नगर परषद यवतमाळ
नागर हकाची सनद व नागरकांचा जाहरनामा
खालल सव अज कायाकायालयात वीकारयात येईल

अ.

काम पुण होयाचा कालावधी

संपक अधकार

सामाय शासन वभाग
आवक जावक लपीकाकडुन
१

सव अज वीकारनणे व पोच दे णे

सकाळी१०.०० ते ५.४५

उपमु*या+धकार या-याकडे

२

अ/भलेखाबाबतची माहती/स3य4ती दे णे

१५ 5दवस

कायालय अ+ध6क
ज8म म3ृ यु लपीका माफत

३

ज8म म3ृ युचा दाखला

3 5दवस १०वषापयतचे ७5दवस

उपमु*या+धकार या-याकडे

१०वषावरल

वा6रकरता
ज8म म3ृ यु लपीका माफत
उपमु*या+धकार या-याकडे

४

ज8म म3ृ यु न<द नस=याबाबतचे 4माणप>े

3 5दवस

वा6रकरता
ज8म म3ृ यु लपीका माफत
उपमु*या+धकार या-याकडे

५

ज8म म3ृ यु न<द म?ये द@
ु ती करने,नवीन न<द करणे

७ 5दवस

वा6रकरता

१

मालम3ते-यासबंधीत नवीन न<द व द@
ु ती करणे

३० 5दवस

कर अ+ध6क

२

मालम3ता नस=याबाबतचे 4माणप> दे णे

३ 5दवस

कर अ+ध6क

कर वभाग

आरो"य वभाग
१

रता/नालची साफसफाई/कचरा उचलणे

१5दवस

आरोAय Bनर6क,आरोAय Cवभाग

२

Dुत जनावरे उचलनणे

ता3काळ

आरोAय Bनर6क,आरोAय Cवभाग

३

वैयितक संडासचे टाके साफ करणे

५ 5दवस(4ती6ा या5दनस
ु ार)

आरोAय Bनर6क,आरोAय Cवभाग

४

Cपसाळलेला कुJयाचा बंदोबत करणे

ता3काळ

आरोAय Bनर6क,आरोAय Cवभाग

५

मोकाट जनावरांचा बदोबत करणे

१ ते ७ 5दवस

आरोAय Bनर6क,आरोAय Cवभाग

बांधकाम वभाग
१

नळ कनेशनसाठM रता फोडयास परवानगी दे णे

५ 5दवस

उप-अ/भयंता

२

अडंर Oाउं ड PेनेजसाठM रताफोडयास परवानगी दे णे

७ 5दवस

उप-अ/भयंता

३

नाल कQहर Rकं वा आ-छादन करयासा5ठ परवानगी

५ 5दवस

उप-अ/भयंता

४

र3याची Rकरकोळ द@
ु ती करणे (पॅच रपेअरंग)

७ 5दवस

उप-अ/भयंता

५

नालची Rकरकोळ द@
ु ती करणे

१५ 5दवस

उप-अ/भयंता

व$यत
ु वभाग
सावजBनक जागेतील अथवा र3यावरल 5दवे चालु बंद
१

द@
ु त करणे

Cवभाग 4मुख CवVयुत /कBनWठ
3 5दवस

अ/भंयता

पाणी पुरवठा वभाग
Cवभाग 4मुख पाणीपुरवठा / कBनWठ
१

नCवन पाणी मीटर थलांतर करता नाहरत 4माणप>

3 5दवस

अ/भंयता

कायXमासाठM पायाचा टॅ कर /मYयाबाबत

Rकमान १ 5दवस उपलZध

Cवभाग 4मुख पाणीपुरवठा Cवभाग/

अस=यास

कBनWठ अ/भंयता

२

Cवभाग 4मुख पाणीपुरवठा Cवभाग/
३

पाणी दCु षत अस=याबाबत-या तXार

२४ तासा-या आत

कBनWठ अ/भंयता
Cवभाग 4मुख पाणीपुरवठा Cवभाग/

४

सावजBनक हातपंप द@
ु ती करणे

१ ते ३ 5दवस

कBनWठ अ/भंयता
Cवभाग 4मुख पाणीपुरवठा Cवभाग/

५

सावजBनक पाणीगळती बंद करणे

१ ते ३ 5दवस

कBनWठ अ/भंयता

'नयोजन वभाग
१

ईमारत बांधकाम परवानगी

६० 5दवस

नगररचनकार

२

भोगवटा 4माणप>

१५ 5दवस

नगररचनकार

३

बांधकाम परवानगी नुतनीकरण

१५ 5दवस

नगररचनकार

४

अन+धकृत बांधकामबाबत का\वाह करने

१ ते ३ 5दवस

नगररचनकार

५

र3यावरल बांधकाम सा5ह3याची Cव=हे वाट लावणे

१ ते ७ 5दवस

झोन अ/भयंता

६

अBतXमणा बाबत कायवाह सु@ करनणे

१ ते १५ 5दवस

अBतXमण Bनमल
ु न अ+धकार
नगररचनकार- कBनWठ अ/भंयता

७

उVयोगा साठM नाहरकत 4माणप> दे णे

६०5दवस

Bनयोजन
नगररचनकार- कBनWठ अ/भंयता

८

CवVयत
ु साठM नाहरकत 4माणप> दे णे

७ ते १५ 5दवस

Bनयोजन
नगररचनकार- कBनWठ अ/भंयता

९

व6
ृ तोडयासाठM परवानगी दे णे/ नाकारणे

६० 5दवस

Bनयोजन

रा)*य नागर उपजीवीका अ,भयान कशासक`य योजनांचे व कुटुंब अथसहाययोजना
अजिवकारणे व अहवालासह संबधीत Cवभागाकडे
१

पाठवीने

७ 5दवस

सहायक 4क=प अ+धकार

२

वंयरोजगार योजनांचे अज बॅकेत पाठवीणे

१५5दवस

सहायक 4क=प अ+धकार

३

4शी6णासाठM अज िवकारणे

७ 5दवस

सहायक 4क=प अ+धकार

४

बचत गट तयार करणे व बॅकेकडे 4ताव पाठवीणे

१५5दवस

सहायक 4क=प अ+धकार

५

डावा ग़टाचे 4ताव बॅकेत पाbCवणे

१५5दवस

सहायक 4क=प अ+धकार

वैVयक`य तपासणी व ओषध

१5दवस

आयव
ु dदक वैVय

दवाखाना
१

मु*या+धकार
नगर परषद यवतमाळ

