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स यमेव जयते 
महारा   शासन, जलसंपदा  िवभाग 
िडजीटाई ड  कालब द सवेा 

वष  2015   

 
सेवा . 8 

औ ोगीक योजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे. 
 

 

           िदनांक  :-         /        / 
ित, 

  मा. कायकारी अिभयंता, 
  ..............................., 
  ..............................  
 
 

िवषय :- औ ोगीक योजनासाठी कायम व पी िबगर सचन पाणी आर ण िमळणेबाबत. 
 

महोदय, 
 

  मौ. .....................ता. ................िज. ................... येथील गट ./स. . ................. म ये आमचा 
.....................................उ ोग तािवत / अ त वात आहे. सदरील उ ोगासाठी खालील पैकी कोण याही 

क पातून ...................... द.ल.घ.मी. औ ोगीक / पेय जल िन मतीसाठी िबगर सचन आर ण आव यक आहे.  
सदरील आर णा या अनुषंगाने आव यक मािहती खालील माणे सादर कर यात येत आहे. 
   1) पाणी आर ण या क पातून आव यक आहे ते ाधा य माने  अ) ............................... 
          ब) ................................ 
          क) ............................... 
  2) या पूव  िबगर सचन पाणी आर ण मंजूर अस यास याचा तपशील   ..................... 
 3) िनयोजीत उ पादन  व िनयोजीत उ पादन मता ती वष खालील माणे 

अ. . तािवत/स थतीत उ पादनाचे नांव उ पादनाचे पिरमाण ती वष मे.टन. 
1 ……………………………… ……………….. 
2 ……………………………… ……………….. 
3 ……………………………… ……………….. 
4 ……………………………… ……………….. 

 4) पाणीवापर ट यात आव यक आहे काय ?   होय/नाही 
 5) पाणीवापर ट याने आव यक अस यास ट पा िनहाय मागणी 
    अ) सन .......... ते सन............पयत .................दलघमी 
    ब) सन .......... ते सन............पयत .................दलघमी 
    क) सन .......... ते सन............पयत .................दलघमी 
 6) सांडपा यावर ि याक न पनुव पर कर याचे िनयोजन आहे काय ?     होय/नाही 
 7) पनुव पर तािवत अस यास पनुव परातुन उपल ध होणारे पाणी  …………..दलघमी. 
 8) स थतीत पाणी पुरव ासाठी उपल ध असलेला उदभव …  भगूभ तनू/िविहरीतनू/अ त वातील  
                      योजनेतनू इ. 
 9) स थतीत उपल ध असलेला वा षक वापरासाठी पाणी साठा    ……………दलघमी 
 10) भिव यात जलसंवधनातून अथवा काय वत नसले या योजना पुन जवीत 
        क न उपल ध होउ शकणारा पाणी साठा (वा षक)  ……………दलघमी. 
 11) रेन वॉटर हाव ट गचा कायदा लाग ुआहे काय?   होय/नाही. 
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 12) संपक साठी प ा  अ) म.ुपो.………………. ता.…………… िज.………….. 
    ब) िपन कोड                  ………………………… 
    क) दरु वनी .  ………………………. 
    ड) मण वनी .  ………………………… 

इ) ई मेल प ा  ………………………. 
     तरी उपरो त पैकी कोण याही एका क पातून वा षक ................... द.ल.घ.मी.  
औ ोगीक /पेयजल िन मती वापरासाठी कायम व पी िबगर सचन आर ण मंजूर कर यात यावे िह िवनंती. 
सोबत :-  1) सं था न दणी माणप  
  2) योजनेचा नकाशा 
  3) पाईपलाईन संरेखा नकाशा 
  4) 7/12 उतारे 
  5) उ ोग सु  कर याचे माणप   
  6) महारा  दषुण िनयं ण मंडळाचे क सट टु ए टॅ लीश / पय वरण माणप  / हमीप   
  7) मािणत अिभयंताचा अ वश ती बाबतचा तांि क अहवाल. 
  8) सांडपाणी ि या यं णा आराखडा व नकाशा 
  9) सांडपाणी ि या यं णा उभारणीचे हमीप  
  10) थािनक वरा य सं थांचे ना हरकत माणप  

आपला िव वासू, 
 

सही 
 

( ािधकृत वा रीकाराचे नांव) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wrd.maharashtra.gov.in/portal/portal/mwrd/15mwrdEmployees/21aboutus/52Directory/47meta/1rts2015


This form is printed from 
https://wrd.maharashtra.gov.in/portal/portal/mwrd/15mwrdEmployees/21aboutus/52Directory/47meta/1rts2015                   14 

स यमेव जयते 
महारा   शासन जलसंपदा  िवभाग  
िडजीटाई ड  कालब द सवेा 

वष  2015 

 
सेवा . 8 (हमीप ) 

औ ोगीक योजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे. 

 
हमीप  िलहुन घेणार -   कायकारी अिभयंता, 
    …………………………………… 
    …………………………………… 
हमीप  िलहुन देणार -  …………………………………… 
    …………………………………… 
 हमीप  िलहुन दे यात येते की, आ हास………………………...ऩदी/बंधारा/जलाशय/िविहर/कालवा मधुन िबगर 
सचन आर ण आव यक असून यासाठीचा ताव आप या काय लयाकडे सादर कर यात आला आहे. या 
अनषंुगान ेआ ही खािलल माणे हमी देत आहोत. 

1. आर ण तावीत केले या क पात/नदीत/काल यात/जलाशयात कोण याही कारणांमळेु पाणी कमी  
झा यास आ ही आम यासाठी उ व बाजु या धरणातुन/जलाशयातनु पाणी सोड याची मागणी करणार 
नाहीत व या बाबत कोणतीही त ार करणार नाही. 

2. य ात पाणी वापर सु  करणेपवु  पाणी वापर मोजणीसाठी माणीत इले ॅािनक मीटर बसवी यात येईल. 
3. पाणी वापर फ त परवानगी िदले या योजनासाठीच कर यात येईल. 
4. उ हा यात पाणी उपल धता कमी हो याची श यता अस याने 4 मिहने परेुल एव ा मतेचा साठवण 

तलाव/पा याची टाकी बांध यात येईल. 
5. सचन कपात क न आर ण मंजरू के यास शासना या चिलत िनयमानसुार देय होणारा सचन पुन थ पना 

खच भर यास आमची तयारी आहे. 
6. भांडवली खच ची मागणी कर यात आ यास ती भर यास आ ही तयार आहोत/नाही. 
7. अधीसचुीत नदी/नाले/ओढे वा जलाशयात दषुीत पाणी सोडले जाणार नाही व जल दषुण होणार नाही याची 

सव खबरदारी घे यात येईल. 
8. सांडपा यावर ीया करणारी यं णा उभा न श य तेव ा पा याचा पुनव पर कर यात येईल. 
9. पाणी वापराची पाणीप ी आकारणी देयके िविहत कालमय देत भरणा कर यात येतील. 
10. आर ण मंजुर होताच इरादा प  ा त झा यावर ितन मिह या या आत िबगर सचन पाणी वापरा बाबत 

िविहत करारनामा कर यात येईल. 
11. वेळोवेळी िनगिमत होणारे शासनाचे सव िनयम अट चे पालन करणे बंधनकारक असेल. 
12. शासना या कोण याही िनयमाचे अथवा अटीचे उ लंघन झा यास जलसंपदा िवभागातफ पाणी पुरवठा 

खंडीत के यास कोणतीही त ार करणार नाही कवा कोणतीही नकुसान भरपाई मागणार नाही. 
आम या तफ सदरचे हमी प  आज िद…../…../……….. रोजी िलहुन दे यात येत आहे. 
सा ीदार -       हमीप  िलहुन देणार 
4) ………………………………….. सही      

सही 
         नांव …………………………. 
 

5) ………………………………………. सही    …………………………………………
   

https://wrd.maharashtra.gov.in/portal/portal/mwrd/15mwrdEmployees/21aboutus/52Directory/47meta/1rts2015

