
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

अ.

ब. 

लोकसेवांची सचूी  
 

आवँ यक कागदपऽे  फ� र. �. िनयत 

कालमया �दा  

पदिनद िशत 

अिधकार#  

ूथम अ&पलीय 

ूािधकार#  

'(तीय अ&पलीय 

अिधकार#  

1 ज+ म ूमाणपऽ देणे  &व'हत नमु+ यात ील अज�  30/- 3 'दवस  आरो1 य  िन2र3क 

तथा उपिनबंधक  

आरो1 यािधकार# स  हा6यक 

आयु7 त 

(महसूल) 

2 म<ृ य ुूमाणपऽ देण े &व'हत नमु+ यात ील अज� 30/- 3 'दवस आरो1 य  िन2र3क 

तथा उपिनबंधक  

आरो1 यािधकार# स  हा6यक 

आयु7 त 

(महसूल) 

सोलापूर महानगरपािलका , सोलापूर 

महारा> लोकसेवा ह7क अिधिनयम महारा> लोकसेवा ह7क अिधिनयम महारा> लोकसेवा ह7क अिधिनयम महारा> लोकसेवा ह7क अिधिनयम 2015 अंतग�त अिधसूिचत सेवा अंतग�त अिधसूिचत सेवा अंतग�त अिधसूिचत सेवा अंतग�त अिधसूिचत सेवा  



3 &ववाह न?दणी 

ूमाणपऽ देणे 

1)&व'हत नमु+ यातील  अज� 

2) वाः तA याचा पुरावा 

3)वयाचा पुरावा 

4)&ववाहासाठC उपDःथत 

सा3ीदारांचे ः वयंघोषणापऽ 

5)90 'दवसानतंर न?दणी 

असI यास ः वयंघोषणापऽ  

&ववाहा 

नंतर 3 म'हनेचे 

आत र.�.65/- 

 दोन वषा�पय�त 

र.�.265  

व दोन वषा�चे पुढे 

र.�.765/- 

3 'दवस &वभागीय 

अिधकार# बमांक 

1 त े8 

1)&वभागीय 

काया�लय ब.1 ते4 

सहा6यक आयु7 त 

(म हसूल) 

2) &वभागीय 

काया�लय ब.5 ते 

8 सहा6यक 

आयु7 त 

(सव�साधारण) 

उपायु7 त 

4 मालम< ता कर उत ारा 

देणे 

&व'हत नमु+ यातील अज� 55/- 3 'दवस अिभलखेापाल  स  हा6यक आयु7 त 

(महसूल) 

उपायु7 त 

5 थकबाक� नसI याचा 

दाखला देणे 

&व'हत नमु+ यातील अज� ------- 3 'दवस 1) कर आकारणी 

कर सकंलन ूमखु 

2)काया�लय 

अिध3क (हQवाढ) 

3)आकारणी व 

वसुली अिधकार# 

(गवसु) 

4)ः थािनक संः था 

कर िनधा�रक व 

समाहारक 

अिधकार#  

सहा6यक आयु7 त 

(सव�साधारण) 

उपायु7 त 



6 अ)दः तऐवजाS या 

आधारे मालम< ता 

हः तांतरण न?द 

ूमाणपऽ देणे 
 

 
 
 

 
 

ब)वारसाह7 काने 

मालम< ता हः तांतरण 

न?द ूमाणपऽ देणे 
 

1)&व'हत नमु+ यातील अज�  

2)थकबाक� नसI याचा 

दाखला  

3)दः तऐवजाची तू(खरेद# 

खत/ ब3ीसपऽ/ वाटणीपऽ 

व इतर) 

 
 
 

1)&व'हत नमु+ यातील अज�  

2)थकबाक� नसI याचा 

दाखला 

3)वारसाह7 क ूमाणपऽ   

 

खरेद# 'कंमतीS या 

मोबदला रकमेवर 

1%  'कंमत न?द 

नसI यास 

बाजारमूI यावर 1% 
 
 
 
 

 
 

500/- 

15 'दवस  

 

 

 

 

 

 

 

15 'दवस 

1) कर आकारणी  

कर सकंलन ूमखु 

2)काया�लय 

अिध3क (हQवाढ)  

3)आकारणी व 

वसुली अिधकार# 

(गवसु) 

1) ) कर 

आकारणी  कर 

संकलन ूमखु  

2)काया�लय 

अिध3क (हQवाढ)  

3)आकारणी व 

वसुली अिधकार# 

(गवसु) 
 

सहा6यक आयु7 त 

(सव�साधारण) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

सहा6यक आयु7 त 

(सव�साधारण) 

उपायु7 त 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

उपायु7 त  
 

 
 

 



7 झोन दाखला देणे 1)&व'हत नमु+ यातील अज�  

2)7/12उतारा/िसट#सA ह  

उतारा 

3)मोजणी नकाशा/ िसट# 

सA ह  नकाशा  

50/- 7 'दवस  संबंिधत अवे3क  सहा6यक 

अिभयंता 

नगर रचना 

काया�लय 

सहा6यक 

सचंालक नगर 

रचना  

8 भाग नकाश ेदेणे 1)&व'हत नमु+ यातील अज�  

2)7/12उतारा/िसट#सA ह  

उतारा 

3)मोजणी नकाशा/ िसट# 

सA ह  नकाशा 

75/- 3 'दवस संबंिधत अवे3क सहा6यक 

अिभयंता  

नगर रचना 

काया�लय 

सहा6यक 

सचंालक  

नगर रचना  

9 बांधकाम परवाना 

देणे 

1)&व'हत नमु+ यातील अज�  

2)वाः तु&वशारदाचा दाखला  

3)मालक� ह7 काची 

कागदपऽे 

4)बांधकाम आराखडा 

नकाशा 5 ूती  

5)मोजणी नकाशा  

6)मंजूर रेखांकनाची ूत 

जागेचे 3ेऽ व 

वापरानुसार 

ठर&वX यात आलेले 

दर 

60 'दवस  संबंिधत अवे3क उप अिभयंता      

(बांधकाम 

परवानगी &वभाग) 

नगर अिभयंता  

10 जोत ेूमाणपऽ  1)&व'हत नमु+ यातील अज�  

2)बांधकाम ूारंभ ूमाणपऽ 

250 चौ. मी. पय�त 

र.�.500/-व 251 

चौ. मी.पासून 

र.�.1000/- 

15 'दवस  संबंिधत अवे3क उप अिभयंता      

(बांधकाम 

परवानगी &वभाग) 

नगर अिभयंता  



11 भोगवटा ूमाणपऽ 

देणे 

1)&व'हत नमु+ यातील अज�  

2)बांधकाम ूारंभ  

ूमाणपऽ 

3)जोत ेूमाणपऽ 

4)घरमालक/वाः त&ुवशारद 

यांचे पुण�< वाचे ः वयंघोषणा 

पऽ  

250 चौ. मी. पय�त 

र.�.500/-व 251 

चौ. मी.पासून 

र.�.1000/- 

30 'दवस संबंिधत अवे3क उप अिभयंता      

(बांधकाम 

परवानगी &वभाग) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 नगर अिभयंता 

 



12 नळ जोडणी देणे  1)&व'हत नमु+ यातील 

अज�  

2) जागा मालक� 

कागदपऽे 

3) थकबा क� नसI याचा 

दाखला 

अज� फ� 25/- 

कोटेशन,अनामत व 

मीटर चाज� नळाचे 

आकारमानानुसार 

रा हतील  

15 'दवस  अवे3क,&वभागीय  

काया�लय ब. 1 त े

8  

½ इंची व ¾  इंची 

नळ जोडणीसाठC 
-------------------- 

अवे3क, 

साव �जिनक 

आरो1 य अिभयंत ा 

काया�लय  

1 इंची व 

< यापुढ #ल नळ 

जोडणी साठC  

&वभागीय  

अिधकार# &वभाग 

ब. 1 त े8  
 

 
 
--------------- 

उप अिभयंता 

साव�जिनक 

आरो1 य अिभयंता 

काया�लय 

उप अिभयंता  

साव�जिनक 

आरो1 य 

अिभयंता 

काया�लय  
------------ 

साव�जिनक 

आरो1 य 

अिभयंता 
 

13 जलिन:सारण 

जोडणी देणे  

1)&व'हत नमु+ यातील 

अज�  

2) जागा मालक� 

कागदपऽे 

3) थकबा क� नसI याचा 

दाखला 

अज� फ� 25/-जोडणी 

फ� आकारमानानुसार 

राहतील  

15 'दवस  अवे3क,&वभागीय  

काया�लय  ब. 1 

ते 8  
 

&वभागीय  

अिधकार# &वभाग 

ब. 1 त े8 

साव�जिनक 

आरो1 य 

अिभयंता 
 



14 अD1नशामन ना 

हरकत दाखला 

देणे 

1)&व'हत नमु+ यातील 

अज�  

2)थकबा क� नसI याचा 

दाखला 

3)वाः तुिशI पकार यांचा 

अज�  

4)आग ूितबंधक 

उपाययोजनांबाबतची 

�परेषा  

5)कॅ&पटेशन 'फ 

म हाराश आग 

ूितबंधक व 

जीवसंर3क 

उपाययोजना 

अिधिनयम 2006 

अ+ वये 

महानगरपािलका 

कर#ता &व'हत केलेली 

फ� 

7 'दवस  सहा6यक 

अिध3क 

अD1नशामक दल 

अिध3क, 

अD1नशामक दल 

उपायु7 त 

15 अD1नशमन 

अंितम ना हरकत 

दाखला देणे  

1)&व'हत नमु+ यातील 

अज�  

2)थकबा क� नसI याचा 

दाखला 

3)वाः तुिशI पकार यांचा 

अज� 

4) अD1नशमन यंऽणा 

उभारणी केलेचे ूमाणपऽ  

5)लायस+ स एज+ सी यांचे 

नमुना-अ ूमाणपऽ 

6)&वकासक/सोसायट# 

यांचे अD1नशमन 

सुDःथतीत ठेवणेचे 

हमीपऽ 

1000/- 15 'दवस  सहा6यक 

अिध3क,अD1नशा

मक दल 

अिध3क, 

अD1नशामक दल 

उपायु7 त 

 


