
MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

FAQ ON BIRTH AND DEATH

Sr.No. Particulars
1. What is procedure for registration of birth and death event?

According to Registration of Birth and Death Act, 1969, it is necessary to register 
the event of Birth and Death within 21 days of occurrence of the event. If the birth 
and death occurred in the hospital or at home, then birth and death event should 
be registered in the concerned ward office of Municipal Corporation of Greater 
Mumbai. Citizens can obtain birth and death certificate from Civic Facility Center 
of Ward office after applying in prescribed format and paying necessary charges 
on working days between 8 a.m.to 8 p.m.

2 What is procedure if birth or death event is not registered within 21 days?

According to RBD Act 1969, clause no.13 late registration of birth and death event
can be done by paying below mentioned charges
1day to 21 days –Free
22 days to 30 days- Rs.11/-
31 days to 1 year – Rs.23/- (with affidavit)
After 1 year –Rs.55/-(with court order)

3. What are charges for obtaining birth and death certificate?

For the birth and 

death events oc-

curred before 

31.12.2015

First copy of birth certificate - FREE of charge to relatives 

after producing necessary documents.

for anyone other than relatives Rs.20/- + Rs.2/- searching 

charges

Rs.30/- for further next copy

First copy of Death certificate - FREE of charge to relatives 

after producing necessary documents.

for anyone other than relatives Rs.20/- + Rs.2/- searching 

charges Rs.20/- for further next copy

For the birth and 

death events oc-

curred  after 

1.1.2016 

Rs.6/- is charged as the certificates are generated from the 

Civil Registration System software of Central Government 

on website crs.orgi.gov.in

4 Can we change the name of child once inserted in birth certificate?
According to clause no.14 of RBD act 1969, name of child once inserted cannot 
be changed. 
Correction in name can be done if there is spelling mistake such as ‘i’ to ‘ee’, but 
pronounciation should not be changed. 
Name of child can be inserted in the birth certificate till 15 years after birth event.



5 Can we get birth and death certificate in Mumbai for the event happened 
outside Mumbai?

No, according to RBD Act 1969, birth and death certificate is issued by the 
Registrar of local government Institution of the place where the event occurred.

6. Can we get birth certificate in Mumbai for the event happened outside India?

According to clause no.20 of RBD act 1969, If the parents have come to settle in 
India, then birth can be registered within 60 days of their arrival to India in Indian 
Embassy.

7 Can we get death certificate in Mumbai for the event happened outside 
India?

According to clause no.20 of RBD act 1969, if any Indian died outside India, then 
death can be registered at Indian Embassy.

8 How to correct the address mentioned in birth and death certificate?

Correction in address can be done after producing minimum two valid legal 
address proofs before the event. 

                                                                                                     sd/-

                                                                                        Executive Health Officer

                                                                                          



बबहनननन्मुंबई     नहहानगरपहाललिकहा
सहारर्वजननक     आररोगग     खहातत

अनन
.क.

              प्रश्न व उत्तर

1 जनन्म व न्ममतततचतच्या घटननेचची ननोंदणची करणतच्याचची प्रककतच्या कच्यात आहने ?
जनन्म न्ममततत ननोंदणची अधधिधनतन्म 1969  अनवतने जनन्म व न्ममतततचची ननोंद घटनच्या घडलतच्यापच्यासतन 21
कदवसच्यासांचतच्या आत करणने बसांधिनकच्यारक आहने. जनन्म व न्ममतततचची घटनच्या रुगणच्यालत अथवच्या घररी झच्यालतच्यास ,
सदर कनेत्र न्महच्यापच्याधलकनेचतच्या जतच्या कवभच्यागच्याचतच्या अखततच्याकरत तनेतने  ततच्या ससांबसांधधित कवभच्याग कच्यातच्यार्यालतच्यात जनन्म
व न्ममतततचची ननोंद करणतच्यात तनेतने.  नच्यागकरक ससांबसांधधित कवभच्याग कच्यातच्यार्यालतच्याचतच्या नच्यागररी सनकवधिच्या ककेंदच्यात
कच्यातच्यार्यालतचीन कच्यान्मकच्याजच्याचतच्या कदवशची स.8.00  तने ससांधतच्या.8.00  वच्याजनेपतर्यंत कवकहत नन्मननतच्यान्मधतने अजर्या
करुन व कवकहत शनलक भरुन प्रच्याप्त करुन घनेऊ शकतच्यात.

2 जनन्म ककसांवच्या न्ममतततचतच्या घटननेचची ननोंद 21 कदवसच्यानसांतर झच्यालतच्यास ननोंदणचीचची प्रककतच्या कच्यात आहने ?
जनन्म न्ममततत ननोंदणची अधधिधनतन्म 1969  चतच्या कलन्म 13  ननसच्यार उधशरच्या जनन्म ककसांवच्या न्ममतततचची ननोंदणची
खच्यालरी नन्मतद कनेलनेलने शनलक धसवकच्यारुन करणतच्यात तनेतने.
1 कदवस तने 21 कदवस धननशनलक– 

22 कदवस तने 30 कदवस रु– .11/-
31 कदवस तने 1 वरच्यार्यापतर्यंत रु– .23/-(प्रधतजच्यापत्रच्यासह)
1 वरच्यार्यानसांतर रु– .55/-(नतच्यातच्यालतचीन आदनेशच्यासह)

3 जनन्म व न्ममतततचतच्या प्रन्मच्याणपत्रच्यासच्याठठी ककतची शनलक आकच्यारणतच्यात तनेतने ?
कद.31.12.2015 चतच्या पतवर्वी 
झच्यालनेलतच्या जनन्म व न्ममतततचतच्या 
घटनच्यासांचतच्या बच्याबतचीत

जनन्म प्रन्मच्याणपत्रच्याचची पकहलरी प्रत – 

धननशनलक (बच्याळच्याचतच्या नच्यातनेवच्याईकच्यासांनची आवशतक पनरच्यावच्या सच्यादर 
कनेलतच्यानसांतर)
बच्याळच्याचतच्या नच्यातनेवच्याईकच्यावतधतकरक्त 
इतर वतक्तचीस रु– .20/- अधधिक रु.2/- शशोधि शनलक
रु.30/- पनढरील प्रततनेक जच्यादच्या प्रतचीस
न्ममततत प्रन्मच्याणपत्रच्याचची पकहलरी प्रत – 

धननशनलक (न्ममत वतक्तचीचतच्या नच्यातनेवच्याईकच्यासांनची आवशतक पनरच्यावच्या सच्यादर 
कनेलतच्यानसांतर)
न्ममतच्याचतच्या नच्यातनेवच्याईकच्यासांवतधतकरक्त 
इतर वतक्तचीस रु– .20/- अधधिक रु.2/- शशोधि शनलक 
रु.20/- पनढरील प्रततनेक जच्यादच्या प्रतचीस



कद.1.1.2016  नसांतर
घडलनेलतच्या जनन्म व न्ममतततचतच्या
घटनच्यासांचतच्या बच्याबत

ककेंद शच्यासनच्याचतच्या नच्यागररी ननोंदणची कच्यातर्याकन्म प्रणच्यालरीचने ससांकनेतसथळ
crs.orgi.gov.in न्मधितन कच्याढलनेलतच्या प्रततनेक प्रतचीसच्याठठी रु.6/- 

4 एकदच्या जनन्म प्रन्मच्याणपत्रच्यान्मधतने ननोंदकवलनेलने बच्याळच्याचने नच्याव बदलतच्या तनेतने कच्या ?
जनन्म न्ममततत ननोंदणची अधधिधनतन्म 1969 चतच्या कलन्म 14 अनवतने जनन्म प्रन्मच्याणपत्रच्यान्मधतने एकदच्या ननोंदकवलनेलने
पननहच्या बदलतच्या तनेत नच्याहरी.
नच्यावच्याचतच्या सपनेधलसांगन्मधतने चनक झच्यालतच्यास दनरुसतची करतच्या तनेतने जसने कक,’i’ चची दनरुसतची ‘ ee’ , परसांतन ,
नच्यावच्याचच्या उचचच्यार बदलरी हशोतच्या कच्यान्मच्या नतने.
जनन्मच्याचची घटनच्या घडलतच्यापच्यासतन 15 वरच्यार्यंचतच्या आत बच्याळच्याचने नच्याव जनन्म प्रन्मच्याणपत्रच्यान्मधतने ननोंदकवतच्या तनेतने.

5 न्मनसांबईचतच्या बच्याहनेर घडणच्या-तच्या जनन्म व न्ममतततचतच्या घटनच्यासांचने न्मन सांबईन्मधतने जनन्म व न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र धन्मळतने कच्या
?
नच्याहरी ,  जनन्म न्ममततत ननोंदणची अधधिधनतन्म 1969  चतच्या अनवतने जतच्या कनेत्रच्यात जनन्म ककसांवच्या न्ममतततचची घटनच्या
घडलरी ततच्याच कनेत्रच्याचतच्या सथच्याधनक सवरच्याजत ससांसथनेचतच्या धनबसांधिकच्याकडतन जनन्म ककसांवच्या न्ममतततचने प्रन्मच्याणपत्र
धन्मळतने.

6 भच्यारतच्याचतच्या बच्याहनेर जनन्म झच्यालच्या असलतच्यास न्मनसांबईन्मधतने जनन्म प्रन्मच्याणपत्र धन्मळतने कच्या ?
जनन्म न्ममततत ननोंदणची अधधिधनतन्म 1969 चतच्या कलन्म 20 अनवतने , बच्याळच्याचने आई-वकडल जर भच्यारतच्यान्मधतने
सथच्याधतक हशोणतच्यासच्याठठी आलने असतचील , तर तने भच्यारतच्यान्मधतने आलतच्यापच्यासतन 60 कदवसच्यासांचतच्या आत भच्यारतचीत
दततच्यावच्यासच्यान्मधतने जनन्मच्याचची ननोंदणची करतच्या तनेतने 

7 भच्यारतच्याचतच्या बच्याहनेर न्ममततत झच्यालच्या असलतच्यास न्मनसांबईन्मधतने न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र धन्मळतने कच्या ?
जनन्म न्ममततत ननोंदणची अधधिधनतन्म 1969 चतच्या कलन्म 20 अनवतने , एखच्यादरी भच्यारतचीत वतक्तची भच्यारतच्याबच्याहनेर
न्ममत पच्यावलरी असनेल तर भच्यारतचीत दततच्यावच्यासच्यान्मधतने न्ममतततचची ननोंदणची करतच्या तनेतने

8 जनन्म व न्ममततत प्रन्मच्याणपत्रच्यान्मधतने नन्मतद कनेलनेलच्या पततच्यान्मधतने दनरुसतची कशची करच्यावची ?
जनन्म व न्ममततत प्रन्मच्याणपत्रच्यान्मधतने नन्मतद कनेलनेलतच्या पततच्यान्मधतने दनरुसतची करणतच्याककरतच्या धनबसांधिकच्याचतच्या सन्मशोर
जनन्म ककसांवच्या न्ममततत घटनच्या घडलतच्याचतच्या आधिचीचने कन्मचीतकन्मची दशोन ववैधि वच्यासतवतच्याचने पनरच्यावने सच्यादर करणने
आवशतक आहने.

                                                                                             
 

सहरी /- 
कच्यातर्याकच्याररी आरशोगत अधधिकच्याररी



बबहनननन्मुंबई नहहानगरपहाललिकहा
सहारर्वजननक आररोगग खहातत

क.               प्रश्न और उत्तर
1 जनन्म और न्ममततत कक घटनच्या कक रधजससनेशन कक प्रककतच्या कतच्या हवै ?

जनन्म न्ममततत रधजससरीकरण अधधिधनतन्म 1969  कने अननसच्यार जनन्म और न्ममततत कक घटनच्या हशोनने कने बच्याद
रधजससनेशन 21 कदन कने असांदर करनच्या अधनवच्यातर्या हवैI  जनन्म और न्ममततत कक घटनच्या रुगणच्यालत तच्या घर न्मने
हनई हशो तशो सदर कनेत्र न्महच्यापच्याधलकच्या कने धजस कवभच्याग कने कच्यातर्याकनेत्र न्मकें आतच्या हवै , उस ससांबसांधधित कवभच्याग
कच्यातच्यार्यालत न्मकें जनन्म और न्ममततत कक रधजससनेशन कक जच्यातची हवै I नच्यागकरक ससांबसांधधित कवभच्याग कच्यातच्यार्यालत कने
नच्यागररी सनकवधिच्या ककेंद न्मकें कच्यान्मकच्याज कने कदन सनबह.8.00 सने शच्यान्म.8.00 बजने तक कवकहत नन्मननने न्मकें अजर्वी
करकने और कवकहत शनलक भरकने प्रच्याप्त कर सकतने हवै I.

2 जनन्म तच्या न्ममततत कने घटनच्या कक रधजससनेशन  21 कदन कने बच्याद करनची हशो तशो रधजससनेशन कक प्रककतच्या कतच्या
हवै ?
जनन्म न्ममततत रधजससरीकरण अधधिधनतन्म 1969 कने कलन्म 13 कने अननसच्यार कवलसांकबत जनन्म तच्या न्ममततत कक
रधजससनेशन धनमनधलधखत शनलक भरकने कक जच्यातची हवैI 
1 कदन सने 21 कदन धननशनलक– 

22 कदन सने 30 कदन रु– .11/-
31 कदन सने 1 सच्यालतक रु– .23/-(प्रधतजच्यापत्र कने बच्याद )
1 सच्याल कने  बच्याद रु– .55/-(नतच्यातच्यालतचीन आदनेश कने बच्याद )

3 जनन्म और न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र प्रच्याप्त करनने कने धलए ककतनच्या शनलक धलतच्या जच्यातच्या हवै ?
कद.31.12.2015 कने पहलने हनए  
जनन्म और न्ममततत कक घटनच्याओ सने 
ससांबसांधधित

जनन्म प्रन्मच्याणपत्र कक पहलरी प्रधत
धननशनलक – (बच्यालक कने करशतनेदच्यारशोनने आवशतक दसतच्यावनेज 

जन्मच्या करनने कने बच्याद )
बच्यालक कने करशतनेदच्यारशो कने 
अलच्यावच्या ककसची दनसरने वतकक्त कने 
धलए रु– .20/- अधधिक रु.2/- शशोधि शनलक
रु.30/- आगने कक हर जतच्यादच्या प्रधत कने धलए 
न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र कक पहलरी प्रधत 
धननशनलक – (न्ममत वतकक्त कने करशतनेदच्यारनने आवशतक दसतच्यावनेज

जन्मच्या करनने कने बच्याद)
न्ममत वतकक्त कने करशतनेदच्यारशो कने 
अलच्यावच्या ककसची दनसरने वतकक्त कने 



धलए रु– .20/- अधधिक रु.2/- शशोधि शनलक 
रु.20/- आगने कक हर जतच्यादच्या प्रधत  कने धलए

कद.1.1.2016  कने बच्याद हनऐ जनन्म
और न्ममततत कक घटनच्याओसां सने
ससांबसांधधित 

ककेंद शच्यासन कने नच्यागररी रधजससरीकरण कच्यातर्याकन्म प्रणच्यालरी कने
ससांकनेतसथल crs.orgi.gov.in वदच्यारच्या धनकच्यालने गए हर प्रधत
कने धलए  रु.6/- 

4 एक बच्यार जनन्म प्रन्मच्याणपत्र न्मकें रधजससनेशन ककए बच्यालक कच्या नच्यान्म कतच्या बदलच्या जच्या सकतच्या हवै ?

जनन्म न्ममततत रधजससरीकरण अधधिधनतन्म 1969 कने कलन्म 14 कने अननसच्यार जनन्म प्रन्मच्याणपत्र न्मकें एक बच्यार
रधजससरी ककए बच्यालक कच्या नच्यान्म बदल नहरी सकतने हवै I
बच्यालक कने नच्यान्म कने कनेवल सपनेधलसांग न्मकें हनई गलतची सनधिच्यार सकतने हवै जवैसने कक ,’i’  कच्या सनधिच्यार
‘ee’ , परसांतन , नच्यान्म कच्या उचचच्यारण बदलनच्या नहरी चच्याकहए I
जनन्म कक घटनच्या हशोनने कने बच्याद 15  सच्याल कने भचीतर बच्यालक कच्या नच्यान्म जनन्म प्रन्मच्याणपत्र न्मकें रधजससनेशन
ककतच्या जच्या सकतच्या हवै I

5 न्मनसांबई कने बच्याहर हशोनने वच्यालने  जनन्म और न्ममततत कक घटनच्याओ कच्या न्मनसांबई न्मकें जनन्म और न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र प्रच्याप्त
कर सकतने हवै कतच्या ?
नहरी , जनन्म न्ममततत रधजससरीकरण अधधिधनतन्म 1969 कने अननसच्यार धजस कनेत्र न्मकें जनन्म तच्या न्ममततत कक घटनच्या
हशोतची हवै उस कनेत्र कने सथच्याधनक सवरच्याजत ससांसथच्या कने धनबसांधिक कने कच्यातच्यार्यालत सने जनन्म तच्या न्ममततत कच्या
प्रन्मच्याणपत्र प्रच्याप्त कर सकतने हवै I

6 भच्यारत कने बच्याहर जनन्म हनआ हशो तशो न्मन सांबई न्मकें जनन्म प्रन्मच्याणपत्र प्रच्याप्त कर सकतने हवै कतच्या ?
जनन्म न्ममततत रधजससरीकरण अधधिधनतन्म 1969  कने कलन्म 20  अननसच्यार ,  बच्यालक कने न्मच्यातच्या-कपतच्या अगर
भच्यारत न्मकें सथच्याधतक हशोनने कने धलए आए हशो तशो वने भच्यारत न्मने आनने कने बच्याद सने 60 कदन कने भचीतर भच्यारतचीत
दततच्यावच्यास न्मने जनन्म कक रधजससनेशन कक जच्या सकतची हवै I

7 भच्यारत कने बच्याहर न्ममततत हनई हशो तशो न्मन सांबई न्मकें न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र प्रच्याप्त कर सकतने हवै कतच्या ?
जनन्म न्ममततत ननोंदणची अधधिधनतन्म 1969 कने कलन्म 20 अननसच्यार , अगर भच्यारतचीत वतकक्त कक न्ममततत भच्यारत
कने बच्याहर हनई हशो तशो भच्यारतचीत दततच्यावच्यास न्मकें न्ममततत कक रधजससनेशन कक जच्या सकतची हवै I

8 जनन्म और न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र न्मकें असांककत ककए पतने न्मकें हनई गलतची कच्या सनधिच्यार कवैसने कर सकतने हवै ?
जनन्म और न्ममततत प्रन्मच्याणपत्र न्मकें असांककत ककए पतने न्मने हनई गलतची सनधिच्यारनने कने धलए धनबसांधिक कने सच्यान्मनने
जनन्म तच्या न्ममततत कक घटनच्या हशोनने कने पकहलने कने कन्मसने कन्म दशो ववैधि दसतच्यावनेज धजसन्मकें सहरी पतच्या धलखच्या हशो
, सच्यादर करनच्या अधनवच्यातर्या हवै I

 
सहरी /- 

कच्यातर्याकच्याररी आरशोगत अधधिकच्याररी


