
 

 

 

 

अ.

� 

काया�लयाचे नांव समा�व� �भाग �वभागीय काया�लयाचा प�ा काया�लयाचा 

फोन नबंर 

1 �वभागीय काया�लय 1 7,8,9,12,13 27 मनपा मराठ% शाळा � 1, 

अ(ंोळ)कर शॉ�पगं स+टर जवळ, 

द� चौक 

2740370 

2 �वभागीय काया�लय 2 1,2,3,4,17,18 

19 

मनपा तेलग ुशाळा � 2, राज+4 

चौक 

2740371 

3 �वभागीय काया�लय 3 5,6,15,16,20, 

21 

मनपा उदू� शाळा न ं2, मगंळवार 

बाजार जवळ 

2740372 

4 �वभागीय काया�लय 4 37,38,39,41,40,

51 

साधू वा:वानी उ;ान, ग<ुनानक 

चौक, 

2740373 

5 �वभागीय काया�लय 5 42,50,45,47,48, 

49 

मनपा शॉ�पगं स+टर, ग<ुनानक 

चौक 

2740374 

6 �वभागीय काया�लय 6 10,11,28,29,30,4

6 

मीटरगेज :टेशन नाका, ल=मी 

�व>णू चाळ 

2740375 

7 �वभागीय काया�लय 7 14,25,23,26,31, 

32 

प@ुयAोक अBहDयादेवी होळकर 

�सिुतगहृ, डफर)न हॉ:पीटल 

2740399 

8 �वभागीय काया�लय 8 22,24,33,34,35,

36,43,44 

आय.ड).एच हॉ:पीटल पाठ%मागे, 

िसJह)ल हॉ:पीटल समोर 

2740322 

 

 

 

          �वभागीय काया�लये �. १ ते ८ चे कामकाजाचे :व<प  



 

1) �वभागीय काया�लयांकडे  पाणी, र: ते, Nेनेज, BदवाबO ती व कचरा ह) दैनंBदन म+टेनQसची कामे केली 

जातात. वॉड�वाईज कामांचे  र.S. 5.00 लाखाचे आतील ए: ट)म+ट करणे व ट+डर काढणे व जागेवर काम 

कSन घेणे. 

2) नळ कनेW शन देणे Nेनेज कनेW शन देणे, �ववाBहत झालेD या जोडY यांची �ववाह नZदणी कSन �ववाBहत 

सट[Bफकेट देणे.  

3) मा.शासन व क+ 4 शासना\ या कामाचे वेळोवेळ) व]र> ठांकडून Bदलेले आदेशानुसार कामे करणे.  

4) आपाO कालीन सेवा Ð नाले साफ करणे, Nेनेज साफ करणे, पावसाळयात च+बर साफ करणे.  

कामाची वेळ  

सकाळ) 8.30 ते 12.30   

दपुार)    2 ते 6 

 

�वभागीय काया�लयाकडून नाग]रकांना BदDया जाणा-या सेवा पढु)ल�माणे  

अ.�. सेवेचे नांव नाग]रकांनी करावयाचा 

अजा�चा नमनुा 

आव`यक असलेली 

कागदप(े 

भरावी लागणार) 

फa 

सदर सेवा 

पणू� 

हो@यासाठ% 

लागणारा 

कालावधी  

1 न�वन नळ 

कनेWशन 

मनपा ने ठरवनू BदलेD या 

नमQुयात 

कर आकारणीचा 

ना हरकत 

�माणप( :थािनक 

स:ंथा कर ना 

हरकत �माणप( 

< 20/- चे 

:टँeपवर 

िनयमा�माणे 

�ितfाप( 

< 25/- कोटेशन 

फa िनयमा�माणे 

8 Bदवस  



2 नळ बदलनू 

कनेWशन 

मनपा ने ठरवनू BदलेDया 

नमQुयात 

सबंधंीताचा अज� 

आgण कर 

आकारणी ना 

हरकत 

< 25/- 8 Bदवस 

3 Nेनेज 

कनेWशन 

मनपा ने ठरवनू BदलेDया 

नमQुयात 

सबंधंीताचा अज� 

आgण कर 

आकारणी ना 

हरकत 

< 25/- 8 Bदवस  

4 सामान फa जागेवर समh जाऊन 

सामान फa वसलु करावी 

लागते 

- 1 jासला < 

300/- �माणे 

 

5 मांडव फa नाग]रकाकडून अज� घेणेत 

येते 

]रतसर वाहतकू 

शाखेची ना हरकत 

घेऊन मांडव 

घालणेस परवानगी 

Bदली जाते. 

10 X  10  1 

Bदवसाला < 

40/- एका 

खkयाला < 50/- 

�माणे 

3 ते 4 

Bदवस  

6 Bडgजटल 

बोड� लावणे 

नाग]रकांकडून अज� घेणे मा.पोलीस आयlु 

यांचे ना हरकत 

�माणप( घेऊन 

परवानगी Bदली 

जाते. 

एक :केअरफूट 

एका Bदवसाला < 

2/- �माणे 

8 Bदवस  

7 �ववाह 

नZदणी 

�ववाह नZदणी ह) �ववाह 

mया Bठकाणी झाला आहे 

ते Bठकाण कोणOया 

�भागामधे येते व तो 

�भाग mया �वभागीय 

काया�लयाअतंग�त समा�व� 

1)जQमतार)ख 

वा:तJयाचा परुावा 

2)साhीदाराचे 

इलेWशन, पासपोट� 

अथवा 

िशधाप�(का 

3 मBहQया\या 

आतं < 50+15 

3 मBहQयानतंर 1 

वषा�चे आतं 

150+15 

1 वषा�नतंर 

7 Bदवस  



आहे Oया �वभागीय 

काया�लयात �ववाह नZदणी 

केली जाते.  Oयासबंधंीचे 

फॉम�स ्वेबसाईटवर 

उपलrध केलेले  आहेत. 

 

 

3)परुोBहतांचे 

रेशनकाड� 

4)वधुवरांचे 3 

आयड+ट) व 

जोड)चा 1 फोटो 

5)साhीदार व 

परुोBहत यांचे 1 

आयड+ट) 

250+15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


