
  

                 
                                                                  सोलापूर महानगरपािलका                          

               

सोलापूर महानगरपािलकेतफ�  रा�य शासनाने सेवा हमी कायदा २०१५ अतंग�त अिधसूिचत कर"यात आले$या पुढ'ल(माणे त*ा अ मधे नमूद केले$या सेवा या 

rts.solapurcorporation.org व  aaplesarkar.maharashtra.gov.in संकेत+थळावर उपल/ध करणेत आले$या आहेत.  

त*ा अ 

अ.1. सेवेचे नांव कामाची मदुत  

आव2यक कागदप3े 

ऑनलाईन बाबत काय�प7दती  

१ जनन दाखला  3 ;दवस 

 

सन १९९१ पासनूचे जनन दाखले हे www.solapurcorporation.org या 

सकंेत+थळावर “जनन न=दणी शोध” या िलकंमधे न=द शोधता येणार असनू 

न=द'चा 1मांक हा rts.solapurcorporation.org मधे जनन दाखला या सेवेखाली 

अज� करताना  न=द'चा 1मांक टाक$यानतंर ?जत@या (तींची मागणी केलेली 

आहे िततके पसैे नागBरकांनी ऑनलाईन भरावयाचे आहेत. तD नतंर सदर 

अजा�(माणे महापािलकेकडून नागBरकांFया Log in मधे दाखला Load केला 

जाईल जेणेकGन नागBरकांना Hयाची I(टं काढन घेता येईलू .   

 
2 

मयत दाखला 3 ;दवस सन २०११ पासनूचे मयत दाखले हे वर'ल अ.1. १ मधे नमदू 

काय�प7दतीनसुार नागBरकांना काढता येतील. 
 

३ 
मालमLा कर 

उतारा 

3 ;दवस नागBरकांना www.solapurcorporation.org या portal वGन “आपले मालमLा 

देय पहा” या िलकंमधे िमळकतीचा नबंर शोधता येईल ;कंवा नागBरकांकडे 

असणाM या िमळकत Iबलावर देखील िमळकत 1मांक उपल/ध आहे. सदर 

िमळकत 1मांक न=दवनू नागBरकांना ऑनलाईन अज� करता येईल. ;कती (ती 

अपे?Nत आहेत Hया(माणे नागBरकांना ऑनलाईन पसैे भरावे लागतील.  

नागBरकांFया Log in मधे उतारा Load केला जाईल जेणेकGन नागBरकांना 

Hयाची I(टं काढन घेता येईलू .  



४ 

 

थकबाकP 

नस$याचा 

दाखला  

3 ;दवस याची काय�प7दती अ.1. ३ (माणेच रा;हल 

 

५ 
वारसा ह@काने 

िमळकतीचे 

ह+तांतरण न=द 

15 ;दवस 

1)थकबाकP नस$ याचा दाखला 

2)वारसाह@ क (माणप3   

 

िमळकत 1मांक न=दवनू नागBरकांना ऑनलाईन अज� करता येईल. आव2यक 

ती कागदप3े नागBरकांना scan कGन upload करावी लागतील. तD नतंर 

सबंिंधत खाHयांकडून मळू कागदप3ांची तपासणी झालेनतंर ह+तांतरण 

(माणप3 नागBरकांFया Log in मधे Load केले जाईल जेणेकGन नागBरकांना 

Hयाची I(टं काढन घेता येईलू .  

६ वारसा 

ह@काTयितBर* 

इतर कारणाने 

िमळकतीचे 

ह+तांतरण न=द 

15 ;दवस 

१)थकबाकP नस$ याचा दाखला  

२)द+ तऐवजाची (त(खरेद' खत/ बNीसप3/ वाटणीप3 व इतर) 

 

याची काय�प7दती वर'ल अ.1. ५ (माणेच रा;हल. 

७ बांधकाम 

परवानगी 

60 ;दवस 

1)(ॉपटZ उतारा ( मळू (त ) ६ म;ह[याFया आतील 

2)इंडे@स मळू (त 

3) सनद मळू (त  

4) मजंूर लेआउट (त 

5)चाल ूकर आकारणी ना हरकत दाखला 

6)(ित\ा व हमीप3  

7) शहर सधुारणा ना हरकत दाखला  

8) नकाशे (ती  - चार 

9)लायस[स आ;क� टे@ट/इं?जिनयर /सपुरवायजर-१ व २  यांचे 

लायस[सचे झेरॉ@स (त 

नागBरकांना ऑनलाईन अज� करता येईल. आव2यक ती कागदप3े scan कGन 

upload करावी लागतील. तD नतंर सबंिंधत खाHयाकडून जागेवर जाऊन 

तपासणी झालेनतंर व मळू कागदप3ांची पडताळणी झालेनतंर नागBरकांना 

भराTया लागणाM या फP बाबत Letter of Intimation ;दले जाईल व नागBरकांनी 

पसैे भरले नतंर बांधकाम परवानगीची (त  नागBरकांFया Log in मधे Load 

केली जाईल जेणेकGन नागBरकांना Hयाची I(टं काढन घेता येईलू . 

८ भोगवटा 

(माणप3 

30 ;दवस 

1)बांधकाम (ारंभ  (माणप3 

2)जोते (माणप3 

अ.1. ७ (माणेच काय�प7दती रा;हल. 



3)घरमालक/वा+ तIुवशारद यांचे पणु�H वाचे + वयघंोषणा प3 

९ जोते (माणप3 15 ;दवस 

1)बांधकाम (ारंभ (माणप3 

अ.1. ७ (माणेच काय�प7दती रा;हल. 

१० भाग नकाशा 3 ;दवस 

1)7/12उतारा/सीट'सT ह� उतारा 

2)मोजणी नकाशा/ िसट' सT ह� नकाशा 

अ.1. ७ (माणेच काय�प7दती रा;हल. 

११ झोन (माणप3 7 ;दवस 

12)7/12उतारा/िसट'सT ह� उतारा 

2)मोजणी नकाशा/ िसट' सT ह� नकाशा 

अ.1. ७ (माणेच काय�प7दती रा;हल. 

१२ नळजोडणी देणे 15 ;दवस 

1) जागा मालकP कागदप3े 

2) थकबा कP नस$ याचा दाखला 

3)   +थळ दश�क नकाशा 

नागBरकांना ऑनलाईन अज� करता येईल. आव2यक ती कागदप3े scan कGन 

upload करावी लागतील. तD नतंर सबंिंधत खाHयाकडून जागेवर जाऊन 

तपासणी झालेनतंर व मळू कागदप3ांची पडताळणी झालेनतंर नागBरकांना 

भराTया लागणाM या फP बाबत Letter of Intimation ;दले जाईल व नागBरकांना 

पसैे भरले नतंर नळ जोडणी केली जाईल.  

१३ जलिनHसारण 

जोडणी देणे 

15 ;दवस 

1) जागा मालकP कागदप3े 

2) थकबा कP नस$ याचा दाखला 

अ.1. १२ (माणेच काय�प7दती रा;हल 

१४ अ?dनशामक ना 

हरकत दाखला 

देणे 

7 ;दवस 

1)थकबा कP नस$ याचा दाखला 

2) लायस[स आ;क� टे@ट/इं?जिनयर यांचा अज�  

3)आग (ितबधंक उपाययोजनांबाबतची Gपरेषा  

4)कॅIपटेशन ;फ 

अ.1. १२ (माणेच काय�प7दती रा;हल 

१५ Iववाह (माणप3 3 ;दवस सदर Iववाहप3ाची न=द सगंणकावरच केलेली अस$यास (त काढन घे"याची ू

सIुवधा आहे.  

                    

                    आयु*  

                  सोलापूर महानगरपािलका  


