
 

 

 

नगर अिभयंता कायालय कड�ल �मखु खाते 1) र� ते �वभाग 2) इमारती 3) झो.प.सधुारणा 

4) �व'तु �वभाग 5) भमूी व मालम* ता �वभाग 6) बांधकाम परवाना 7) � टोअर व मिशनर� 

�वभाग 8) अित1मण  

 सोलापरू शहराम3 ये  

1) र� ते �वभाग Ð सोलापरू शहरात रा5 य� तर�य नगरो* थान योजने मधनू एकूण 32 

र� *यांची कामे चाल ू आहेत. याकामी ;ज<हा�तर नगरो* थान योजने अंतगत 

एम.एस.आर.ड�.सीत झाले< या पाच �मखु र� *यांची कामे पनुः डांबर�करणाची कामे 

पणू करणेत आलेली आहेत. अंतगत मोठे र� ते याची कामेह� ;ज<हा� तर�य नगरो* थान 

मधनू काह� पणू तर काह� कामे चाल ूआहेत. र�* याची कामे �वभागीय कायालये 1ं.1 

ते 8 मधनू करणेत येतात. 

2) इमारती Ð सोलापरू शहरात बी.ओ.ट� अंतगत तीन मोठया बी.ओ.ट�. @ या योजना सAु 

आहेत. या B यितCरD त सवुण जयंती , सोलापरू म.न.पा.  यातनू म.न.पा. �शासकEय 

इमारती सधुारणा करणे. सोलापरू शहराम3 ये महाराF G नगरो* थान ;ज<हा� तर मधनू 

बागा व �मशानभमूीची कामे पणू होणे@या ;�थतीत आहे.  

3) झोपडपHट� सधुारणा Ð सोलापरू शहराम3 ये दोन झोपडपHटयाचे आय.एच.एस.ड�.पी. 

अंतगत इमारतीचे बांधकामे पणू झाले आहेत. एकूण 460 लाभाK याना या 

झोपडपHट�तील लाभाKयाLना पD ्D या घराचा लाभ िमळाला आहे. यापकैE जगजीवन 

झोपडपHट� 88 लाभाथQ यांना घरकुलाचे वाटप केले आहे. 2011 पासनू नवीन घरात 

राहत आहेत व भगवान नगर झोपडपHट�तील 371 लाभाK याLना घरकुले वाटप करणेचे 

िनयोजन आहे. रमाई आवास योजनेअंतगत 710 लाभाK याLना घरकुलाचे लाभ िमळाला 

आहे. या B यितCरD त 10008 वयै�Sक शौचालये व बांधकामे बांधनू देणेत आलेले 

आहेत.  

नगर अिभयंता �वभागाचे कामकाजाचे �वUप 



4) भमूी व मालम* ता शहरातील मेजर गाळे व िमनी गाळयांचा भाडे व वसलुीचे काम केले 

जाते. 

 

5) बांधकाम परवाना अॅटो ड�.सी.आर @ या मा3यामातून बांधकाम परवानाची कायवाह� 

करणेत येते. जा�तीत जा�त नागCरकांना याचा फायदा होतो. नगर रचना अिधिनयम 

कलम 1966 तरतुद�@ या अनषंुगाने �वकास परवाना देणेची कायवाह� ठेवणेत येते.  

6) �टोअर व मिशनर� �वभागाकडून दैनंZदन �व�वध �कार@ या दAु� *या आप* कालीन या 

कामासाठ[ मिशनर� �वभागाकडे 10 डंपर, 7 जे.सी.पी. शहरा@ या सेवेत आहेत. यांचे 

मा3यमातून शहरातून �व�वध कामे केले जातात. 

7) अित1मण �वभागाकडून शहरातील र� * यावर�ल अित1मणे काढली जातात. * याच 

बरोबर �वना परवाना बांधकाम काढणे, धोकादायक इमारती पाडणे, आव^ यकतेनसुार 

तेथील यं_णा वापAन * याम3 ये पोलीस �वभाग यां@ या मदतीने अ` य कामे केली 

जातात.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


