्पपेपरिर हमीपत्र ि प्रवतज्ञापत्र 

 साध्या कागदािरील आमारत ि पाइपलाइन यांचा स्थलदशाक नकाशा लाइनललंबरचा सही 

ि वशक्का 

26. निीन नळजोड दणे ेबाधंकामाकररता  (कामाची मुदत 1५ ददिस)   रुपय े:- 10 

 जागेसंबंधी ताबापत्र / रान्सफर ऑडार / वसटी सव्ह ेईतारा. 

 बांधकाम चालूकरणेचा दाखला 

 बांधकामाबाबत मूळ मालकासोबत केलेला करारनामा ि कुलमुखत्यारपत्र 

 भाडकेरी ऄसेल तर मूळ मालकांची सही ि वशक्का ऄसललेी समंती. 

 मनपा / प्रावधकरण कायाालयाकररता मंजूर नकाशा प्रत ( ललॅन ) 

 मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे 

 मोकळ्याजागेची कर अकारणी ईतारा / चालू कर भरललेी पािती 

27. निीन नळजोड दणे ेव्यिसाय / धदंा करीता  (कामाची मदुत 15 ददिस)  रुपय े;- 10 

 कंपनी ऄसल्यास शॉपऄँक्ट नंदणी प्रमाणपत्र ि मनपाकडील परिाना ि करअकारणी 

बाबत पुरािा / कंपनीतील कामगार संख्याबाबत पुरािा. 

 करसंकलन / झोवनपू विभागांचा नाहरकत दाखला 

 घरांच्या ईता-याची मूळप्रत 

 भाडकेरी ऄसेल तर मूळ मालकांची सही ि वशक्का ऄसललेी संमती ि .रु.१००/- चे स्टॅम्प 

पेपरिर हमीपत्र २ 

 रक्कम रूपये १००/- स्टॅम्पपेपरिर हमीपत्र नं. १ ि प्रवतज्ञापत्र एकवत्रत 

 व्यिसायाचे स्िरूप शॉपऄँक्ट नंदणी प्रमाणपत्र ि मनपाकडील परिाना 

 साध्या कागदािरील आमारत ि पाइपलाइन यांचा स्थलदशाक नकाशा लायसन्सललंबरचा 

सही ि वशक्का ि र. रू १००/- चे स्टॅम्प पेपरिर हमीपत्र दोन 

 

28. ऄनावधकृत नळ कनके्शन ऄवधकृत करण े  (कामाची मदुत 15 ददिस)  रुपय े:- 10 

 कच्चा स्थळदशाक नकाशा 

 करसंकलन विभागाचा नाहरकत दाखला ि चालु िर्ााती वमळकत कर भरलेली पाितीची 

छायांदकत प्रत 

 घरांच्या ईता-याची मूळप्रत 

 झोपडपट्टी ऄसल्यास फोटोपास ि झोपडीचे हक्काची कागदपत्रे ि सेिाकर पािती 

 दडंासह एक िर्ा पाणीपट्टी ि ऄनामत ऄजा फी भरुन पाितीची छायांदकत प्रत 

 भाडकेरी ऄसल्यास र.रु.१००/- चे स्टॅम्प पेपरिर हमीपत्र २ 

 र.रु.२००+१०० िर हमीपत्र १ ि प्रवतज्ञापत्र 

29. ऄवतररक्त नळकनके्शन (िाढीि)  (कामाची मदुत 15 ददिस)   रुपय े:- 10 

 ऄजाामध्ये ललॅटधारकांची संख्या बांधकाम पुणात्िाचा दाखला 

 चालू िर्ााची घरपट्टी भरलेल्या पाित्या 

 पुिीचे नळकनेक्शनची (थकबाकी) पाणीपट्टी भरलेली पािती 

 सहकारी हौप्लसग संस्था ि ऄपाटामंट यांचा छापील नमुम्यातील ऄजा 

30. नळ कनके्शन बदं करुन ऄनामत परत करण े  (कामाची मदुत 15 ददिस)   रुपय े:- 10 

 ऄनामत भरलेली मुळ पािती ि छायांकीत प्रत 

 जोड-तोड फी पाितीची मुळ प्रत 

 नमुन्यातील ऄजा 
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 नळ कनेक्शन मंजरु झालेली अदशे प्रत 

 पाणीपट्टी भरलेली पािती 

 

 

31. बंद केलले ेनळ कनके्शन पिुाित चाल ूकरणे   (कामाची मदुत 15 ददिस)   रुपय े:- 10 

 जोड तोड फी भरलेल्या पाितीची छायांदकत प्रत 

 नळ कनेक्शन बंद केल्याचे अदशे 

 पाणीपट्टी भरलेली पािती 

 पुिी मंजुर केलेल्या अदशेाची प्रत 

32. रर कनके्शन         (कामाची मदुत 15 ददिस)   रुपय े:- 10 

 चालु अर्थथक िर्ाातील पाणीपट्टी भरलेली पाितीची छायांदकत प्रत 

 जोड तोड फी मुळ पािती 

 नमुना ऄजा 

 वमटर वनररक्षक ि पाणीपुरिठा ऄहिाल 

 साध्या कागदािर आमारत ि पाइपलाइन यांचे स्थळदशाक नकाशा 

 

33. नळ कनके्शन हस्तातंर करण े         रुपय े:- 10 

 ऄजा 

 आंडके्स टू 

 चालू पाणीपट्टी भरलेली पाितीची छायांदकत प्रत 

 वमळकत म्हाडा/ प्रावधकरण क्षेत्रातील ऄसलेस ऄलोटमंट लेटर 

 वमळकतकर हस्तातंर अदशे वमळकत कर ईतारा 

 हस्तांतर फी पाितीची छायांदकत प्रत 

34.  कायमस्िरूपी  नळ कनके्शन बदं करणे   रुपय े;- 10  

 ऄजा 

 चालु अर्थथक िर्ाातील पाणीपट्टी भरलेली पाितीची छायांदकत प्रत 

 जोड तोड फी भरलेल्या पाितीची छायांदकत प्रत 

५)  प्रभाग कायाालय जलवन:सारण विभाग 

35. खाजगी सफे्टी टँक उपसण े वनिासी वमळकती प्रती खपे  (कामाची मदुत 30 ददिस)  

        रुपय े:- 110 

 घरपट्टी भरलेची पािती किकिा थकबाकी नसलेचा दाखला 

 नमुना ऄजा 

36. खाजगी सफे्टी टँक उपसण े वबगरवनिासी वमळकती प्रती खेप  (कामाची मदुत 30 ददिस)  

           रुपय े:- 160 

 घरपट्टी भरलेची पािती किकिा थकबाकी नसलेचा दाखला 

 नमुना ऄजा 

37. दफरत ेशौचालय भाड्यान ेदणे ेमनपा हद्दीकरीता (कामाची मदुत 1 ददिस)  रुपय े:- 610 

 मागणीदार यांचा ऄजा 

38. दफरत ेशौचालय भाड्यान ेदणे ेमनपा हद्दीबाहरे  (कामाची मदुत 1 ददिस)  रुपय े:- 1110 

 मागणीदार यांचा ऄजा 

39. हॉटेल िसे्ट ऄ  श्रणेी हॉटेल करीता     रुपय े:- 3010 

40. हॉटेल िसे्ट ब  श्रणेी हॉटेल करीता  रुपय े:- 2010 

41. हॉटेल िसे्ट क  श्रणेी हॉटेल करीता  रुपय े:-  1010 
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६) वििाह नंदणी दाखला दणे े

42. निीन वििाह नंदणी (कामाची मदुत 30 ददिस)  रुपय े:- 10 

 १ मे २००८ पुिी वििाह नंदणी झाली ऄसलेस पुन्हा नंदणी करणेकामी दबुार ऄजा दाखल 

करता येणार नाही 

 फॉमा मध्ये कॉलम ७ मध्ये पुरोवहत / भटजी याचंी मावहती ि स्िाक्षरी ददनाकंासहीत 

ऄसािी 

 िधु ि िर अवण सावक्षदार यांचे पत्त्यांचे पुरािे म्हणुन खालील पैकी एक पुरािा रेशनकाडा / 

िाहन परिाना / पासपोटा / संबंवधतांचे नािे ऄसलेले विज बील / बी.एस.एन.एल. टेवलफोन 

बील 

 िधु ि िर घटस्फोटीत ऄसलसे कोटाच्या हुकूमनाम्याची छायांदकत प्रत 

 िधु ि िर विधिा / विधुर ऄसलेस संबंवधताचा मृत्युचा दाखला छायांदकत प्रत 

 विवहत नमुन्यातील छापील फॉमा 

43. वििाह नंदणी प्रमाणपत्राच्या जादा प्रती (एका प्रतीस)   रुपय े:- 30 

 नमुना ऄजा 

७) प्रभाग कायाालय ऄजा विक्री विभाग 

निीन नळ कनके्शन ऄजा   रुपय े:- 10  

वििाह नंदणी ऄजा  रुपय े:- 104 
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८. सवग योजनांचे तपभिल, अंदाज खचग प्रमुख 
सेवांवर,  अथगसिाय्य, प्रत्यक्ष तपभिल 

 

 

भनरंक 
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९. वैयभिक लािाच्या योजना/ तपभिल/ 
भनवडीचे भनकर् 

 

 
भनरंक 
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१० भवकास आराखडा/ इतर बृित आराखडे 
तपभिल 

 

 
भनरंक 
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११. मोठ्या कामांच्या संदिात माभिती 
 

 
भनरंक 
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१२. म.न.पा. उत्पन्न तपभिल 

 
सन -  २०१२-१३  अखेर 

अ.क्र. वशषमके िसूल र.रु. 

1 वनविदा फॉमम विक्री ८७,०५० 

2 ई-टंडरंग १,१९,०४,७२० 

3 मावहती अवधकेारी फी २९० 

4 नक्कल फी ४९२ 

5 पी पी पी दैनंवदन भरणा १,२७,६५,७५० 
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१३. प्रिाग भनिाय अंदाजपत्रकीय तरतुद 

 
भनरंक 
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१४. इतर भविीत माभिती – भनभवदा तपभिल 
 

 

 

भनरंक 
 

 

 


