BURDWAN MUNICIPALITY
CITIZEN CHATER

Services provided by the
Urban Local Bodies
(I)

Time limit for providing
service
by the Urban Local Body
(II)

1. Water Supply:
1.1. Sanction of new house
connection

10 days from receipt of
application

1.2. Effecting of new house
connection/ shifting of water
connection.
1.3. Repairing of water supply line
(Minor repairing)
1.4. Arresting leakage of water in
mains and wash of ferrule
1.5. Change of shifting of ferrule
1.6.Supply of water
through tanker/ lorry

45 days from receipt of
application

1.7. Stoppage of misuse of water
due to malfunction/ removal of street
taps etc.
1.8. Replacement of defective meter.
1.9. Actions against illegal method
of taking water from municipal
mains.

Appellate
authority
(IV)

Subarna Mahiuddin, Chairperson/
UIS, Burdwan
ViceMunicipality
Chairpersons

5 days
5 days
15 days
Within 24 hours of
application.
Depend on availability
5 days

30 days
7 days

2. Sanction of building plan:
2.1. Approval of Site Plan and
building plan for the residential
buildings having height of 14.5 meters
or above.
2.2. Sanction of Site Plan and building
plan of residential buildings having
height of less than 14.5 meters
2.3. Sanction of Site plan and building
plan for commercial or mixed use
buildings.
2.4. Sanction of Site plan and building
plan for institutional buildings.
2.5. Sanction of plan for addition,
alteration or repairing of old buildings.
2.6. initiating actions against illegal
buildings. Building activities.

15 days after getting the
approval from Municipal
Engineering Directorate

3. Birth and Death Registration:
3.1. Issuance of Birth and Death
Certificate

Within 3 days after
receiving report form the
concerned Health Center/
Hospital/ Nursing Home- If
reported within 21 days
from occurrence of Birth
and Death.
Within 7 days, if recorded
after the birth and death.
At the time of cremation
from the crematorium/
burial ground, if cremated
or buried, as the case may

3.2. Birth Certificate in case of
domestic birth or death.
3.3. Issuance of Cremation Certificate

Designated
Officer
(III)

Prasanta
Mukherjee,
AE,Burdwan
Municipality

Chairperson/
ViceChairpersons

Executive Officer,
Burdwan
Municipality

Chairperson/
ViceChairpersons

15 days

15 days

15 days
15 days
15 days

be, in a crematorium/ burial
ground of a Urban Local
Body.
3.4. Correction of records related to
Birth or Death Certificate

15 days

4. Enlistment of Profession Trade
and Calling and other licences:
4.1. New Enlistment Certificate
4.2. Renewal
4.3. Registration of cart, carriage etc.

15 days

4.4. Licence for advertisement
4.5. Licence of private market
5. Assessment:
5.1. Assessment of new holding,
partition, change of name/ correction
of records
5.2. Issuance of any type of
certificate or certified copy
6. Conservancy:
6.1 Garbage Cleaning
6.2. Removal of animal carcass

7 days
7 days
7 days

6.3. Cleaning of drains
6.4. Cleaning of chocked drain
6.5. Cesspool tank wash

7 days
2 days
Within 10 days after
submission of requisite
fees
7 days (except in the
urgent occasions of water
logging)
1 day

6.6. Cleaning of hydrants

6.7. Cleaning of garbage after receipt
of Special Cleaning Charge.
6.8. Removal of materials dumped
on the public thoroughfare.

7. Electric:
7.1. Replacement of defective street
lamp and repairing (Minor)
7.2. Installation of new street light

8. Public Works:
8.1. Repairing work of public
thoroughfare, or providing
temporary thoroughfare till repairing
of the road, to avoid any imminent
danger on life and property of
public.
8.2. Repairing of drains

Executive Officer,
Burdwan
Municipality

Chairperson/
ViceChairpersons

Secretary, Burdwan
Municipality

Chairperson/
ViceChairpersons

7 days
15 days

7 days
2 days
1 day

Within 2 days from the
date of expiry of term, as
determined by the Urban
Local Body, of the owner
of such material to
remove.
1 day

Tapas Makar, Nodal Chairperson/
Officer SBM,
ViceBurdwan
Chairpersons
Municipality

Secretary, Burdwan
Municipality

7 days from the date of
completion of installation
of poles and connection
by the electric supply
agency.
7 days
Soumitra Roy,
SAE, Burdwan
Municipality

2 to 7 days from placing
the work order
depending on urgency.
The days may be
extended on exceptional
cases and depending on

Chairperson/
ViceChairpersons

Chairperson/
ViceChairpersons

the volume of the work.

8.3. Repairing/ removal of street
furniture

2-7 days depending on
urgency.

8.4. Repairing of bridges/ culvert or
providing temporary thorough fare
over any water course till repairing
of the bridge/ culvert.

15 days from placing the
work order depending on
urgency. The days may
be extended on
exceptional cases and
depending on the volume
of the work.
15 days from placing the
work order depending on
urgency. The days may
be extended on
exceptional cases and
depending on the volume
of the work.

8.5. Restoration of road, drain,
culvert etc. after installation/
repairing of water supply/ electric/
telephone or lines of other utilties
lying under or beside such road/
drain/ culvert etc.

Note: Citizen are requested to provide necessary document to help us for providing the service
within the time priod.

ফধধভান পৌযবা
বফববন্ন বযষলফা াওয়া জন্য প্রষয়াজনীয় নবথষেয তাবরকা

বিব িং প্ল্যান ও াইট প্ল্যান
 দবরর
 যচা (এর.আয এফিং আয.এ)
 ূফফধ তধী পকায়াটধায মধন্ত টযাক্স যবদ
 ুযষনা প্ল্যান (অনুষভাবদত)
 পভধ- ‘এ’ (াইট প্ল্যাষনয পেষে)
 পভধ- ‘বফ’ (বফবডিং প্ল্যাষনয পেষে)
 পনা- অফষজকন (না আবি নদ) অবি বনফধাক িংস্থা পথষক (প্রষয়াজনীয় পেষে)
 ৪ কব াইটপ্ল্যান এফিং ৪ কব বফবডিং প্ল্যান
 এবক্সবকউবটব ভযাবজষেট এবপষ বফট পভধ ‘এর’ অনুমায়ী
 ভাষ্টায প্ল্যান, মখন উক্ত দাগবটপত এক বফঘায পফী, বকন্তু পকান ফাবি য়বন। অথধাৎ দাগবট পাাঁকা অফস্থায়
আষে।
 বফববন্ন পভধ ২০০৭ এয বফবডিং রুর অনুমায়ী পমষেষে মাা প্রষয়াজন তাা জভা বদষত ষফ।

পে রাইষন্স
নতুন রাইষন্স ষর
বনষজয ফাবিষত ষর








পভধ (Sec 118 অনুমায়ী, Form J) (কযা বফবাগ পথষক ২৫/- টাকা বদষয় ক্রয় কযষত ষফ)।
অদযতক ফাবিয টযাক্স যবদ।
ফাবিয টযাক্স যবষদ পম ফা মাযা আষেন তায/ তাষদয পনা- অফষজকন এফিং পবাটায কাষ ধয পজযক্স।
মায নাষভ রাইষন্স ষফ তায একবট পষটা এফিং পবাটায কাষ ধয পজযক্স।
একবট প্রষপনার টযাক্স িংক্রান্ত এফিং পল্ফব পেয়াষযন িংক্রান্ত দযখাস্ত।
পু িংক্রান্ত ফযফা ষর একবট পু রাইষন্স কব।
াটধনাযব পধাভ ষর াটধনাযব ব ষ য পজযক্স।

বািা ফাবিষত ষর
 পভধ (Sec 118 অনুমায়ী, Form J) (কযা বফবাগ ইষত ২৫/- টাকা বদষয় ক্রয় কযষত ষফ।
 অদযতক ফাবিষত টযাক্স যবদ।
 ফাবিয টযাক্স যবষদ পম ফা মাযা আষেন তায/ তাষদয পনা-অফষজকন ফা Agreement deed এয
পজযক্স এফিং তায/ তাষদয পবাটায কাষ ধয পজযক্স স্ব-প্রতযবয়ত ।
 এক কব বািা যবষদয পজযক্স।
 মায নাষভ রাইষন্স ষফ তায একবট পষটা এফিং পবাটায কাষ ধয পজযক্স।
 একবট প্রষপনার টযাক্স িংক্রান্ত এফিং পল্ফব পেয়াষযন িংক্রান্ত দযখাস্ত।
 পু িংক্রান্ত ফযফা ষর একবট পু রাইষন্স কব।
 াটধনাযব পাভধ ষর াটধনাযব ব ষ য পজযক্স।
বফ.দ্র. নাবধিংষাভ/ পগষ্ট াউ ইতযাবদ পেষে প্রাথবভক বাষফ নবথ না থাকায় পকাটধ এবপষ বপট জভা বদষত
ষফ।
বযবনউয়ার রাইষন্স ষর






বনষজয ফাবিষত ষর
পভধ (Sec 118 অনুমায়ী, Form J) (কযা বফবাগ ইষত ২৫/- টাকা বদষয় ক্রয় কযষত ষফ।
অদযতক ফাবিষত টযাক্স যবদ।
গত রাইষষন্সয ওবযবজনার এফিং এক কব পজযক্স।
একবট বফধ প্রষপনার টযাক্স াবটধবপষকষটয পজযক্স।
পু িংক্রান্ত ফযফা ষর একবট পুষ য বফধ াবটধবপষকষটয পজযক্স।

বািা ফাবিষত ষর






পভধ (Sec 118 অনুমায়ী, Form J) (কযা বফবাগ ইষত ২৫/- টাকা বদষয় ক্রয় কযষত ষফ।
অদযতক ফাবিষত টযাক্স যবদ।
গত রাইষষন্সয ওবযবজনার এফিং এক কব পজযক্স।
একবট বফধ প্রষপনার টযাক্স াবটধবপষকষটয পজযক্স।
পু িংক্রান্ত ফযফা ষর একবট পুষ য বফধ াবটধবপষকষটয পজযক্স।

বফ.দ্র. নাবধিংষাভ/ পগষ্ট াউ ইতযাবদ পেষে প্রষয়াজন বফষল বরউন, যাই ইতযাবদ জভা বদষত ষফ।

জম্ম ভৃতুয িংাে
ফধধভান পৌযবায অন্তধগত ফাচ্চায জষম্ময িংাে বনষত পগষর বনম্নবরবখত কাগজগুবর আফশ্যকঃ নাবিংষাভ পথষক পদওয়া ব চাজধ িংাে।
 ফাচ্চায বতা ও ভাতায পবাটায কা ধ ও আধায কা ধ।
 বনবদধষ্ট কযা দপ্তয পথষক পভধ তুষর ফাচ্চায নাভ বদষয় ূযণ কষয জম্ম ও ভৃতযু বফবাষগ জভা বদষত
ষফ।

জম্ম িংাে িংষাধন কযষত ষর বনম্নবরবখত কাগজগুবর আফশ্যকঃ বনবদধষ্ট প্রবতষ্ঠান পথষক আষগ িংষাধন কষয আনষত ষফ। িংষাধষনয আর কাগজ অবপষ জভা বদষত
ষফ।
 বতা ও ভাতায পবাটায কা ধ ও আধায কাষ ধয নকর কব াষথ জভা বদষত ষফ।
 আষগ িংাে পনওয়া থাকষর ুযাষনা িংােয আর কব জভা বদষত ষফ।
 াদা কাগষজ বতা/ ভাতায পদওয়া দযখাষস্তয কব জভা বদষত ষফ।
 বনবদধষ্ট কযা দপ্তয পথষক পভধ তুষর ফাচ্চায নাভ বদষয় ূযণ কষয জম্ম ও ভৃতযু বফবাষগ জভা বদষত ষফ।

ফধধভান পৌযবায অন্তধগত ভৃতুযয িংাে বনষত পগষর বনম্নবরবখত কাগজগুবর আফশ্যকঃ াক্তাষযয পদওয়া ভৃতযু য িংাে/ নাবধিংষাভ পথষক পদওয়া ব চাষজধয িংাষেয কব জভা বদষত
ষফ।
 দা/ কফয পদওয়ায আর িংাে।
 ভৃত ফযবক্তয পযন কা ধ ফাবতষরয কাগজ।
 ভৃত ফযবক্তয পবাটায কা ধ ও আধায কাষ ধয নকর কব াষথ জভা বদষত ষফ।
 বযফাষযয ে পথষক আষফদনকাযীয পবাটায কা ধ ও আধায কাষ ধয নকর কব াষথ জভা বদষত
ষফ।
 বনবদধষ্ট কযা দপ্তয পথষক পভধ তুষর ূযণ কষয জম্ম ও ভৃতযু বফবাষগ জভা বদষত ষফ।

ভৃতুয/ কফয/ দা কযায িংাে িংষাধন কযষত ষর বনম্নবরবখত কাগজগুবর আফশ্যকঃ াক্তাষযয পদওয়া ভৃতযু য িংাে/ নাবধিংষাভ পথষক পদওয়া ব চাজধ িংাষেয িংষাধন কষয
আর কব জভা বদষত ষফ।
 ভৃত ফযবক্তয পবাটায কা ধ ও আধায কাষ ধয নকর কব াষথ জভা বদষত ষফ।
 িংাে পনওয়া থাকষর ুযাষনা িংাে আর কব জভা বদষত ষফ।
 াদা কাগষজ দযখাস্ত জভা বদষত ষফ।
 বনবদধষ্ট কযা দপ্তয পথষক পভধ তুষর ূযণ কষয জম্ম ও ভৃতযু বফবাষগ জভা বদষত ষফ।
ফধধভান পৌযবায অন্তধগত ফাবিষত ভৃতুয ইষর/ ফাবষয দা ফা কফয ইষর (২১ বদন পথষক ১ ফৎষযয ভষধয)
ভৃতুযয িংাে বনষত পগষর বনম্নবরবখত কাগজগুবর আফশ্যকঃ






াক্তাষযয পদওয়া ভৃতযু য িংাে আর জভা বদষত ষফ।
দা ফা কফয পদওয়ায িংাে আর জভা বদষত ষফ।
ভৃত ফযবক্তয পযন কা ধ ফাবতষরয কাগজ।
ভৃত ফযবক্তয পবাটায কা ধ ও আধায কাষ ধয নকর কব াষথ জভা বদষত ষফ।
অবপ পথষক পদওয়া বনবদধষ্ট পভধ ূযণ কযষত ষফ।
বযফাষযয ে পথষক আষফদনকাযীয পবাটায কা ধ ও আধায কা ধ ও আধায কাষ ধয নকর কব াষথ
জভা বদষত ষফ।
 বনবদধষ্ট কযা দপ্তয পথষক পভধ তুষর ূযণ কষয জম্ম ও ভৃতযু বফবাষগ জভা বদষত ষফ।

ফাবিষত ভাযা পগষর এফিং অন্য পকান জায়গায় দা ফা কফয ইষর বনম্নবরবখত কাগজগুবরয প্রষয়াজন। (এক
ফেষযয উষধধ)
 াদা কাগষজ দযখাস্ত
 ভৃতযু াবটধবপষকট পভধ কযা দপ্তয পথষক তুরষত ষফ।
 াক্তাষযয াবটধবপষকট রাগষফ (Orginal)
 দা কযায ফা কফয পদওয়ায াবটধবপষকট রাগষফ।
 পযন কা ধ ফাবতর এয প্রভান ে রাগষফ।
 দযখাস্তকাযী পবাটায কা ধ পযন কা ধ পজযক্স কব প্রতযবয়ত। পগষজষট অবপায দ্বাযা তযাবয়ত ষত ষফ।

 ভৃতযু য ম্বষে জানা এভন ১০ জন প্রবতষফীয ােয মা পৌযবায দ্বাযা তযাবয়ত ষত ষফ এফিং ওই ১০
জষনয পবাটায কাষ ধয পজযক্স ও বনজ বনজ স্বােয  জভা বদষত ষফ।
 দযখাস্ত কাযীয পপান নম্বয থাকষর বদষত ইষফ।
 কফয অথফা দা কযায প্রভান ে বদষত ষফ।
 উিযাবধকাযী থাকষর তাায Executive Magistrate No Objection রাবগষফ।
 দযখাস্তকাযীয ফফাষয প্রভানে পৌয দস্য ফা প্রধান এয দ্বাযা স্বােবযত ষত ষফ।
 ভগ্র ঘটনা উষেখ কষয একবট এবপপ বপ Executive Magistrate এয বনকট ষত কষয জভা বদষত
ষফ।
বভউষটন জভা পদফায জন্য প্রষয়াজনীয় নবথে









পভধ ১০ ও ১৫ টাকা
পৌযকষযয যবদ (Up to Date)
দবরর ও বট দবরর
L.R চধা (Computerized)/ R.O.R
চরবত খাজনায যবদ (Up to Date)
ফাবিয প্ল্যান
আধায কাষ ধয পজযক্স
Flat এয পেষে Completion/ Occupation Certificate From Municipality
(Inform-H)
 এ োিাও মবদ পকাষনা কাগজ/ নবথ প্রষয়াজন য় পষেষে পৌয কতৃধষেয বনষদধ পভাতাষফক জভা বদষত
ষফ।
Note: ভস্ত কাগজ Self Attested কষয বদষত ষফ।

Separation এ জভা পদফায জন্য প্রষয়াজনীয় নবথে





পাবডিং ৃথকীকযণ পভধ, মায ভূরয ১০ টাকা
দবরর ও চধা
জবভয পেনী ফাস্তু থাকষত ষফ।
বভউষটন এয টাকা জভায যবদ ও পেটষভন্ট

 চরবত ভাষয পকায়াটধায এয টযাক্স যবদ
 Separation পেচ। ভগ্র পাবডিং এয পেচ। ফাবি থাকষর ভগ্র ফাবিয Single Line পেচ
Details Measurment বদষত ষফ।
 ফাবি থাকষর ফাবিয অনুষভাবদত নক্সা
 R.S চধা
 পলাষরা আনা L.R াযবচিং
 কনবাযন াবটধবপষকট (প্রষয়াজন অনুাষয)
 অনুষভাদন ষর বপ ২০০/- টাকা
 ফ্ল্যাট ফাবিয পেষে কভবপ্ল্ন াবটধবপষকট(C.C) রাগষফ এফিং অন্যান্য কাগষজয বফলষয় বফবাষগ পজষন
বনষত ষফ।

New Holding এ জভা পদফায জন্য প্রষয়াজনীয় নবথে











বনউ পাবডিং পভধ মায ভূরয ১০ টাকা
দবরর ও চধা (L.R)
জবভয পযক ধ ফাস্তু থাকষত ষফ।
াাাব ফাবিয টযাষক্সয যবদ
বনউ পাবডিং Site Plan
ফাবি থাকষর ফাবিয অনুষভাবদত নক্সা
R.S চধা
পলাষরা আনা L.R াযবচিং
কনবাযন াযবটবপষকট (প্রষয়াজন অনুাষয)
ওই দাষগ মবদ এক বফঘা ফা তায পফী জায়গা থাষক তাষর ওই দাষগয ভষধয অনুষভাবদত প্ল্াষনয অথফা
অনুষভাবদত ভাোয প্ল্াষনয কব জভা কযষত ষফ।
 ভাোয প্ল্াষনয জায়গা ষর ভাোয প্ল্াষনয কব জভা কযষত ষফ।

Amalgamationএ জভা পদফায জন্য প্রষয়াজনীয় নবথে
 পভধ মায ভূরয ৫০ টাকা
 Holding গুবরয চরবত পকায়াটধায মধন্ত টযাক্স Update
 ফ Holding
 R.O.R

গুবরয দবরর ও চধা

জবভয খাজনায যবদ Update
 Amalgamationএকবেকযষণয পেচ
 ফাবি থাকষর ফাবিয অনুষভাবদত নক্সা।
 পলাষরা আনা L.R. াযবচিং
 কনবাযন াবটধবপষকট (প্রষয়াজন অনুাষয) অনুষভাদন ষর বপ পজষন বনষত ষফ।


ফধধভান পৌযবায অন্তধগত এরাকায় পবটক টযাঙ্ক বযোয কযায জন্য বনম্নবরবখত কাগজগুবর আফশ্যক।
 কযা দপ্তয পথষক ২টাকা বদষয় পনওয়া একবট পধভ।
 অদযাফবধ টযাষক্সয একবট পজযক্স কব।
জরবফবাগ
নতুন জষরয িংষমাজন পনওয়ায জন্য প্রষয়াজনীয় নবথে
 ১০ টাকায একবট পভধ
 Update টযাষক্সয পজযক্স
 একবট পঘালনা ে (যাস্তা পভযাভবত বনজ খযষচ ও জর কভ ষর পকান রূ আবি পনই)
জষরয রাইন পভযাভবত
 Update টযাষক্সয পজযক্স
 াদা কাগষজ আষফদন ে
পপরুর বযফতধন
 Update টযাষক্সয পজযক্স
 াদা কাগষজ আষফদন ে
পপরুর বযোয
 Update টযাষক্সয পজযক্স
াদা কাগষজ আষফদন ে

বর্ধমান প ৌরসভা
পয সমস্ত ফমধ ক্যাল ক্াউন্টার পেকক্ াওয়া যাকব
সময়ঃ সক্া ১১টা পেকক্ দু ুর ২পটা
এবং
দু ুর ২:৩০ পেকক্ ববক্া ৪ পট
Sl No

From

Price

1

Birth & Death

Rs. 25/-

2

Mutation

Rs. 10/- &
15/-(Deed)

3

Separation

Rs. 10

4

Septick Tank

Rs. 2

Cleaning
5

Plan

Rs. 14 (Set)

6

Licence

25

7

New Holding

10

