तहसिलदार बोरीवली याांचे कायालय
नाटकवाला लेन, डॉ. न. रा. करोडे मार्ग, एस.व्ही. रोड, बोरीवली (प.), मुंबई-92,
दूरध्वनी क्र. 28075034, ईमेल : tahsildarborivli11@gmail.com
नागसरकाांची िनद (Citizen Charter)
मदत कक्ष
अ.क्र.

तहसिलदार बोरीवली
याांचे कायालकडू न
पुरसवली जाणारी िेवा

आवश्यक ते कागदपत्र

1

2

3

1

जातीचे दाखले

1) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा.(5 रु कोटग फी स्टपॅ सह)
2) ज्या व्यक्तीस दाखला हवा आहे त्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमार्पत्र,
बोनाफाईड दाखला ककवा जन्म दाखला.
3) अजगदार, वडील, आजोबा, पर्जोबा बोरीवली तालक्यात (र्ोेेरर्ाुंव ते
दवहसर) वास्तव्य करीत असल्याबाबतचा पढील तारखाुंपवीचा

आवश्यक
कागदपत्राांची
पुततता
केल्यानांतर
सकती सदविात
कायालयीन
िेवा पुरसवली
जाईल.

िेवा पुरसवणारा
कमत चारी

4

5

21 वदवस

भारती डकरे ,
वलपीक
श्री. शरद
भाले राव, अ.का.

िक्षम

दुरध्वनी
क्रमाांक

Email

प्रासिकारी

मुदतीत काम न
झाल्याि िांपकत
करण्यािाठी
असिकारी

6

7

8

9

मा. उप

मा. उप ववभार्ीय

26510136

ववभार्ीय

अवधकारी मुंबई

अवधकारी मुंबई

पश्चचम उपनर्र

पश्चचम उपनर्र

वास्तव्याुंचा परावा.
S.C.

ST

VJ/NT

10-8-1950 6-9-1950 21-11-1961

OBC

SBC

21-11-1967 13-6-1995

4) ववडलाुंचे, काकाचे , आजोबाचे ककवा ववडलाुंचे नात्यातील वडीलधा-या
व्यक्तीचे जात नमूद शाळा सोडल्याचे प्रमार्पत्र (ते नसल्यास र्ाुंव नमना
नुं. 14 चा उतारा.)
5) वडील / काका, आजोबा, पर्जोबा ककवा ववडलाुंचे नात्यातील वडीलधा-या
व्यक्तीचा सक्षम प्रावधका-याने वदले ला जातीचा दाखला.
6) अजगदाराने द्यावयाचे वुंशावळ नमद प्रवतज्ञापत्र.

1

7) इतर आवचयक कार्दपत्रे वरील कार्दपत्रानुंतर लावावीत.
9) पोस्टाचे पावकट रू. 28/- स्टम्ॅ प लावलेले व पोचपावती स्वत:चा पर्ग पत्ता
असले ली.

2

नॉन वक्रमीले अर दाखले

1) आई, ववडलाुंचे कटूुं बाच्या वार्षीक उत्पन्नाबाबत मार्ील तीन वर्षाचा परावा,
अ) आयकर वववरर्पत्र
ककवा
ब) फॉमग नुं. 16 + तलाठी अहवाल
ककवा
क) एस.ई.ओ. ककवा नर्र सेवक, याुंचेकडील उत्पन्नाबाबतचे प्रमार्पत्र,
तहवसलदार कायालयाकडील वार्षीक उत्पन्न प्रमार्पत्र + तलाठी
अहवाल.
ककवा
ड) पेंशनधारक असल्यास बक
ँ े कडील उत्पन्नाबाबतचे प्रमार्पत्र+
तहवसलदार कायालयाकडील वार्षीक उत्पन्न प्रमार्पत्र + तलाठी
अहवाल.
ककवा
इ) अजगदार खाजर्ी कायालयात नोकरी करत असल्यास कायालयाचे
उत्पन्न प्रमार्पत्र +
तहवसलदार कायालयाकडील वार्षीक उत्पन्न प्रमार्पत्र + तलाठी
अहवाल.
2) उमेदवाराचे आई, ववडल केंद्रशासकीय, राज्यशासकीय / वनमशासकीय
कमगचारी असल्यास त्याुंचे कायालय प्रमखाकडील कायालयीन पत्र.
(मयत झाले असल्यास त्याुंचे उत्पन्नाबाबत व सेवेबाबत प्रवतज्ञापत्रात
तपवशल नमूद करर्े.)
3) ज्याला दाखला हवा आहे , त्याुंच्या आई / ववडलाुंचे मार्ील तीन वर्षाच्या
उत्पन्नाचे प्रवतज्ञापत्र.
4) राज्यासाठी पवरवशष्ट ‘²Ö’ व केंद्रासाठी पवरवशष्ट ‘•ú’ मवधल नमन्यात
उमेदवाराच्या सहीचे शपथ पत्र. (उमेदवार अज्ञान असल्यास पालकाुंची
व उमेदवाराची सही आवशयक आहे .)

21 वदवस

भारती डकरे ,
वलपीक
श्री. शरद
भाले राव, अ.का.

मा. उप

मा. उप ववभार्ीय

ववभार्ीय

अवधकारी मुंबई

अवधकारी मुंबई

पश्चचम उपनर्र

26510136

पश्चचम उपनर्र

2

3

स्थावनक वास्तव्याचे
दाखले

4

जेष्ठ नार्रीक दाखले

5) ज्याला दाखला हवा आहे त्याुंच्या आई-ववडलाुंचे मार्ील तीन वर्षाच्या
मालमत्ते चे प्रवतज्ञापत्र.
(रु 100/- स्टपॅ पेपर आवचयक)
6) रे शनकाडग , तालक्यातील वास्तव्याबाबत परावा.
7) उमेदवाराचे आई, ववडल हयात नसल्यास मृत्यचा दाखला.
8) अन्य आवचयक कार्दपत्रे - जात वैधता प्रमार्पत्र, नाव दरुस्तीचे
राजपत्र.
9) वववाहीत स्त्री कवरता वतच्या आई, ववडलाुंचे वार्षीक उत्पन्नाबाबत मार्ील
तीन वर्षाचा परावा. (वरील अ.क्र. 5 मधील अ,ब,क,ड,इ प्रमार्े परावे.)
आई-ववडलाुंचे मार्ील तीन वर्षाच्या मालमत्ते चे प्रवतज्ञापत्र. (रु 100/- स्टपॅ
पेपर आवचयक)
राज्यासाठी पवरवशष्ट ‘²Ö’ व केंद्रासाठी पवरवशष्ट ‘•ú’ मवधल नमन्यात
उमेदवाराच्या सहीचे प्रवतज्ञापत्र.
10) पोस्टाचे पावकट रू. 28/- स्टम्ॅ प लावले ले व पोचपावती स्वत:चा पर्ग पत्ता
असले ली.
1) वववहत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा (रूपये 5 चे कोटग वफ स्टम्ॅ पसह)
2) तालक्यातील वास्तव्य दशगववर्ारा शासकीय परावा, (पासपोटग , वीज वबल,
दरध्वनी वबल, घरपट्टी पावती, आधारकाडग , रवजस्टडग सोसायटी मेन्टे नन्स
पावती इ.)
3) मार्ील 20 वर्षापैकी 15 वर्षाचे महाराष्रातील वास्तव्य दशगववर्ारे
वास्तव्याचे परावे.
शाळा, कॉले जमध्ये सलर् मार्ील 15 वर्षे वशकत असल्याचे प्रमार्पत्र,
शाळा सोडल्याचा दाखला, सलर् 15 वर्षे नोकरी करीत असल्याचा
दाखला, मार्ील 15 वर्षाची सलर् राहत्या घराच्या पत्त्यावरील ववज वबले /
टे वलफोन वबले /रवजस्टडग सोसायटीची भाडे पावत्या/मतदान यादीचा
उतारा/ओळखपत्र इत्यादी.
4) अवधवास प्रमार्पत्र असल्यास.
5) वववाहीत स्त्रीयाुंसाठी वववाह नोंदर्ी दाखला / राजपत्रात प्रवसध्द झाले ल्या
नावातील बदल.
6) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकतेनसार.
7) प्रवतज्ञापत्र ककवा ववहीत नमन्यातील स्वघोर्षर्ापत्र.

15 वदवस

1) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा. (रू. 5 चे कोटग वफ स्ट ॅम्पसह)

7 वदवस

2) तालक्यातील वास्तव्य दशगववर्ारा सध्याचा सरकारी परावा, (पासपोटग , वीज

कमारी वप्रया रार्े,
तलाठी.

श्रीमती स्नेहल
अुंबरे , वलपीक

तहवसलदार
बोरीवली

1) वनवासी
नायब
तहवसलदार

तहवसलदार
बोरीवली

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

3

वबल, दरध्वनी वबल, घरपट्टी पावती, एल.आय.सी. पावती, बक
ँ

(बोरीवली
मुंडळ)

पासबक/आधारकाडग /रवजस्टडग सोसायटी मेन्टे नन्स पावती इ.)
3) शाळा सोडल्याचा दाखला / प ॅन काडग / पासपोटग /सेवा पश्स्तक /

2) नायब
तहवसलदार
(महसूल)
(र्ोरे र्ाुंव मुंडळ)

आधारकाडग तसेच वय दशगववर्ारा कोर्ताही शासकीय परावा.
4) वय दशगववर्ारा वैद्यकीय दाखला.
5) 2.5 सेमी * 2.5 सेमी साईजचे (2) फोटो (फोटोच्या मार्े नाुंव वलहावे)
6) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकतेनसार.
5

वारस दाखले

1) ववहीत नमन्यातील अजग रू.5/- च्या कोटग फी स्टम्ॅ पसह

15 वदवस

2) प्रवतज्ञापत्र.

श्री. घनचयाम
र्वळी, वलपीक

तहवसलदार
बोरीवली

श्री. घनचयाम
र्वळी, वलपीक

1) वनवासी
नायब
तहवसलदार
(बोरीवली
मुंडळ)

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

3) रू. 200/- च्या मद्राुंक पेपरवरील क्षतीपती बुंधपत्र
4) मृत्यू दाखला.
5) मृत व्यक्ती नोकरीत कायगरत असलेल्या कायालयाचे पत्र.
6) वशधापवत्रका (मयत व्यक्तीचे नाुंव कमी केले ली )
7) पोस्टाचे पावकट रू. 28/- स्टम्ॅ प लावले ले व पोचपावती स्वत:चा पर्ग पत्ता
असले ली.
6

7

उत्पन्नदाखले

1) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा. (रू. 5 चे कोटग वफ स्ट ॅम्पसह)
2) सुंबुंधीत तलाठ्याकडील ववहीत नमन्यातील जबाब, पुंचनामा व अहवाल.
3) तालक्यातील वास्तव्य दशगववर्ारे शासकीय परावे.
4) अजगदार, अजगदाराुंच्या आई-वडीलाुंचे व कुं टबातील कमवत्या सवग व्यक्तींचे
मार्ील आर्थथक वर्षाचे पर्ाराचे प्रमार्पत्र /आयकर वववरर्पत्र /फॉमग नुं.
16.
5) अजगदार शेतकरी असल्यास 8 अ व चालू 7/12 उतारा.
6) कुं टबाचे एकवत्रत उत्पन्नाबाबत अजगदाराचे स्वयुंघोेेर्षर्ा पत्र.
7) ज्या कारर्ासाठी दाखला हवा आहे त्या सुंबुंधीत प्रवधकरर्ाचे पत्र /
त्याबाबतची कार्दपत्रे.
8) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकेतनसार.
9) कार्दपत्र साक्षाुंकीत नाहीत.

वय राष्रीयत्व आवर्

1) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा. (रू. 5 चे कोटग वफ स्टम्ॅ पसह)

अवधवासाचा

2) जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला / मळ बोनाफाईड सर्थटफीकेट

दाखल्यासाठी लार्र्ारे

जन्म वदनाुंक व जन्म वठकार्ाच्या उल्ले खासह. (परराज्यातील व्यक्तींनी

15 वदवस

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

2) नायब
तहवसलदार
(महसूल)
(र्ोरे र्ाुंव मुंडळ)

15 वदवस

श्रीम. श्रृती
मरूडकर,
वलपीक

1) वनवासी
नायब
तहवसलदार

tahsildar borivali
11@gmail.Com

4

आवचयक कार्दपत्रे

जन्म वठकार्ाचा परावा जोडावा.)
3)

या

तालक्यातील वास्तव्य

(वशधापवत्रका/पासपोटग /वीज

दशगववर्ारे

वबल/दरध्वनी

सध्याचे

शासकीय

वबल/घरपट्टी

परावे

पावती/ब ँक

पासबक/रवजस्टडग सोसायटी मेन्टे नन्स पावती/पोस्टाचे पत्र व्यवहार इ.)
4) अजाच्या वदनाुंकापासून महाराष्रात मार्ील सलर् 10 वर्षाचे वास्तव्याचे
परावे -शाळा, कॉले जमध्ये सलर् मार्ील सलर् 10 वर्षे वशकत असल्याचे
प्रमार्पत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, मार्ील सलर् 10 वर्षे नोकरी करीत

(बोरीवली
मुंडळ)
2) नायब
तहवसलदार
(महसूल)
(र्ोरे र्ाुंव मुंडळ)

असल्याचा दाखला, मार्ील सलर् 10 वर्षाची राहत्या घराच्या पत्त्यावरील
ववज वबले / टे वलफोन वबले/रवजस्टर सोसायटीची भाडे पावत्या/बक
ँ
पासबक/एल.आय.सी. पावती इत्यादी.
5) उमेदवार अज्ञान असल्यास ववडलाुंचे अवधवास प्रमार्पत्र ककवा वडीलाुंचे
सलर् 10 वर्षाचे महाराष्रातील वास्तव्याचे परावे आवर् वडीलाुंचे जन्म
प्रमार्पत्र /शाळा सोडल्याचा दाखला.
6) वडील हयात नसल्यास ववडलाुंचे मृत्यू प्रमार्पत्र व आईचे अवधवास
प्रमार्पत्र.
8) ववडल सोबत रहात नसल्यास त्याचे सबळ कारर् दशगववर्ारी कार्दपत्र
घटस्फोट वनर्गयाची प्रत (जसे Divorce decree) आवर् आईचे अवधवास
प्रमार्पत्र

ककवा

आईचे मार्ील सलर् 10 वर्षाचे महाराष्रातील

वास्तव्याचे परावे.
9) वववाहीत स्त्रीसाठी पतीचे अवधवास प्रमार्पत्र व वववाह नोंदर्ी दाखला /
प्रवतज्ञापत्र / राजपत्रात प्रवसध्द झाले ल्या नावातील बदल.
10) नावात, आडनावात, ववडलाुंच्या नाुंवात, जन्मतारखेत तफावत, फरक
असल्यास त्याबाबतचे प्रवतज्ञापत्र / राजपत्र.
11) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकेतनसार.
12) अजगदार व त्याुंचे वडील याुंचा जन्म महाराष्रातील तर जन्म दाखला, शाळा
सोडल्याचा दाखला.
13) अजगदार महाराष्र बाहे र जन्मले ला असेल तर त्यास पढील कार्दपत्रे सादर
करावी लार्तील.
अ) अजग करण्याच्या तारखेपवीचा सतत 10 वर्षापेक्षा अवधक महाराष्र
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राज्यात वास्तव करीत असल्याबाबतचा परावा.
ब) अजगदारास मळच्या अवधवासाचे सन्यासन, महाराष्राच्या अवधवासाची
श्स्वकृ ती व महाराष्रात कायमचे वास्तव करण्यासुंबुंधीचा आशय
असले ल्या ववर्षयाचे प्रवतज्ञापत्र व त्याची दबार प्रत. (Affidevit of
renouncing and adption in duplicate)
क) महाराष्रात करीत असले ला व्यवसाय अथवा कायम नोकरीचा परावा.
(सर्व्व्हस सर्थटवफकेट/र्मास्ता परवाना/इन्कमटॅक्स पत्रव्यवहार / पे
श्स्लप.)
14) परराज्यातून तात्परते वशक्षर्ासाठी अथवा नोकरीसाठी महाराष्रात आलेल्या
अजगदाराुंना अवधवासाचे प्रमार्पत्र वदले जार्ार नाही.
8

ऐपत दाखले

1) अजग रू.5/- च्या कोटग फी स्टॅम्पसह
2) ववहीत नमन्यातील दोन प्रतीत पवरपर्ग भरले ला फॉमग त्यास रू.5/- च्या
कोटग फी स्टम्ॅ पसह व अजगदाराचे दोन फोटो
3) ज्या वमळकती, स्थावर मालमत्ते वर ऐपतीचा दाखला मावर्तले ला आहे . त्या

21 वदवस

कमारी वप्रया रार्े,
तलाठी

1) तहवसलदार

2) मा. उप

बोरीवली

ववभार्ीय

(2 लाख ते 8
लाख)

वमळकतीचे मालकीबाबतचे योग्य ते नोंदर्ीकृ त दस्ताऐवजाची प्रत.

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

अवधकारी मुंबई
पश्चचम उपनर्र
(2 लाख ते 8

4) सदर स्थावर वमळकत ववकत घे तल्याचे दस्ताऐवज नोंदर्ी केल्याची

लाख)

पावती, मद्राुंक शल्क भरल्याची पावती, सची क्र.II इत्यादी.
5) वमळकत/सदवनका इमारतीचे र्ृहवनमार् सुंस्थेकडील ना हरकत दाखला व
शेअर सर्थटवफकेट्स
6) ववहीत नमन्यातील प्रवतज्ञापत्र, फोटो व IPC Sec. 199 & 200 नमूद
असले ले.
7) 200/- रू. स्टम्ॅ पवर क्षतीबुंध पत्र, फोटो व IPC Sec. 199 & 200 नमूद
असले ले. शासकीय मल्याुंकन अहवाल.
8) सुंबुंवधत जमीनीचा 7/12 उतारा, वमळकत पवत्रका व मुंबई महानर्र

2) वनवासी
नायब
तहवसलदार/

2) तहवसलदार
बोरीवली
(2 लाखापयंत)

नायब
तहवसलदार
(महसल)
(2 लाखापयंत)

पावलकाकडील असेसमेंटची पावती.
9) रे शनकाडग , सोसायटी मेंन्टन्सची पावती, लाईट वबल, टे वलफोन इत्यादी.
10) सह. दय्यम वनबुंधक याुंचेकडील शासकीय मल्याुंकन अहवाल.
11) सहभार् धारकाचे नाहरकतीबाबतचे ववहीत नमन्यातील प्रवतज्ञापत्र.
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9

30 % मवहला आरक्षर्
दाखले (खल्या प्रवर्ातील
मवहलाुंसाठी)

1) ववहीत नमन्यातील अजग रू.5/- च्या कोटग फी स्टम्ॅ पसह

15 वदवस

2) उमेदवाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला जात नमद असले ला.

भारती डकरे ,
वलपीक

तहवसलदार
बोरीवली

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

कमारी वप्रया रार्े,

नायब
तहवसलदार
(महसल)

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

मावहती
अवधकारी
अवल कारकून,
बोरीवली, करार,
र्ोरे र्ाुंव व
दाखले

अवपलीय
अवधकारी
1) वनवासी नायब
तहवसलदार
2) नायब
तहवसलदार
(महसल)

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

3) वडीलाुंचा शाळा सोडल्याचा दाखला जात नमद असले ला.
4) वशधापवत्रका
5) कुं टुं बातील कमावत्या व्यक्तीचे मार्ील तीन आर्थथक वर्षाचे उत्पन्नाचे
दाखले ककवा आयकर वववरर्पत्र.
6) प्रवतज्ञापत्र.

10

11

अवधकार अवभले खाच्या
कार्दपत्राुंच्या प्रमावर्त
प्रती दे र्े.

ज्या कार्दपत्राुंच्या प्रमावर्त प्रती हव्या आहे त. त्याचा पर्ग तपवशल दशगववर्ारा
रू.5/- च्या कोटग फी स्ट ॅम्पसह अजग.

माहीतीचा अवधकार

ववहीत नमन्यातील अजग रू.10/- च्या कोटग फी स्ट ॅम्पसह

7 वदवस

तलाठी
श्री. सुंजय
बेंडखळे
अवल कारकून

अवधवनयम 2005 अुंतर्गत
प्राप्त अजावर कायगवाही
करर्े

30 वदवस

सुंबुंवधत वलपीक

tahsildar borivali
11@gmail.Com

tahsildar borivali
11@gmail.Com

तहसिलदार बोरीवली

1) शासन सामावजक न्याय ववभार् परक पत्र वद. 12/7/2004.
2) शासन, सामावजक न्याय ववभार् शासन वनर्गय वद. 23/2/2004.
3) शासन, सामावजक न्याय ववभार् शासन वनर्गय वद. 6/5/2003.
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तहसिलदार बोरीवली याांचे कायालय
नाटकवाला लेन, डॉ. न. रा. करोडे मार्ग, एस.व्ही. रोड, बोरीवली (प.), मुंबई-92,
दूेूरध्वनी क्र. 28075034, ईमेल : tahsildarborivli11@gmail.com
तहसिलदार बोरीवली
नागसरकाांची िनद (Citizen Charter)

सद. 17/10/2015.

मदत कक्ष
अ.क्र.

तहसिलदार बोरीवली
याांचे कायालकडू न
परसवली जाणारी िेवा

आवश्यक ते कागदपत्र

1

2

3

1

जातीचे दाखले

आवश्यक
कागदपत्राांची
पुततता
केल्यानांतर
सकती सदविात
कायालयीन
िेवा पुरसवली
जाईल.
4

1) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा.(5 रु कोटग फी स्टपॅ सह)

5

दुरध्वनी
क्रमाांक

Email

प्रासिकारी

मुदतीत काम न
झाल्याि िांपकत
करण्यािाठी
असिकारी

6

7

8

9

उप ववभार्ीय

अवधकीर मुंबई

अवधकीर मुंबई

उपनर्र वजल्हा

उपनर्र वजल्हा

(बोरीवली,

(बोरीवली,

दवहसर) वास्तव्य करीत असल्याबाबतचा पढील तारखाुंपवीचा

काुंवदवली,

काुंवदवली,

वास्तव्याुंचा परावा.

दवहसर)

दवहसर)

बोनाफाईड दाखला ककवा जन्म दाखला.
3) अजगदार, वडील, आजोबा, पर्जोबा बोरीवली तालक्यात (र्ोेेरर्ाुंव ते

S.C.

ST

VJ/NT

10-8-1950 6-9-1950 21-11-1961

OBC

भारती डकरे

िक्षम

उप ववभार्ीय

2) ज्या व्यक्तीस दाखला हवा आहे त्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमार्पत्र,

45

िेवा पुरसवणारा
कमत चारी

26510136

SBC

21-11-1967 13-6-1995

4) ववडलाुंचे, काकाचे , आजोबाचे ककवा ववडलाुंचे नात्यातील वडीलधा-या
व्यक्तीचे जात नमूद शाळा सोडल्याचे प्रमार्पत्र (ते नसल्यास र्ाुंव नमना
नुं. 14 चा उतारा.)
5) वडील / काका, आजोबा, पर्जोबा ककवा ववडलाुंचे नात्यातील वडीलधा-या
व्यक्तीचा सक्षम प्रावधका-याने वदले ला जातीचा दाखला.
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6) अजगदाराने द्यावयाचे वुंशावळ नमद प्रवतज्ञापत्र.
7) रे शनकाडग , तालक्यातील वास्तव्याबाबत परावा.
8) इतर आवचयक कार्दपत्रे वरील कार्दपत्रानुंतर लावावीत.
9) पोस्टाचे पावकट रू. 28/- स्टम्ॅ प लावलेले व पोचपावती स्वत:चा पर्ग पत्ता
असले ली.
2

नॉन वक्रमीले अर दाखले

1) आई, ववडलाुंचे कटूुं बाच्या वार्षीक उत्पन्नाबाबत मार्ील तीन वर्षाचा परावा,
अ) फॉमग नुं. 16 + आयकर वववरर्पत्र
ककवा
ब) फॉमग नुं. 16 + तलाठी अहवाल
ककवा
क) एस.ई.ओ. ककवा नर्र सेवक, याुंचेकडील उत्पन्नाबाबतचे प्रमार्पत्र,
तहवसलदार कायालयाकडील वार्षीक उत्पन्न प्रमार्पत्र + तलाठी
अहवाल.
ककवा
ड) पेंशनधारक असल्यास बक
ँ े कडील उत्पन्नाबाबतचे प्रमार्पत्र+
तहवसलदार कायालयाकडील वार्षीक उत्पन्न प्रमार्पत्र + तलाठी
अहवाल.
ककवा
इ) अजगदार खाजर्ी कायालयात नोकरी करत असल्यास कायालयाचे
उत्पन्न प्रमार्पत्र +
तहवसलदार कायालयाकडील वार्षीक उत्पन्न प्रमार्पत्र + तलाठी
अहवाल.
2) उमेदवाराचे आई, ववडल केंद्रशासकीय, राज्यशासकीय / वनमशासकीय
कमगचारी असल्यास त्याुंचे कायालय प्रमखाकडील कायालयीन पत्र.
(मयत झाले असल्यास त्याुंचे उत्पन्नाबाबत व सेवेबाबत प्रवतज्ञापत्रात
तपवशल नमूद करर्े.)

15

भारती डकरे

उप ववभार्ीय

उप ववभार्ीय

अवधकीर मुंबई

अवधकीर मुंबई

उपनर्र वजल्हा

उपनर्र वजल्हा

(बोरीवली,

(बोरीवली,

काुंवदवली,

काुंवदवली,

दवहसर)

दवहसर)

26510136

3) ज्याला दाखला हवा आहे , त्याुंच्या आई / ववडलाुंचे मार्ील तीन वर्षाच्या
उत्पन्नाचे प्रवतज्ञापत्र.
4) राज्यासाठी पवरवशष्ट ‘²Ö’ व केंद्रासाठी पवरवशष्ट ‘•ú’ मवधल नमन्यात
उमेदवाराच्या सहीचे शपथ पत्र. (उमेदवार अज्ञान असल्यास पालकाुंची

9

व उमेदवाराची सही आवशयक आहे .)
5) ज्याला दाखला हवा आहे त्याुंच्या आई-ववडलाुंचे मार्ील तीन वर्षाच्या
मालमत्ते चे प्रवतज्ञापत्र.
(रु 100/- स्टपॅ पेपर आवचयक)
6) रे शनकाडग , तालक्यातील वास्तव्याबाबत परावा.
7) उमेदवाराचे आई, ववडल हयात नसल्यास मृत्यचा दात
8) अन्य आवचयक कार्दपत्रे - जात वैधता प्रमार्पत्र, नाव दरुस्तीचे
राजपत्र.
9) वववाहीत स्त्री कवरता वतच्या आई, ववडलाुंचे वार्षीक उत्पन्नाबाबत मार्ील
तीन वर्षाचा परावा. (वरील अ.क्र. 5 मधील अ,ब,क,ड,इ प्रमार्े परावे.)
आई-ववडलाुंचे मार्ील तीन वर्षाच्या मालमत्ते चे प्रवतज्ञापत्र. (रु 100/- स्टपॅ
पेपर आवचयक)
राज्यासाठी पवरवशष्ट ‘²Ö’ व केंद्रासाठी पवरवशष्ट ‘•ú’ मवधल नमन्यात
उमेदवाराच्या सहीचे प्रवतज्ञापत्र.
10) पोस्टाचे पावकट रू. 28/- स्टम्ॅ प लावले ले व पोचपावती स्वत:चा पर्ग पत्ता
असले ली.
3

स्थावनक वास्तव्याचे
दाखले

4

जेष्ठ नार्रीक दाखले

8) वववहत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा (रूपये 5 चे कोटग वफ स्टम्ॅ पसह)
9) तालक्यातील वास्तव्य दशगववर्ारा शासकीय परावा, (पासपोटग /वीज
वबल/दरध्वनी
वबल/घरपट्टी
पावती/एल.आय.सी.
पावती/ब ँक
पासबक/आधारकाडग /रवजस्टडग सोसायटी मेन्टे नन्स पावती इ.)
10) मार्ील 20 वर्षापैकी 15 वर्षाचे महाराष्रातील वास्तव्य दशगववर्ारे
वास्तव्याचे परावे.
शाळा, कॉले जमध्ये सलर् मार्ील 15 वर्षे वशकत असल्याचे प्रमार्पत्र,
शाळा सोडल्याचा दाखला, सलर् 15 वर्षे नोकरी करीत असल्याचा
दाखला, मार्ील 15 वर्षाची राहत्या घराच्या पत्त्यावरील ववज वबले /
टे वलफोन वबले /रवजस्टडग सोसायटीची भाडे पावत्या/ब ँक पासबक/
एल.आय.सी. पावती/मतदान यादीचा उतारा/ओळखपत्र इत्यादी.
11) अवधवास प्रमार्पत्र असल्यास.
12) वववाहीत स्त्रीयाुंसाठी वववाह नोंदर्ी दाखला / राजपत्रात प्रवसध्द झाले ल्या
नावातील बदल.
13) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकतेनसार.
4) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा. (रू. 5 चे कोटग वफ स्ट ॅम्पसह)
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4

कमारी वप्रया रार्े

श्रीमती स्नेहल

तहवसलदार
बोरीवली

1) वनवासी
नायब

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

1) वनवासी नायब
तहवसलदार

28075034

tahsildar borivali
11 @ gmail. Com

tahsildar borivali
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5) तालक्यातील वास्तव्य दशगववर्ारा सध्याचा सरकारी परावा, (पासपोटग /वीज
वबल/दरध्वनी

वबल/घरपट्टी

पावती/एल.आय.सी.

अुंबरे

पावती/ब ँक

पासबक/आधारकाडग /रवजस्टडग सोसायटी मेन्टे नन्स पावती इ.)
6) शाळा सोडल्याचा दाखला / प ॅन काडग / पासपोटग /सेवा पश्स्तक /
आधारकाडग तसेच वय दशगववर्ारा कोर्ताही शासकीय परावा.

तहवसलदार
(बोरीवली,
काुंवदवली,
दवहसर)
2) नायब
तहवसलदार
(महसूल)
(मालाड,
र्ोरे र्ाुंव)

7) वय दशगववर्ारा वैद्यकीय दाखला.
8) 2.5 सेमी * 2.5 सेमी साईजचे (2) फोटो (फोटोच्या मार्े नाुंव वलहावे)
9) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकतेनसार.
10) शासन सामावजक न्याय ववभार् परक पत्र वद. 12/7/2004.
11) शासन, सामावजक न्याय ववभार् शासन वनर्गय वद. 23/2/2004.

(बोरीवली,
काुंवदवली,
दवहसर)

11@gmail.Com

2) नायब
तहवसलदार
(महसूल)
(मालाड,
र्ोरे र्ाुंव)

12) शासन, सामावजक न्याय ववभार् शासन वनर्गय वद. 6/5/2003.
5

वारस दाखले

1) ववहीत नमन्यातील अजग रू.5/- च्या कोटग फी स्टम्ॅ पसह

15

2) प्रवतज्ञापत्र.

श्री. घनचयाम
र्वळी

तहवसलदार
बोरीवली

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

1) वनवासी नायब
तहवसलदार
(बोरीवली,
काुंवदवली,
दवहसर)

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

3) रू. 200/- च्या मद्राुंक पेपरवरील क्षतीपती बुंधपत्र
4) मृत्यू दाखला.
5) मृत व्यक्ती नोकरीत कायगरत असलेल्या कायालयाचे पत्र.
6) वशधापवत्रका (मयत व्यक्तीचे नाुंव कमी केले ली )
7) पोस्टाचे पावकट रू. 28/- स्टम्ॅ प लावले ले व पोचपावती स्वत:चा पर्ग पत्ता
असले ली.
6

उत्पन्नदाखले

10) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा. (रू. 5 चे कोटग वफ स्ट ॅम्पसह)
11)सुंबुंधीत तलाठ्याकडील ववहीत नमन्यातील जबाब, पुंचनामा व अहवाल.
12) तालक्यातील वास्तव्य दशगववर्ारे शासकीय परावे.
13) अजगदार, अजगदाराुंच्या आई-वडीलाुंचे व कुं टबातील कमवत्या सवग व्यक्तींचे
मार्ील आर्थथक वर्षाचे पर्ाराचे प्रमार्पत्र /आयकर वववरर्पत्र /फॉमग नुं.
16.
14) अजगदार शेतकरी असल्यास 8 अ व चालू 7/12 उतारा.
15) कुं टबाचे एकवत्रत उत्पन्नाबाबत अजगदाराचे स्वयुंघोेेर्षर्ा पत्र.
16) ज्या कारर्ासाठी दाखला हवा आहे त्या सुंबुंधीत प्रवधकरर्ाचे पत्र /
त्याबाबतची कार्दपत्रे.
17) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकेतनसार.

7

श्री. घनचयाम
र्वळी

1) वनवासी
नायब
तहवसलदार
(बोरीवली,
काुंवदवली,
दवहसर)
2) नायब
तहवसलदार
(महसल)
(मालाड,

tahsildar borivali
11@gmail.Com

2) नायब
तहवसलदार
(महसल)

11

18) कार्दपत्र साक्षाुंकीत नाहीत.
7

वय राष्रीयत्व आवर्

1) ववहीत नमन्यातील अजग पूर्ग भरावा. (रू. 5 चे कोटग वफ स्टम्ॅ पसह)
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अवधवासाचा

2) जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला / मळ बोनाफाईड सर्थटफीकेट

दाखल्यासाठी लार्र्ारे

जन्म वदनाुंक व जन्म वठकार्ाच्या उल्ले खासह. (परराज्यातील व्यक्तींनी

आवचयक कार्दपत्रे

जन्म वठकार्ाचा परावा जोडावा.)
3)

या

तालक्यातील वास्तव्य

(वशधापवत्रका/पासपोटग /वीज

दशगववर्ारे

वबल/दरध्वनी

सध्याचे

शासकीय

वबल/घरपट्टी

परावे

पावती/ब ँक

पासबक/रवजस्टडग सोसायटी मेन्टे नन्स पावती/पोस्टाचे पत्र व्यवहार इ.)
4) अजाच्या वदनाुंकापासून महाराष्रात मार्ील सलर् 10 वर्षाचे वास्तव्याचे
परावे -शाळा, कॉले जमध्ये सलर् मार्ील सलर् 10 वर्षे वशकत असल्याचे
प्रमार्पत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, मार्ील सलर् 10 वर्षे नोकरी करीत
असल्याचा दाखला, मार्ील सलर् 10 वर्षाची राहत्या घराच्या पत्त्यावरील
ववज वबले / टे वलफोन वबले/रवजस्टर सोसायटीची भाडे पावत्या/बक
ँ

श्रीम. श्रृती
मरूडकर

र्ोरे र्ाुंव)

(मालाड,
र्ोरे र्ाुंव)

1) वनवासी
नायब
तहवसलदार
(बोरीवली,
काुंवदवली,
दवहसर)

1) वनवासी नायब
तहवसलदार
(बोरीवली,
काुंवदवली,
दवहसर)

2) नायब
तहवसलदार
(महसल)
(मालाड,
र्ोरे र्ाुंव)

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

2) नायब
तहवसलदार
(महसल)
(मालाड,
र्ोरे र्ाुंव)

पासबक/एल.आय.सी. पावती इत्यादी.
5) उमेदवार अज्ञान असल्यास ववडलाुंचे अवधवास प्रमार्पत्र ककवा वडीलाुंचे
सलर् 10 वर्षाचे महाराष्रातील वास्तव्याचे परावे आवर् वडीलाुंचे जन्म
प्रमार्पत्र /शाळा सोडल्याचा दाखला.
6) वडील हयात नसल्यास ववडलाुंचे मृत्यू प्रमार्पत्र व आईचे अवधवास
प्रमार्पत्र.
8) ववडल सोबत रहात नसल्यास त्याचे सबळ कारर् दशगववर्ारी कार्दपत्र
घटस्फोट वनर्गयाची प्रत (जसे Divorce decree) आवर् आईचे अवधवास
प्रमार्पत्र

ककवा

आईचे मार्ील सलर् 10 वर्षाचे महाराष्रातील

वास्तव्याचे परावे.
9) वववाहीत स्त्रीसाठी पतीचे अवधवास प्रमार्पत्र व वववाह नोंदर्ी दाखला /
प्रवतज्ञापत्र / राजपत्रात प्रवसध्द झाले ल्या नावातील बदल.
10) नावात, आडनावात, ववडलाुंच्या नाुंवात, जन्मतारखेत तफावत, फरक
असल्यास त्याबाबतचे प्रवतज्ञापत्र / राजपत्र.
11) स्व साक्षाुंकनाचे प्रपत्र ब जोडावे आवचयकेतनसार.
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12) अजगदार व त्याुंचे वडील याुंचा जन्म महाराष्रातील तर जन्म दाखला, शाळा
सोडल्याचा दाखला.
13) अजगदार महाराष्र बाहे र जन्मले ला असेल तर त्यास पढील कार्दपत्रे सादर
करावी लार्तील.
अ) अजग करण्याच्या तारखेपवीचा सतत 10 वर्षापेक्षा अवधक महाराष्र
राज्यात वास्तव करीत असल्याबाबतचा परावा.
ब) अजगदारास मळच्या अवधवासाचे सन्यासन, महाराष्राच्या अवधवासाची
श्स्वकृ ती व महाराष्रात कायमचे वास्तव करण्यासुंबुंधीचा आशय
असले ल्या ववर्षयाचे प्रवतज्ञापत्र व त्याची दबार प्रत. (Affidevit of
renouncing and adption in duplicate)
क) महाराष्रात करीत असले ला व्यवसाय अथवा कायम नोकरीचा परावा.
(सर्व्व्हस सर्थटवफकेट/र्मास्ता परवाना/इन्कमटॅक्स पत्रव्यवहार / पे
श्स्लप.)
14) परराज्यातून तात्परते वशक्षर्ासाठी अथवा नोकरीसाठी महाराष्रात आलेल्या
अजगदाराुंना अवधवासाचे प्रमार्पत्र वदले जार्ार नाही.
8

ऐपत दाखले

1) अजग रू.5/- च्या कोटग फी स्टॅम्पसह
2) ववहीत नमन्यातील दोन प्रतीत पवरपर्ग भरले ला फॉमग त्यास रू.5/- च्या
कोटग फी स्टम्ॅ पसह व अजगदाराचे दोन फोटो
3) ज्या वमळकती, स्थावर मालमत्ते वर ऐपतीचा दाखला मावर्तले ला आहे . त्या
वमळकतीचे मालकीबाबतचे योग्य ते नोंदर्ीकृ त दस्ताऐवजाची प्रत.
4) सदर स्थावर वमळकत ववकत घे तल्याचे दस्ताऐवज नोंदर्ी केल्याची
पावती, मद्राुंक शल्क भरल्याची पावती, सची क्र.II इत्यादी.
5) वमळकत/सदवनका इमारतीचे र्ृहवनमार् सुंस्थेकडील ना हरकत दाखला व
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कमारी वप्रया रार्े

1) तहवसलदार

1) तहवसलदार

बोरीवली

बोरीवली

(5 लाखापयंत)

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

( 5 लाखापयंत)

2) वनवासी
नायब
तहवसलदार

2) वनवासी नायब

(2 लाखापयंत)

तहवसलदार
( 2 लाखापयंत)

शेअर सर्थटवफकेट्स
6) प्रवतज्ञापत्र
7) 200/- रू. स्टम्ॅ पवर क्षतीबुंध पत्र वास्तववशारदचा दाखला.
8) सुंबुंवधत जमीनीचा 7/12 उतारा, वमळकत पवत्रका व मुंबई महानर्र
पावलकाकडील असेसमेंटची पावती.
9) रे शनकाडग , सोसायटी मेंन्टन्सची पावती, लाईट वबल, टे वलफोन इत्यादी.
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10) शासकीय Valuer कडील Value Report.
9

30 % मवहला आरक्षर्
दाखले (खल्या प्रवर्ातील
मवहलाुंसाठी)

1) ववहीत नमन्यातील अजग रू.5/- च्या कोटग फी स्टम्ॅ पसह

7

भारती डकरे

2) उमेदवाराचा शाळा सोडल्याचा दाखला जात नमद असले ला.

तहवसलदार
बोरीवली

तहवसलदार
बोरीवली

28075034

वनवासी नायब
तहवसलदार

वनवासी नायब
तहवसलदार

28075034

मावहती
अवधकारी
सुंबुंवधत अवल
कारकून

अवपलीय
अवधकारी
1) वनवासी नायब
तहवसलदार
2) नायब
तहवसलदार
(महसल)

28075034

tahsildar borivali
11@gmail.Com

3) वडीलाुंचा शाळा सोडल्याचा दाखला जात नमद असले ला.
4) वशधापवत्रका
5) कुं टुं बातील कमावत्या व्यक्तीचे मार्ील तीन आर्थथक वर्षाचे उत्पन्नाचे
दाखले ककवा आयकर वववरर्पत्र.
6) प्रवतज्ञापत्र.

10

11

अवभले खाच्या
कार्दपत्राुंच्या प्रमावर्त
प्रती दे र्े.
माहीतीचा अवधकार
अवधवनयम 2005 अुंतर्गत
प्राप्त अजावर कायगवाही
करर्े

ज्या कार्दपत्राुंच्या प्रमावर्त प्रती हव्या आहे त. त्याचा पर्ग तपवशल दशगववर्ारा
रू.5/- च्या कोटग फी स्ट ॅम्पसह अजग.

7 वदवस

नमन्यात अजग

30 वदवस

कमारी वप्रया रार्े

सुंबुंवधत वलपीक

tahsildar borivali
11@gmail.Com
tahsildar borivali
11@gmail.Com
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