िपपरी िचचवड महानगरपािलका.िपपरी -४११०१८.
नाग रकांची सनद– िववाह न दणी
१.

िवभागाचे नांव

२.

िवषय

३.

आवश्यक कागदपञे

आवश्यक कागदपञे सोबतच्या यादी माणे.

अंितम िनणर्यासाठी लागणारा
कालावधी

१) िववाह न दणी - १५ िदवस
कागद पञे सादर के यानंतर १५ िदवसाच्या आतिववाह
न दणीच्या कागदपञांची तपासणी क नतारीख िदली जाते व
याच िदवशी माणपञ िदले जाते.

४.

भाग कायार्लय
१) िववाह न दणी
२) दुबार िववाह न दणी माणप देणे.

२) दुबार माणप देणे – ३ िदवस
५.

६.

७.

महारा महानगरपािलका अिधिनयम
मधील ज्या कलमांचे आधारे काम करणे
आहे ते कलम
महारा राज्याच्या ज्या
अिधिनयमाखाली व ज्या कलमा
आधारे काम करणे आवश्यक आहे ते
कलम
शासनिनणर्य, आदेश, प रप क,
ठरावइ.

८.

मा. अित र आयु
कडील आदेश

यांचे

९.

िनणर्य घेणारे अिधकारी

लागू नाही.

महारा िववाह न दणी कायदा १९९८ कलम ६ आिण िनयम ५

महारा शासनची सावर्जिनक आरो य िवभागाची अिधसूचना
.एस-३०/१००७/८४८/ . .२८४/कु .क.२, िदनांक
२७/२/२००८ व महारा शासन राजपञ िदनांक ६/३/२००८
मधील िनदश.
पञ .अ.आ./कािव/२३/२००८, िदनांक २८/४/२००८
िववाह िनबंधक/ भाग अिधकारी

स्तर

पदनाम

पिहला स्तर
दुसरा स्तर

िलपीक
मु य िलिपक

ितसरा स्तर

िववाह िनबंधक/ भाग अिधकारी

१५ िदवस

अ) तीन मिह यापयर्त शु क
१०.

आवश्यक शु क व यांचे प रपञक

शु क भर याचे ठकाण

.५०/-

ब) तीन मिहने ते एक वषार्पयत शु क .५०/- + दंड/शास्ती
.१००/- असे एकु ण .१५०/क) एक वषार्च्या पुढे शु क
एकु ण .२५०/-

११.

िनणर्यासाठी लागणारा
कालावधी

.५०/- + दंड/शास्ती

.२००/- असे

संबंिधत भाग कायार्लयातील CFC मध्ये चलना ारे शु क भरता
येईल.

१२.

अंितम िनणर्य िविहत कालावधीमध्ये न
घेतला गे यास ज्यांना जबाबदार
धरायचे याचे नाव व पदनाम

िववाह न दणी बाबतची

िववाह िनबंधक तथा भाग अिधकारी
(दुरध्वनी मांक - ०२०-२७३५०१५३)

ो रे सारथी हे पलाईन (www.pcmchelpline.in) वर

उपल ध क न िदलेली आहेत.
सही/भाग अिधकारी (ब- भाग)
िपपरी िचचवड महानगरपािलका
िचचवड – ४११०३३.

