
बृहन्म ुंबई्हहानगरपहाललिकहा्
सहार्वजलनक्आररोग््य्खहाताते्

पररपत्रक
एचओ/४४०७२/प. रि. 

  विषय : वििाह नोंदणणी प्रमााणपत्र प्राप्त करण्याची कयाची कार्यपणी कायण्याची कार्यपध्दत.�.dllदत.
संदरण्याची कार्य : अतत.आ./पउ/एची कार्यप/७५८३ वद.२४.०२.२०१६.

माहाराष ट्र लोर लोकसोकसेिा हक् क अतक अधितनयमा अंतर्गण्याची कार्यत नार्गर नागरीकांना  वििाह नोंदणणी प्रमााणपत्र दोकसेणोकसे आिश्यक आहे यक आहोकसे.
तया अननषंर्गानोकसे नमामद करण्याची कयात योकसेतोकसे क ,  नार्गर नागरीकांना वििाह नोंदणणी प्रमााणपत्राची कार्यपा अर्जण्याची कार्य विरार्ग कायाण्याची कार्यलोयातणीलो
नार्गर नागरी सनविक अधिा कंदात प्रतयक्ष र्जाऊन अथिा ऑनलोाईन  प्राप्त करण त करण्याची क याची कार्यपणी कायण्याची कार्यपध्दत.�.dll दतणी खालीलप्रमाणेालो नागरीलोप्रमााणोकसे आहोकसेा- 

नहागरी्समररधहा्केंदहाध््याते्करण्य्यहात््यातेणारीहारी्कहा्य्वरहाही्  /   कहा्य्वपध्ितद

        अर्जण्याची कार्यदार नार्गर नागरी सनविक अधिा कंदात आल्ययानंतर नार्गर नागरी सनविक अधिा कंदातणीलो कायण्याची कार्यरत CFC-CRE (Customer Relation
Executive) विह नागरीत नमाननयातणीलो Mannual अर्जण्याची कार्य (प्रपत्र 'ड')  ची कार्यपणी प्रत printout  काढमन अर्जण्याची कार्यदारास रराियास दोकसेतणीलो.
अर्जण्याची कार्यदार सदर अर्जण्याची कार्य ररून  CFC-CRE कडोकसे सादर करतणीलो.  
           CFC-CRE  पनढ नागरीलो बाबणी करतणीलो.
१. Marriage Application electronic Form  ररतणीलो (Mannualy अर्जण्याची कार्यदारानोकसे ररुन वदलोोकसेलोा अर्जण्याची कार्य बघमन ).
२. CFC-CRE आिश्यक आहेयक कार्गदपत्रांच्या(As per list of documents attached in memorandum D) साक्षांक त छायांवकत
प्रतणी अर्जण्याची कार्यदाराकडमन प्राप्त करून मामळ कार्गदपत्रांबरर लोबर पडताळणणी करतणीलो.
3. CFC-CRE सककॅनर उपलोबक अधि नसल्ययास अर्जण्याची कार्य ि कार्गदपत्रांच्या  साक्षांक त छायांवकत प्रतणी प्राप्त करून वििाह तनबंक अधिक
(िैद्यक य आरर लोगय अतक अधिकार नागरी) यांच् या कायाण्याची कार्यलोयात पाठितणीलो.
५.CFC-CRE अर्जण्याची कार्यदारास  संपमणण्याची कार्य माावहतणी ररलोोकसेलोा Marriage Application Form ची कार्यपणी PDF printout काढमन दोकसेतणीलो जयािर
Marriage Registration no. नमामद कोकसेलोोकसेलोा असोकसेलो.
६.  अर्जण्याची कार्यदाराकडमन अर्जाण्याची कार्यची कार्यपोकसे शनल्यक रर लोखालीलप्रमाणे रक्कमा रु.१६/- प्राप्त करतणीलो ि रु.१६/- ची कार्यपणी शनल्यक रकमाोकसेची कार्यपणी पाितणी (जयामाध्दत.�.dllयोकसे
वििाह तनबंक अधिकास रोकसेटण्याची कयाची कार्यपा वदनांक ि िोकसेळ appointment date & time नमामद कोकसेलोोकसेलोा असोकसेलो) ) 
       PDF Marriage Application Form िर वदलोोकसेल्य या छापणीलो समची कार्यपनोकसेननसार अर्जण्याची कार्यदार 
अर्जण्याची कार्यदारांना विनंतणी करण्याची कयात योकसेतोकसे क  ,  तयांनणी अर्जाण्याची कार्यमाध्दत.�.dllयोकसे वदलोोकसेलो नागरी /ररलोोकसेलो नागरी माावहतणी(सपोकसेतलोंर्ग साठठ)तपासमन पहािणी.
तसोकसेची कार्यप अर्जाण्याची कार्यमाक अधिणीलो माावहतणीमाक अधिणीलो एखालीलप्रमाणेाद्या द नरुसतणीसाठठ रोकसेटण्याची कयाच्या वदिशणी संबंतक अधित पनरािोकसे घोकसेऊन तनबंक अधिकाच्या लोक्षात
आणमन द्यािणी.अर्जण्याची कार्य वििाह तनबंक अधिकांनणी मांर्जमर कोकसेल्ययानंतर , वििाह नोंदणणी प्रमााणपत्रामाध्दत.�.dllयोकसे कर लोणतणीह नागरी द नरुसतणी कोकसेलो नागरी र्जाणार
नाह नागरी ,याची कार्यपणी अर्जण्याची कार्यदारांनणी कक पया नोंद घयािणी.
१. अर्जाण्याची कार्यिर पनरर लोवहत / काझणी यांची कार्यपणी सिाक्षर नागरी घोकसेऊन ठोकसेितणीलो. तसोकसेची कार्यप, िक अधिम-िर ि ३ साक्षणीदार यांची कार्यपोकसे छायातची कार्यपत्र तची कार्यपकटिमन
ठोकसेितणीलो. 
२. सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रोकसे आतण सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रांच् या  १  साक्षांवकत छायांवकत प्रत तयार करुन ठोकसेितणीलो. 
३. रोकसेटण्याची क याच् या वदिशणी वििाह तनबंक अधिकासमार लोर िक अधिम-िर ि ३ साक्षणीदार वयक्णीश: उपतसथत रहतणीलो.  रोकसेटण्याची क याच् या वदिशणी
अर्जण्याची कार्यदार वििाह  तनबंक अधिकास पनढ नागरीलो बाबणी सादर करतणीलो. 

↓



१. मामळ  PDF Marriage Application Form ज यािर पनरर लोवहत / काझणी यांची कार्यपणी सिाक्षर नागरी असोकसेलो. 
२.रु १६/-शनल्य क पाितणी 
३. सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रोकसे आतण सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रांच् या  १ साक्षांवकत छायांवकत प्रत
४. िर-िक अधिम ि ३ साक्षणीदार वििाह तनबंक अधिकाच् या समार लोर मामळ  PDF Marriage Application Form  छायातची कार्यपत्रांच् या
खालीलप्रमाणेालो नागरी सह नागरी करतणीलो . 

↓

       वििाह तनबंक अधिक िर नागरीलो सिण्याची कार्य बाबणींची कार्यपणी पडताळणणी करुन 
1. Marriage  Registration application approve / reject / hold /
2.अर्जण्याची कार्य hold कोकसेल्य यास अर्जण्याची कार्यदारालोा कार्गदपत्रांची कार्यपणी पनतण्याची कार्यता करण्याची क यासाठठ २ वदिसांची कार्यपा अिक अधिणी वदलोोकसेलोा आहोकसे. अर्जण्याची कार्यदारानोकसे
सदर पनतण्याची कार्यता न कोकसेल्य यास त यांची कार्यपा अर्जण्याची कार्य आपर लोआप सकॅप तसस ट नागरीमा माक अधिमन reject कोकसेलोा र्जाईलो अशा िोकसेळणी अर्जण्याची कार्यदार पनन हा
अर्जण्याची कार्य करु शकतणीलो.
३. वििाह तनबंक अधिक  मामळ  PDF Marriage Application Form ि सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रांच् या  १  साक्षांवकत छायांवकत
प्रत अर्जण्याची कार्यदाराकडमन प्राप्त करण त करुन तनबंक अधिक कायाण्याची कार्यलोयात र्जतन करतणीलो.

↓

       अर्जण्याची कार्य मांर्जमर झाल्य यानंतर  अर्जण्याची कार्यदार  नार्गर नागरी सनविक अधिा कंदामाध्दत.�.dll योकसे योकसेऊन CFC - CRE (Customer Relation
Executive)  यांना रोकसेटतणीलो. CFC - CRE (Customer Relation Executive)  होकसे अर्जण्याची कार्यदाराकडमन वििाह नोंदणणी
प्रमााणपत्र शनल्य क प्राप्त करण त करतणीलो ि सकॅप प्रणालो नागरीमाक अधिमन वििाह नोंदणणी प्रमााणपत्राची कार्यपणी प्रत ि शनल्य क पाितणीची कार्यपणी  प्रत
काढमन अर्जण्याची कार्यदारास प्रदान करतणीलो. 

ऑनलिहाईन्करहार्यहाचद््कहा्य्वरहाही्  /   कहा्य्वपध्ितद

        अर्जण्याची कार्यदारालोा ऑनलोाईन पध्दत.�.dll दतणीनोकसे अर्जण्याची कार्य कराियची कार्यपा असल्य यास पनढ नागरीलोप्रमााणोकसे मानपाच् या संकोकसेतस थळािर सर लोय
उपलोब क अधि करुन वदलो नागरी आहोकसे.  माावहतणी ि तंत्रजान विरार्गातर्फगातर्फे "आपलोोकसे सरकार.माहाऑनलोाईन"  लोा खालीलप्रमाणेालो नागरीलो
संकोकसेतसथळ र्जर लोडलोोकसे आहोकसे.
                         मानंबई माहानर्गरपातलोकोकसेच्या संकोकसेत  सथळािर (portal mcgm.gov.in)  
                                                              ↓  
                                       नार्गर नागरी सनविक अधिा (Citizen services)
                                                             ↓ 

                                                आरर लोग य सनविक अधिा (Health services) 
                                                             ↓     

                                            वििाह नोंदणणी  (Marriage application)
                                                             ↓

                   ● ऑनलोाईन पध्दत.�.dll दतणीनोकसे अर्जण्याची कार्य करण्याची क यापमिपूर्वी कक पया समची कार्यपनापत्र िाची कार्यपािोकसे. (Please read instructions

before submitting online application) ज यामाध्दत.�.dll योकसे अर्जण्याची कार्यदारास आिश्यक आहे यक तणी कार्गदपत्रांची कार्यपणी याद नागरी उपलोब क अधि करुन
दोकसेण्याची क यात योकसेईलो, त याप्रमााणोकसे अर्जण्याची कार्यदार कार्गदपत्रोकसे Scan करुन तयार ठोकसेितणीलो.  
                                                            ↓

                                               योकसेथोकसे अर्जण्याची कार्य करािा  (Apply here) 
                                                            ↓



                                  अर्जण्याची कार्यदार ऑनलोाईन अर्जण्याची कार्य  पमणण्याची कार्य ररतणीलो
                                                 ↓ 
 अर्जण्याची कार्यदारनोकसे सिण्याची कार्य आिश्यक आहे यक कार्गदपत्रोकसे(जापन 'ड'  माध्दत.�.dllयोकसे आिश्यक आहेयक कार्गदपत्रांची कार्यपणी याद नागरी नमामद कोकसेलो नागरी असमन तयाची कार्यपणी
कक पया नोंद घयािणी. in Memorandum D) Scan करुन अर्जाण्याची कार्यसर लोबत upload कराियाची कार्यपोकसे आहोकसे. त यासाठठ अर्जण्याची कार्यदारास
upload टकॅबची कार्यपणी सनविक अधिा अर्जाण्याची कार्यसर लोबत उपलोब क अधि करुन  अर्जण्याची कार्यदाराकण्याची कार्यडोकसे  Scanned कार्गदपत्रोकसे उपलोब क अधि नसतणीलो तर  सिण्याची कार्य
कार्गदपत्रांची कार्यपणी १  साक्षांवकत छायांवकत प्रत तनबंक अधिकास रोकसेटण्याची क याच् या वदिशणी सादर करु शकतात.
                                                            ↓

                                      submit करतणीलो 
                                                 ↓
 अर्जण्याची कार्य शनल्य क रु.१६/- ऑनलोाईन credit / debit card दारोकसे ररु शकतणीलो. तसोकसेची कार्यप,  
                                                            ↓

अर्जण्याची कार्यदारानोकसे  अर्जाण्याची कार्यत नमामद कोकसेलोोकसेल्य या  त यांच् या ई-माोकसेलो  आयडणी (अर्जण्याची कार्यदारालोा अर्जाण्याची कार्यिर ईमाोकसेलो आयडणी नमामद करणोकसे
अतनिायण्याची कार्य आहोकसे) िर पनढ नागरीलो बाबणींची कार्यपणी PDF printout घोकसेण्याची क याची कार्यपणी सर लोय उपलोब क अधि करुन वदलो नागरी आहोकसे.
१.  संपमणण्याची कार्य माावहतणी ररलोोकसेलोा Marriage  Application  Form  जयािर  Marriage  Registration  no.  नमामद कोकसेलोोकसेलोा
असोकसेलो.अर्जण्याची कार्यदारांना विनंतणी करण्याची कयात योकसेतोकसे क  , तयांनणी अर्जाण्याची कार्यमाध्दत.�.dllयोकसे वदलोोकसेलो नागरी /ररलोोकसेलो नागरी माावहतणी(सपोकसेतलोंर्ग साठठ)तपासमन
पहािणी.  तसोकसेची कार्यप अर्जाण्याची कार्यमाक अधिणीलो माावहतणीमाक अधिणीलो एखालीलप्रमाणेाद्या द नरुसतणीसाठठ रोकसेटण्याची कयाच्या वदिशणी संबंतक अधित पनरािोकसे घोकसेऊन
तनबंक अधिकाच्या लोक्षात आणमन द्यािणी.अर्जण्याची कार्य वििाह तनबंक अधिकांनणी मांर्जमर कोकसेल्ययानंतर ,  वििाह नोंदणणी प्रमााणपत्रामाध्दत.�.dllयोकसे
कर लोणतणीह नागरी द नरुसतणी कोकसेलो नागरी र्जाणार नाह नागरी ,याची कार्यपणी अर्जण्याची कार्यदारांनणी कक पया नोंद घयािणी.
२.  रु.१६/-  ची कार्यपणी शनल्यक रकमाोकसेची कार्यपणी पाितणी (जयामाध्दत.�.dllयोकसे वििाह तनबंक अधिकास रोकसेटण्याची कयाची कार्यपा वदनांक ि िोकसेळ नमामद कोकसेलोोकसेलोा
असोकसेलो) (appointment date & time) 
       PDF Marriage Application Form िर वदलोोकसेल्य या छापणीलो समची कार्यपनोकसेननसार अर्जण्याची कार्यदार 
१.  अर्जाण्याची कार्यिर पनरर लोवहत /  काझणी यांची कार्यपणी सिाक्षर नागरी घोकसेऊन ठोकसेितणीलो.  तसोकसेची कार्यप,  िक अधिम-िर ि ३ साक्षणीदार यांची कार्यपोकसे छायातची कार्यपत्र
तची कार्यपकटिमन ठोकसेितणीलो. 
२. सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रोकसे आतण सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रांच् या  १ साक्षांवकत छायांवकत प्रत तयार करुन ठोकसेितणीलो. 
३. रोकसेटण्याची क याच् या वदिशणी वििाह तनबंक अधिकासमार लोर िक अधिम-िर ि ३ साक्षणीदार वयक्णीश: उपतसथत रहतणीलो. 

↓

          रोकसेटण्याची क याच् या वदिशणी अर्जण्याची कार्यदार वििाह  तनबंक अधिकास पनढ नागरीलो बाबणी सादर करतणीलो. 
१. मामळ  PDF Marriage Application Form ज यािर पनरर लोवहत / काझणी यांची कार्यपणी सिाक्षर नागरी असोकसेलो. 
२.रु १६/- शनल्य क पाितणी 
३. सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रोकसे आतण सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रांच् या  १  साक्षांवकत छायांवकत प्रत
४. िर-िक अधिम ि ३ साक्षणीदार वििाह तनबंक अधिकाच् या समार लोर मामळ  PDF Marriage Application Form  छायांतची कार्यपत्राच् या
खालीलप्रमाणेालो नागरी सह नागरी करतणीलो . 

↓

        वििाह तनबंक अधिक िर नागरीलो सिण्याची कार्य बाबणींची कार्यपणी पडताळणणी करुन त यांच् या MOH Log in ID माक अधिमन 
1. Marriage  Registration application approve / reject / hold 
2 अर्जण्याची कार्य hold कोकसेल्य यास अर्जण्याची कार्यदारालोा कार्गदपत्रांची कार्यपणी पनतण्याची कार्यता करण्याची क यासाठठ २ वदिसांची कार्यपा अिक अधिणी वदलोोकसेलोा आहोकसे. अर्जण्याची कार्यदारानोकसे
सदर पनतण्याची कार्यता न कोकसेल्य यास त यांची कार्यपा अर्जण्याची कार्य आपर लोआप सकॅप तसस ट नागरीमा माक अधिमन reject कोकसेलोा र्जाईलो अशा िोकसेळणी अर्जण्याची कार्यदार पनन हा
अर्जण्याची कार्य करु शकतणीलो.
३. वििाह तनबंक अधिक  मामळ  PDF Marriage Application Form ि सिण्याची कार्य मामळ कार्गदपत्रांच् या  १  साक्षांवकत छायांवकत



प्रत अर्जण्याची कार्यदाराकडमन प्राप्त करण त करुन तनबंक अधिक कायाण्याची कार्यलोयात र्जतन करतणीलो. 
↓

       अर्जण्याची कार्य मांर्जमर झाल्य यानंतर  अर्जण्याची कार्यदारास पनन हा  मानंबई माहानर्गरपातलोकोकसेच्या संकोकसेत  सथळािर (portal
mcgm.gov.in) र्जाऊन Payment Recipiet Tab लोा र्जाऊन ऑनलोाईन पध्दत.�.dll दतणीनोकसे credit / debit card दारोकसे वििाह
नोंदणणी शनल्य क ररािोकसे लोार्गोकसेलो.  सदर शनल्य क ररल्य यानंतर अर्जण्याची कार्यदारास त यांच् या ई-माोकसेलो आयडणीमाध्दत.�.dll योकसे सदर शनल्य काची कार्यपणी
पाितणी ि वििाह नोंदणणी प्रमााणपत्र यांची कार्यपोकसे  PDF printout घोकसेता योकसेईलो.

                                                                                       -सह नागरी-

                                                                               कहा्य्वकहारी्आररोग््य्अलधकहारी्


