२०१९

नागरिकाांची सनद
१. प्रस्तावना
महािाष्ट्र शासनाचा जलसांपदा रवभाग हा महत्त्वाचा रवभाग
हिण्यासाठी तसपच शासनाच्या दै नांरदन कामकाजात पािदशशकता

हप्

प्रशासन लिकारभम

णून जलसांपत्तीचप रनयिजन, रवकास

व व्यवस्थापन प्रभारवपणप िाबरवण्यासाठी नागरिकाांची सनद (रसटीझन चाटश ि) तयाि किण्यात

ली

हप् जनतपला त्याांच्या कामाबाबत हिणािी गैिसिय टाळण्यासाठी या नागरिकाांच्या सनदप ची रनर्ममती
किण्यात

ली असून, जनतपचप काम रवरहत मदतीच्या

सनदप द्वािप प्राप्त हिणाि

त करुन घप ण्याचा हक्क

ऱ्या अथानप या

हप् या सनदप द्वािप जनतपला चाांगली सपवा दप णप तसपच कायद्ाांची

अांमलबजावणी सांबांरित अरिकाऱ्याद्वािप करुन, पािदशशक प्रशासनाची
महत्वाच्या बाबींचा समावपश यात

रण रनयमाांची

ात्री जनतपला दप ता यपईल, अशा

हप ्

2् उरिष्ट्टप
सामान्य जनतपला कायशक्षम यांत्रणा

रण जलसांपदा रवभागाच्या यिजनाांची सांपूणश मारहती

दप ण्यास महािाष्ट्र शासन या सनदप द्वािप कटीबध्द

हप् जलसांपदा रवभागाकडू न ज्या रवरवि यिजना

िाबरवल्या जातात, तसपच नागरिकाांना ज्या सपवा

रदल्या जातात, त्याबाबतची मारहती व सांबांरित

सपवाांबाबत कालमयादा याबाबतचप रवविण सिारित स्वरुपात परिरशष्ट्ट- दिन मध्यप रदलपलप

हप्

3् दृष्ष्ट्टक्षपप (Vision)
महािाष्ट्र िाज्यातील उपलब्ि जल सांपदप चप रचिस्थायी, अक्षय, समन्यायी व
कायशक्षम पध्दतीनप सांविशन करुन घिगती पाणीवापि, ससचन,
पाणीवापि व पयाविणरवषयक गिजा वाजवी
स्तिाविील

अत्यािरनक

तांत्रज्ञान,

उत्कृष्ट्ट

औद्िरगक

चात भागवून जागरतक
कायशपध्दती

सक्षम

मानव

सांसािनाांच्या सहाय्यानप िाबवून जलसांपदा रवभागास २०२1 सालापयशत
जलसांपदा व्यवस्थापनात दप शात अग्रस्थानावि पिहिचवणप.

4. जलसांपदा रवभागाची िचना
जलसांपदा रवभागाची िचना

ाली दशशरवल्याप्रमाणप

िाज्यातील जास्तीत जास्त जमीन ससचना ाली

हप् रवभागाचप प्रम

णणप व रवरवि कािणाांसाठी

पाण्याची रनकड भागरवणप् यासाठी रवभागामध्यप ससचन प्रकल्प बाांिकाम
व्यवस्थापन असप दिन भाग किण्यात

उरिष्ट्ट म्हणजप
वश्यक असलपली

रण ससचन प्रकल्प

लप असून प्रिान सरचव दजाच्या अरिकाऱ्याांमार्शत याकडप लक्ष

पिरवलप जातप् त्यानांति रवभागामध्यप प्रत्यपक नदी

िऱ्यामध्यप एक असप पाच ससचन रवकास महामांडळप

स्थापन किण्यात

ली असून, त्याांच्यामार्शत ससचन प्रकल्प बाांिकाम व व्यवस्थापन

दी कामप

हाताळली जातात् रवभागामिील महामांडळप , प्रादप रशक कायालयप, मांडळ कायालयप तसपच रवभागीय,
उप-रवभागीय व ससचन शा ा कायालयप याांचा सरवस्ति पणप तपशील रवभागाचप अरिकृत सांकपतस्थळ
https://wrd.maharashtra.gov.in विील “
पाहता यपईल् ( तक्ता सिबत जिडला

मच्यारवषयी” या टॅ ब अांतगशत “सांघटन तक्ता” यपथप

हप)

5. रवभागाची बाांरिलकी
(अ) सपवच्प या गणवत्तपची बाांरिलकी ठप वील्
(ब) सौजन्यपूणश व मदतीची वृत्ती ठप वून कामाचा वपळपत रनपटािा किपल्
(क) पािदशशकता व रनष्ट्ठा ठप वील्
(ड) पाण्याची उपलब्िता लक्षात घपऊन शपतकऱ्याांची मागणी वपळपवि उपलब्ि करुन दपणप्
यासाठी वपळिवपळी रवरवि पिवानापत्रप / प्रमाणपत्रप रमळरवण्यासाठी कायशपध्दती, पत्रकप नागरिकाांच्या
मारहतीसाठी उपलब्ि किण्यात यपतील्

6. रवभागाशी सांबांरित व्यक्ती

रण सांस्था

१) शपतकिी / नागिीक
२) पाणी वापि सांस्था
३) रबगि ससचन पाणीवापि किणािप उद्िजक / सांस्था / अरभकिण /
४) स्थापत्य रवषयक बाांिकाम किणािप कांत्राटदाि, सरशरक्षत बपििजगाि अरभयांतप व सहकािी मजूि
सांस्था्
५) लहान जलरवद्त प्रकल्पाांचप रवकासक
६) जलक्षपत्रामध्यप काम कित असलपलप सांशििक, सांशििन सांस्था, सांघटना व अशासकीय सांस्था
७) रवभागामध्यप काम कित असलपला अरिकािी व कमशचािी वृद
ां
८) मा् लिकप्ररतरनिी
९) प्रसाि माध्यमप
१०) केंद्र व िाज्य शासनाचप रवरवि रवभाग, प्रारिकिणप,
स्थारनक स्विाज्य सांस्था व शासन

यिग, सावशजरनक सांस्था, महामांडळप , कांपन्या,

7. नागरिकाांचप अपपरक्षत सहकायश
१) सपवा पिरवण्यासाठी
२) नैसर्मगक

वश्यक असलपली मारहती व कागदपत्रप परिपणश व रनयमानसाि असावी्

पत्ती, कायदा व सव्यवस्थपचा प्रश्न व

पत्कालीन परिष्स्थती उद्भवल्यास, या सनदप मध्यप

नमूद कालाविीमध्यप वाढ हिऊ शकतप्
३) पाणीपट्टी वपळपत भरुन सहकायश किावप्
४) सपवा सिािण्यासाठी सहकायश किावप/ सचना किणप्
५) पाण्याचप प्रदू षण व अपव्यय थाांबरवण्यासाठी सहभागी हिणप्
६) ससचन व्यवस्थापनात सहभागी हिणप्
७) जलसाक्षिता कायशक्रमाम सहभागी हिणप्

8. कायशपूतीचप वपळापत्रक
जलसांपदा रवभागामार्शत पिरवण्यात यपणाऱ्या सपवाांच्या कायशपूतीचप वपळापत्रक परिरशष्ट्ट-१ मध्यप नमूद
किण्यात

लप

हप ्महािाष्ट्र लिकसपवा हक्क अध्यादप श, २०१५ द्वािप नागरिकाांना त्याांची शासकीय

कायालयातील कामप ठिारवक वपळपमध्यप पणश करुन रमळण्याची हमी रमळाली

हप् नागरिकाांची कामप रवरहत

मदतीत पूणश किण्याबाबत शासकीय कायालयप या कायदयानप बाांरिल िाहतील् जलसांपदा रवभागामार्शत
महािाष्ट्र लिकसपवा हक्क अध्यादप श, २०१५ च्या कलम ३(१) अन्वयप नागरिकाांना दयावयाच्या १० लिकसपवा
ालीलप्रमाणप

हप त्

1) पाणी वापि सांस्थपस दप य पाणी हक्क मांजूिी दप णप.
2) पाणीवापि सांस्थपस पाणीपट्टी थकबाकी दा ला दप णप
3) रबगि ससचन पाणीपट्टी थकबाकी दा ला दप णप.
4) पाणीपट्टी दप यक तक्राि रनवािण किणप.
5) लाभक्षपत्राचा दा ला दप णप
6) ग्रामपांचायत,

रजल्हा

परिषद,

नगिपारलका,

नगिपरिषद,

नगिपांचायत,

कटक

मांडळप

(Cantonment Board) याांना घिगती पाणी वापि पिवाना दप णप
7) महानगिपारलका,

ाजगी रवकासक, रवशपष नगिरवकास प्रकल्प याांना घिगती/औद्िरगक पाणी

वापि पिवाना दप णप.
8) औद्िरगक प्रयिजनासाठी पाणी वापि पिवाना दप णप
9) नदी व जलाशयापासून अांतिाचा दा ला दप णप
10) उपसा ससचन पाणी पिवानगी दप णप.

सदि

10

सपवा

ऑनलाईन

किण्यात

ल्या

असून

http://wrd.mahaonline.gov.in/Home/Home.aspx या सांकपतस्थळावि उपलब्ि

त्या

हपत्

महािाष्ट्र शासकीय कमशचाऱ्याांचप बदल्याांचप रवरनयमन व शासकीय कतशव्यप पाि पाडण्यास हिणाऱ्या
रवलांबास प्ररतबांि अरिरनयम, २००५ मिील प्रकिण क्र् ३ च्या कलम ११ मध्यप नमूद कपलपल्या न्यायप्ररवष्ट्ट
बाबी, लिक

यक्त सकवा उप लिक

यक्त

रण अन्य िाज्य घटनात्मक सांस्था,

यिग, न्यारयक बाबी,

केंद्र सकवा िाज्य शासनाच्या सांबांिातील प्रकिणप, रविी रविानाशी सांबांरित बाबी, मांरत्रमांडळास सादि
हिणाऱ्या मख्य िििणात्मक बाबी इ् ना परिरशष्ट्ट-१ मिील वपळापत्रकातून सूट िाहील्
नैसर्मगक

पत्ती व कायदा व सव्यवस्थपचा प्रश्न हवामानातील बदल, रवभागाच्या रनयत्रणाबाहपिील बाबी

व िििणात्मक बदल इत्यादी उद्भवल्यास या वपळापत्रकातील कायशपूतीच्या कालाविीत वाढ हिऊ शकपल्

9. रनयम / अरिरनयम / शासन रनणशय
या

रवभागाशी

सांबांरित

रनयम

https://wrd.maharashtra.gov.in/

/

अरिरनयम

/

महत्त्वाचप

शासन

रनणशय

या जलसांपदा रवभागाच्या सांकपतस्थळावि उपलब्ि असून तप

रनयरमतपणप अद्यावत किण्यात यपतात्

10. (अ) गाऱ्हाणी / तक्रािी याांचप रनिाकिण
कायशपूतीस हिणािा रवलांब वा अन्य काही गाऱ्हाणी असल्यास त्या सांबांिी अरपलीय
अरिकाऱ्याकडप तक्राि नोंदवता यपईल्

(ब) नागरिकाांच्या सनदपचा

ढावा / ससहावलिकन

या नागरिकाच्या सनदप चा उपयक्ततपबाबत तथा परिणामकािकतपचा
रवभागाकडू न दिवषी घपण्यात यपईल व त्यात

ढावा जलसांपदा

वश्यकतपनसाि बदल किण्यात यपतील्

(क) जनसामान्याांकडू न सूचना
ही नागरिकाांची सनद सवशसामान्य नागरिकाांच्या छाननीसाठी नपहमीच
सन्माननीय नागरिकाांच्या बहमल्य
सिािणा घडवून
नागरिकाांना

ली असपल व

रण यथिरचत सूचनाांचा गाांभीयशपूवक
श रवचाि करुन त्यात वपळिवपळी

णता यपतील् जलसांपदा रवभागाच्या अरिनस्त यपणाऱ्या सपवा उपभिगणाऱ्या

पलप हक्क माांडण्यासाठी सनद नपहमीच सहकायश किपल्

11. नागरिकाांच्या सनदपची अांमलबजावणी
जलसांपदा रवभाग नागरिकाांच्या या सनदप ची अांमलबजावणी किण्यास करटबध्द

हप्

जलसांपदा रवभाग

पल्या अरिपत्या ालील सपवा कतशव्यभावनपनप व कायशतत्पितपनप उपलब्ि करुन

दप ण्याची हमी दप त

हप् या सपवा पिरवताांना नागरिकाांना सौजन्यपूणश वागणूक दप ण्याची जबाबदािी

प्रत्यपक अरिकािी / कमशचाऱ्याची िाहील्
जलसांपदा रवभागाच्या सांकपतस्थळावि तसपच प्रत्यपक कायालयामध्यप नागरिकाच्या सनदप चप
र्लक लावून सनदप स व्यापक प्ररसध्दी दप ण्यात यपईल्

परिरशष्ट्ट-१
सपवापूतीचप वपळापत्रक, अांमलबजावणी किणािप अरिकािी

रण गाऱ्हाणाचप रनिाकिण

महािाष्ट्र लिकसपवा हक्क अध्यादप श, २०१५ द्वािप नागरिकाांना त्याांची शासकीय कायालयातील
कामप ठिावीक वपळपमध्यप पूणश करुन रमळण्याची हमी रमळाली

हप् नागरिकाांची कामप रवरहत मदतीत पूणश

किण्याबाबत शासरकय कायालयप या कायदयानप बाांरिल िाहतील् जलसांपदा रवभागामार्शत महािाष्ट्र
लिकसपवा हक्क अध्यादप श, २०१५ च्या कलम ३(१) अन्वयप नागरिकाांना दयावयाच्या १० लिकसपवा
ालीलप्रमाणप
सदि

हप त्
सपवा

ऑनलाईन

किण्यात

ल्या

असन
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अ्

सपवाांचा तपशील

क्र्

2्
3्
4्
5्

सपवा

सपवा मदतीत न

सपवा मदतीत न

अरिकािी/

पिरवण्याची

पिरवल्यास तक्राि

पिरवल्यास तक्राि

कमशचािी याांचप

रवरहत मदत

किावयाच्या वरिष्ट्ठ

किावयाच्या वरिष्ट्ठ

अरिकाऱ्याचप नाांव व

अरिकाऱ्याचप नाांव व

हिा

हिा

प्रथम अरपलीय

प्रथम अरपलीय

अरिकािी

अरिकािी

पाणी वापिसांस्थपस दप य पाणी हक्क

सांबांरित

15 रदवस

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

मांजूिी दप णप

शा ा

(हां गाम सरु

अरभयांता

अरभयांता

अरिकािी

झाल्यानांति)

पाणी वापि सांस्थपस पाणीपट्टी

सांबांरित शा ा

15 रदवस

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

थकबाकी दा ला दप णप्

अरिकािी

अरभयांता

अरभयांता

रबगि ससचन पाणीपट्टी थकबाकी

सांबांरित शा ा

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

दा ला दप णप

अरिकािी

अरभयांता

अरभयांता

पाणीपट्टी दप यक तक्राि रनवािण

सांबांरित शा ा

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

किणप

अरिकािी

अरभयांता

अरभयांता

लाभक्षपत्राचा दा ला दप णप

सांबांरित शा ा

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

अरभयांता

अरभयांता

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

अरभयांता

अरभयांता

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

अरभयांता

अरभयांता

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

अरभयांता

अरभयांता

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

अरभयांता

अरभयांता

सांबांरित उप

सांबांरित कायशकािी

अरभयांता

अरभयांता

15 रदवस
15 रदवस
1 मरहना

अरिकािी
6्

हपत्

सपवा पिरवणािप

नाांव व हिा

1्

त्या

ग्रामपांचायत,रजल्हा

सांबांरित शा ा

परिषद,नगिपारलका,नगिपरिषद,

अरिकािी

3 मरहनप

नगि पांचायत,कटक मांडळप
(Cantonment Board ) याांना
घिगती पाणी वापि पिवाना दप णप्
7्

महानगिपारलका, ाजगी

सांबांरित शा ा

रवकासक,रवशपष नगि रवकास

अरिकािी

6 मरहनप

प्रकल्प याांना घिगती/औद्िरगक
पाणी वापि पिवाना दप णप्
8्
9्
10्

औद्िरगक प्रयिजनासाठी पाणी वापि

सांबांरित शा ा

पिवाना दप णप्

अरिकािी

नदी व जलाशयापासून अांतिाचा

सांबांरित शा ा

दा ला दप णप्

अरिकािी

उपसा ससचन पिवानगी दप णप

सांबांरित शा ा
अरिकािी

6 मरहनप
1 मरहना
2 मरहनप

परिरशष्ट्ट - २
सपवा प्राप्त किण्यासाठी

वश्य़क असणाऱ्या अजांचप नमनप
सेवा क्र.1 ववहीत नमुन्यातील अर्ज
पाणी वापर संस्थे स दे य पाणी हक्क मंर्रू ी दे णे.

महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. शाखाविकारी,

..................................शाखा,
...................................
ववषय :- पाणी वापर संस्थे स दे य पाणी हक्क मंर्रू ी दे णेबाबत.
संदर्ज :- 1) पाणी वापर संस्था हस्तांतरण करारनामा वद.

2) संस्था नोंदणी क्र………………… वद.

/

/

/

/

संदर्भभय करारनाम्यान्िये ..................... प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र आमच्या संस्थे स व्यिस्थापनासाठी हस््ां्वर् करण्या्
आले ले आहे . पाणी िापर संस्थे च्या लाभक्षेत्रा्ील ससचनासाठी िार्भर्क.............द.ल. घ. मी. पाणी कोटा संस्थे स मंजरू आहे . सन

................. साठी हं गाम वनहाय खालीलप्रमाणे पाणी हक्क आिश्यक आहे ्.
1) खरीप हं गाम -

............. द. ल. घ. मी.

2) रब्बी हं गाम -

............. द. ल. घ. मी.

3) उन्हाळी हं गाम -

............. द. ल. घ. मी.

एकू ण

............. द. ल. घ. मी.

्री उपरोक्् प्रमाणे पाणी हक्क मंजरू करण्या् यािे्, ही विनं्ी.

अध्यक्ष

………………………..पाणीवापर संस्था
…………………………………………………
प्र्

:-

उपविभागीय अविकारी /अवभयं्ा ……………………. उपविभाग ……………………… यांना मावह्ीस््ि सविनय सादर.

मा.

सेवा क्र.2 ववहीत नमुन्यातील अर्ज
पाणी वापर संस्थे स पाणीपट्टी थकबाकी दाखला दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. शाखाविकारी,

..................................शाखा,
...................................
ववषय :- पाणीपट्टी थकबाकी दाखला वमळणेबाबत.
संदर्ज :- 1) पाणी वापर संस्था हस्तांतरण करारनामा वद.

2) संस्था नोंदणी क्र………………… वद.

/

/

/

/

आमची पाणीिापर संस्था ……………………… प्रकल्पािर कायान्न्ि् असून सदर पाणीिापर संस्थे किील माहे ………….. िर्ष

……………. अखेर पाणीपट्टी थकबाकीचा दाखला वमळािा, ही विनं्ी.

अध्यक्ष

………………………..पाणीवापर संस्था
…………………………………………………
प्र्

:-

उपविभागीय अविकारी /अवभयं्ा ……………………. उपविभाग ……………………… यांना मावह्ीस््ि सविनय सादर.

मा.

सेवा क्र.3 ववहीत नमुन्यातील अर्ज
वबगर ससचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. शाखाविकारी,

..................................शाखा,
...................................
ववषय :- वबगर ससचन पाणीपट्टी थकबाकी दाखला वमळणेबाबत.
संदर्ज :- वबगर ससचन ग्राहक क्र. ……………………
मी/ आम्ही आपल्या कायालयाकिील वनयवम् वबगर ससचन ग्राहक असून मला/ आम्हांस माहे ………….. िर्ष …………….
अखेर वबगर ससचन पाणीपट्टी थकबाकीचा दाखला वमळािा, ही विनं ्ी.
पत्रव्यिहारासाठी माझा/आमचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे .
पत्ता- मु. पो. ……………… ्ा. …………….. वज. ……………..
वपन कोि………………………..
दुरध्िनी क्र. ………………………..
भ्रमणध्िनी क्र. ………………………..
ई मेल पत्ता…………………………..
आपला ववश्वासू,

………..………………………..
अर्जदाराचे नांव……………………………………
सही

प्र्

:-

उपविभागीय अविकारी /अवभयं्ा ……………………. उपविभाग ……………………… यांना मावह्ीस््ि सविनय सादर.

मा.

सेवा क्र.4 ववहीत नमुन्यातील अर्ज
पाणीपट्टी दे यक तक्रार वनवारण करणे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. शाखाविकारी,

..................................शाखा,
...................................
ववषय :- प्राप्त पाणीपट्टी दे यकाबाबत तक्रार.
संदर्ज :- शाखेकिू न प्राप्् पाणीपट्टी दे यक क्र. ……………… वद.

/

/

मला आम्हास संदर्भभय ससचन/वबगर ससचन पाणी िापराचे दे यक प्राप्् झाले आहे . सदरील दे यकाबाब् माझी
खालीलप्रमाणे ्क्रार आहे .

1) ………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………

सदर ्क्रारीची खा्रजमा करुन ्क्रारीचे वनिारण करुन योग्य रक्कमेचे सुिावर् दे यक दे ण्या् यािे, ही विनं्ी.
पत्रव्यिहारासाठी माझा/आमचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे .
पत्ता- मु. पो. ……………… ्ा. …………….. वज. ……………..
वपन कोि………………………..
दूरध्िनी क्र. ………………………..
भ्रमणध्िनी क्र. ………………………..
ई मेल पत्ता…………………………..
आपला ववश्वासू,

………..………………………..
अर्जदाराचे नांव……………………………………
सही

प्र्

:-

उपविभागीय अविकारी /अवभयं्ा ……………………. उपविभाग ……………………… यांना मावह्ीस््ि सविनय सादर.

मा.

सेवा क्र.5 ववहीत नमुन्यातील अर्ज
लार्क्षे त्राचा दाखला दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. कायषकारी अवभयं्ा,

..................................
...................................
ववषय :- मौ. ………………………. ता. ………………… वर्. ………………….. ये थील गट नं./स.नं. ……………………. मधील
र्वमनीसाठी लार्क्षे त्राचा दाखला वमळणेबाबत.

महोदय,
मला/ आम्हास विर्यासक्् जमीन आपल्या कायालयां्गष् प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रा् ये्े सकिा नाही याबाब्चा दाखला
आिश्यक आहे . ्री सदरील जवमनीसाठी लाभक्षेत्राचा दाखला दे ण्या् यािा, ही विनं ्ी.
पत्रव्यिहारासाठी माझा/आमचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे .
पत्ता- मु. पो. ……………… ्ा. …………….. वज. ……………..
वपन कोि………………………..
दूरध्िनी क्र. ………………………..
भ्रमणध्िनी क्र. ………………………..
ई मेल पत्ता…………………………..
सोब्- 7/12 उ्ारे
आपला ववश्वासू,

………..………………………..
अर्जदाराचे नांव……………………………………
सही

प्र्

:-

उपविभागीय अविकारी /अवभयं्ा ……………………. उपविभाग ……………………… यांना मावह्ीस््ि सविनय सादर.

मा.

सेवा क्र. 6
ग्रामपं चायत , वर्ल्हा पवरषद, नगरपावलका, नगरपवरषद, नगरपं चायत कटक
मंडळे ( CantonmentBoard ) यांना घरगुती पाणी वापर परवाना दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. कायषकारी अवभयं्ा,

..................................
...................................
ववषय :- घरगुती पाणी वापरासाठी कायमस्वरूपी वबगर ससचन पाणी आरक्षण वमळणेबाबत.
महोदय,
आमच्या हद्दी्ील रवहिाशांना वपण्यासाठी ि घरगु्ी िापरासाठी खालील वदले ल्या कोणत्याही प्रकल्पा्ून वबगर ससचन पाणी
आरक्षण आिश्यक आहे . सदरील आरक्षणाच्या अनुर्ंगाने आिश्यक मावह्ी खालीलप्रमाणे सादर करण्या् ये् आहे .

1) सन 2011 ची ( जनगणने नस
ु ार ) लोकसंख्या

-

.................................................

2) सन 2021 मिील अपेवक्ष् लोकसंख्या

-

.................................................

3) सन 2031 मिील अपेवक्ष् लोकसंख्या

-

.................................................

4) या पूिीचा मंजरू वबगर ससचन पाणी आरक्षण असल्यास त्याचा ्पशील .................................................
5) पाणी आरक्षण ज्या प्रकल्पा्ून आिश्यक आहे ्े प्रािान्यक्रमाने अ ) .................................................
ब ) .................................................
क ) .................................................

6) पाणी िापर टप्प्या् आिश्यक आहे काय ?

होय / नाही

7) पाणी िापर टप्प्याने आिश्यक असल्यास टप्पा वनहाय मागणी
अ ) सन ............... ्े सन ..................
ब ) सन ............... ्े सन ..................
क ) सन ............... ्े सन ..................

पयं् ................ दलघमी
पयं् ................ दलघमी
पयं् ................ दलघमी

8) सांिपाण्यािर प्रवक्रया करून पुनिापर करण्याचे वनयोजन आहे काय ?
9) पुनिापर प्रस््ावि् असल्यास पुनिापरा्ून उपलब्ि होणारे पाणी

होय / नाही
................ दलघमी

10) पाणी उपसा प्रकल्प बांिकाम सुरू करण्याचा अपेवक्ष् वदनां क

......./......./........

11) पाणी उपसा योजना कायान्न्ि् करण्याचा अपेवक्ष् वदनांक

......./......./........

12) सद्यन्स्थ्ी् पाणी पुरिठ्यासाठी उपलब्ि असले ला उदभि ..... भूगभा्ून / विवहरी्ून / अन्स््त्िा्ील योजने्नू इ.
13) सद्यन्स्थ्ी् उपलब्ि असलेला िार्भर्क िापरासाठी पाणीसाठा

..................... दलघमी

14) भविष्ट्या् जलसंििषना्ून अथिा कायान्न्ि् नसलेल्या योजना पुन जीिी् करून उपलब्ि होऊ शकणारा पाणी साठा ( िार्भर् क )
..................... दलघमी

15) रे न िॉटर हािेस्स्टग चा कायदा लागू आहे काय ?
16) संपकासाठी पत्ता

होय / नाही

अ ) मु. पो. ……………… ्ा. …………….. वज. ……………..
ब ) वपन कोि
.………………………..
क ) दुरध्िनी क्र.
..……………………...
ि ) भ्रमणध्िनी क्र.
………………………...
इ ) ई मेल पत्ता
....…………………….

्री उपरोक्् पै की कोणत्याही एका प्रकल्पा्ून िार्भर्क .......................... द. ल. घ.मी. घरगु्ी िापरासाठी आरक्षण मंजरू

करण्या् यािे, ही विनं्ी.

सोब् :- 1) प्रस््ावि् योजनेचा नकाशा.
2) पाइपलाईन संरेखा.
3) 7 / 12 उ्ारा.
4) प्रमावण् अवभयंत्याचा अश्िशक््ी बाब्चा ्ांवत्रक अहिाल.
5) सांिपाणी प्रवक्रया यंत्रणा आराखिा ि नकाशा.
6) सांिपाणी प्रवक्रया यंत्रणा उभारणीचे हमीपत्र.
आपला विश्िासू,
सही

(प्राविकृ ् प्रव्वनिीचे नाि )

सेवा क्र. 6 ( हमीपत्र )
ग्रामपं चायत , वर्ल्हा पवरषद, नगरपावलका, नगरपवरषद, नगरपं चायत
कटक मंडळे ( CantonmentBoard ) यांना घरगुती पाणी वापर
परवाना दे णे.

महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

हमीपत्र वलहू न घे णार :

हमीपत्र वलहू न दे णार :

मा. कायषकारीअवभयं्ा,

...................................
...................................
...................................
...................................

हमीपत्र वलहू न दे ण्या् ये्े की, आम्हास ....................................... नदी / बंिारा / जलाशय / विहीर / कालिा मिून वबगर
ससचन आरक्षण आिश्यक असून त्यासाठीचा प्रस््ाि आपल्या कायालयाकिे सादर करण्या् आला आहे . या अनुर्ंगाने आम्ही
खालीलप्रमाणे हमी दे ् आहो्.

1. आरक्षण प्रस््ावि् केलेल्या प्रकल्पा्/ नदी् / कालव्या् / जलाशया् कोणत्याही कारणांमळ
ु े पाणी कमी झाल्यास आम्ही
आमच्यासाठी ऊध्िष बाजूच्या िरणा्ून / जलाशया्ून पाणी सोिण्याची मागणी करणार नाही ि या बाब् कोण्ीही ्क्रार
करणार नाही.

2. प्रत्यक्षा् पाणी िापर सुरू करणेपि
ू ी पाणी िापर मोजणीसाठी प्रमावण् इलेक्रॉवनक मीटर बसविण्या् येईल.
3. पाणी िापर फक्् परिानगी वदलेल्या प्रयोजनासाठीच करण्या् येईल.
4. उन्हाळ्या् पाणी उपलब्ि्ा कमी होण्याची शक्य्ा असल्याने 4 मवहने पुरेल एिढ्या क्षम्ेचा साठिण ्लाि / पाण्याची टाकी
बांिण्या् येईल.

5. ससचन कपा् करून आरक्षण मंजरू केल्यास शासनाच्या प्रचवल् वनयमानुसार दे य होणारा ससचन पुनस्थापना खचष भरण्यास
आमची ्यारी आहे .

6. भांििली खचाची मागणी करण्या् आल्यास ्ी भरण्यास आम्ही ्यार आहो् / नाही.
7. अविसूवच् नदी / नाले / ओढे िा जलाशया् दूवर्् पाणी सोिले जाणार नाही ि जल प्रदूर्ण होणार नाही याची सिष खबरदारी
घे ण्या् येईल.

8. सांिपाण्यािर प्रवक्रया करणारी यंत्रणा उभारून शक्य ्ेिढ्या पाण्याचा पुनिापर करण्या् येईल.
9. पाणी िापराची पाणीपट्टी आकारणी दे यके विही् काल मयादे ् भरणा करण्या् ये्ील.
10. आरक्षण मंजरू हो्ाच इरादा पत्र प्राप्् झाल्यािर ्ीन मवहन्याच्या आ् वबगर ससचन पाणी िापरा बाब् विही् करारनामा
करण्या् येईल.

11. िेळोिेळी वनगषवम् होणारे शासनाचे सिष वनयम अटींचे पालन करणे बंिनकारक असेल.
12. शासनाच्या कोणत्याही वनयमाचे अथिा अटीचे उल्लंघन झाल्यास जलसंपदा विभागा्फे पाणी पुरिठा खंिी् केल्यास कोण्ीही
्क्रार करणार नाही सकिा कोण्ीही नुकसान भरपाई मागणार नाही.
आमच्या ्फे सदरचे हमी पत्र आज वद. ......../......../............. रोजी वलहू न दे ण्या् ये् आहे .

साक्षीदार –

1) ...................................

हमीपत्र वलहू न दे णार
सही
सही
नाि ..............................................

2) ...................................

सही

....................................................

सेवा क्र. 7

महानगरपावलका , खाजगी विकासक, विशेर् नगरविकास

प्रकल्प

यांना घरगु्ी / औद्योवगक पाणी िापर परिाना दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. कायषकारी अवभयं्ा,

..................................
...................................
ववषय :-घरगु्ी / औद्योवगक पाणी िापरासाठी कायमस्िरूपी वबगर ससचन पाणी आरक्षण वमळणे बाब्.
महोदय,
आमच्या हद्दी्ील रवहिाशांना घरगु्ी / औद्योवगक िापरासाठी खालील वदले ल्या कोणत्याही प्रकल्पा्ून वबगर ससचन पाणी
आरक्षण आिश्यक आहे . सदरील आरक्षणाच्या अनुर्ंगाने आिश्यक मावह्ी खालीलप्रमाणे सादर करण्या् ये् आहे .

1) सन 2011 ची ( जनगणने नस
ु ार ) लोकसंख्या ( मावजप्रा प्रमावण् ) .................................................
2) सन 2021 मिील अपेवक्ष् लोकसंख्या ( मावजप्रा प्रमावण् ) .................................................
3) सन 2031 मिील अपेवक्ष् लोकसंख्या ( मावजप्रा प्रमावण् ) .................................................
4) या पूिीचा मंजरू वबगर ससचन पाणी आरक्षण असल्यास त्याचा ्पशील .................................................
5) पाणी आरक्षण ज्या प्रकल्पा्ून आिश्यक आहे ्े प्रािान्यक्रमाने अ ) .................................................
ब ) .................................................
क ) .................................................

6) पाणी िापर टप्प्या् आिश्यक आहे काय ?

होय / नाही

7) पाणी िापर टप्प्याने आिश्यक असल्यास टप्पा वनहाय मागणी
अ ) सन ............... ्े सन ..................
ब ) सन ............... ्े सन ..................
क ) सन ............... ्े सन ..................

पयं् ................ दलघमी
पयं् ................ दलघमी
पयं् ................ दलघमी

8) सांिपाण्यािर प्रवक्रया करून पुनिापर करण्याचे वनयोजन आहे काय ?
9) पुनिापर प्रस््ावि् असल्यास पुनिापरा्ून उपलब्ि होणारे पाणी

होय / नाही
................ दलघमी

10) पाणी उपसा प्रकल्प बांिकाम सुरू करण्याचा अपेवक्ष् वदनां क

......./......./........

11) पाणी उपसा योजना कायान्न्ि् करण्याचा अपेवक्ष् वदनांक

......./......./........

12) सद्यन्स्थ्ी् पाणी पुरिठ्यासाठी उपलब्ि असले ला उदभि ..... भूगभा्ून / विवहरी्ून / अन्स््त्िा्ील योजने्नू इ.
13) सद्यन्स्थ्ी् उपलब्ि असलेला िार्भर्क िापरासाठी पाणीसाठा

..................... दलघमी

14) भविष्ट्या् जलसंििषना्ून अथिा कायान्न्ि् नसले ल्या योजना पुनर्भजिी् करून उपलब्ि होऊ शकणारा पाणी साठा ( िार्भर्क )
..................... दलघमी

15) रे न िॉटर हािेस्स्टग चा कायदा लागू आहे काय ?

होय / नाही

16) संपकासाठी पत्ता

अ ) मु. पो. ……………… ्ा. …………….. वज. ……………..
ब ) वपन कोि
.………………………..
क ) दुरध्िनी क्र.
..……………………...
ि ) भ्रमणध्िनी क्र.
………………………...
इ ) ई मेल पत्ता
....…………………….
्री उपरोक्् पै की कोणत्याही एका प्रकल्पा्ून घरगु्ी िापरासाठी िार्भर्क ................................. द. ल. घ.मी. ि औद्योवगक

िापरासाठी िार्भर्क ..................... द. ल. घ. मी. आरक्षण मंजरू करण्या् यािे , ही विनं्ी.
सोब् :-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

म. वज. प्रा. प्रमावण् लोकसंख्या पवरगणना ि पाणीिापर.
प्रस््ावि् योजनेचा नकाशा ि पाइपलाईन संरेखा.
7 / 12 उ्ारा.
प्रमावण् अवभयंत्याचा अश्िशक््ी बाब्चा ्ांवत्रक अहिाल.
सांिपाणी प्रवक्रया यंत्रणा आराखिा ि नकाशा.
सांिपाणी प्रवक्रया यंत्रणा उभारणीचे हमीपत्र.

7) नगर विकास प्रकल्पासाठी स्थावनक स्िराज्य संस्थे चे ना - हरक् प्रमाणपत्र.

आपला विश्िासू,
सही

(प्राविकृ ् प्रव्वनिी )

सेवा क्र. 7 ( हमीपत्र )

महानगरपावलका , खाजगी विकासक, विशेर् नगरविकास

प्रकल्प

यांना घरगु्ी / औद्योवगक पाणी िापर परिाना दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

मा. कायषकारीअवभयं्ा,

हमीपत्र वलहू न घे णार :

...................................
...................................
...................................
...................................

हमीपत्र वलहू न दे णार :

हमीपत्र वलहू न दे ण्या् ये्े की , आम्हास ....................................... नदी / बंिारा / जलाशय / विहीर / कालिा मिून
वबगर ससचन आरक्षण आिश्यक असून त्यासाठीचा प्रस््ाि आपल्या कायालयाकिे सादर करण्या् आला आहे . या अनुर्ंगाने आम्ही
खालीलप्रमाणे हमी दे ् आहो्.

1. आरक्षण प्रस््ावि् केलेल्या प्रकल्पा्/ नदी् / कालव्या् / जलाशया् कोणत्याही कारणांमळ
ु े पाणी कमी झाल्यास आम्ही
आमच्यासाठी ऊध्िष बाजूच्या िरणा्ून / जलाशया्ून पाणी सोिण्याची मागणी करणार नाही ि या बाब् कोण्ीही ्क्रार
करणार नाही.

2. प्रत्यक्षा् पाणी िापर सुरू करणेपि
ू ी पाणी िापर मोजणीसाठी प्रमावण् इलेक्रॉवनक मीटर बसविण्या् येईल.
3. पाणी िापर फक्् परिानगी वदलेल्या प्रयोजनासाठीच करण्या् येईल.
4. उन्हाळ्या् पाणी उपलब्ि्ा कमी होण्याची शक्य्ा असल्याने 4 मवहने पुरेल एिढ्या क्षम्ेचा साठिण ्लाि / पाण्याची टाकी
बांिण्या् येईल.

5. ससचन कपा् करून आरक्षण मंजरू केल्यास शासनाच्या प्रचवल् वनयमानुसार दे य होणारा ससचन पुनस्थापना खचष भरण्यास
आमची ्यारी आहे .

6. भांििली खचाची मागणी करण्या् आल्यास ्ी भरण्यास आम्ही ्यार आहो् / नाही.
7. अविसूवच् नदी / नाले / ओढे िा जलाशया् दूवर्् पाणी सोिले जाणार नाही ि जल प्रदूर्ण होणार नाही याची सिष खबरदारी
घे ण्या् येईल.

8. सांिपाण्यािर प्रवक्रया करणारी यंत्रणा उभारून शक्य ्ेिढ्या पाण्याचा पुनिापर करण्या् येईल.
9. पाणी िापराची पाणीपट्टी आकारणी दे यके विही् काल मयादे ् भरणा करण्या् ये्ील.
10. आरक्षण मंजरू हो्ाच इरादा पत्र प्राप्् झाल्यािर ्ीन मवहन्याच्या आ् वबगर ससचन पाणी िापरा बाब् विही् करारनामा
करण्या् येईल.

11. िेळोिेळी वनगषवम् होणारे शासनाचे सिष वनयम अटींचे पालन करणे बंिनकारक असेल.
12. शासनाच्या कोणत्याही वनयमाचे अथिा अटीचे उल्लंघन झाल्यास जलसंपदा विभागा्फे पाणी पुरिठा खंिी् केल्यास कोण्ीही
्क्रार करणार नाही सकिा कोण्ीही नुकसान भरपाई मागणार नाही.
आमच्या ्फे सदरचे हमी पत्र आज वद. ......../......../............. रोजी
वलहू न दे ण्या् ये् आहे .

हमीपत्र वलहू न दे णार
सही
नाि ..............................................

साक्षीदार –
1) ...................................

सही

2) ...................................

सही

....................................................

सेवा क्र. 8
औद्योवगक प्रयोर्नासाठी पाणी वापर परवाना दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. कायषकारी अवभयं्ा,

..................................
...................................
ववषय :- औद्योवगक प्रयोजनासाठी कायमस्िरूपी वबगर ससचन पाणी आरक्षण वमळणे बाब्.
महोदय,
मौ. ....................... ्ा. ........................ वज. .......................... येथील गट क्र. / स. क्र. ........................... मध्ये
आमचा .................................. उद्योग प्रस््ावि् / अन्स््त्िा् आहे . सदरील उद्योगासाठी खालीलपैकी कोणत्याही प्रकल्पा्ून
........................... द. ल. घ. मी. औद्योवगक / पेय जल वनर्भम्ीसाठी वबगर ससचन आरक्षण आिश्यक आहे .
सदरील आरक्षणाच्या अनुर्ंगाने आिश्यक मावह्ी खालीलप्रमाणे सादर करण्या् ये् आहे .

1) पाणी आरक्षण ज्या प्रकल्पा्ून आिश्यक आहे ्े प्रािान्यक्रमाने अ ) .................................................
ब ) .................................................
क ) .................................................

2) या पूिी वबगर ससचन पाणी आरक्षण मंजरू असल्यास त्याचा ्पशील

.................................

3) वनयोवज् उत्पादन ि वनयोवज् उत्पादन क्षम्ा प्र्ी िर्ष खालीलप्रमाणे
अ. नं.

प्रस््ावि् / सद्यन्स्थ्ी् उत्पादनाचे नाि

उत्पादनाचे पवरमाण प्र्ी िर्ष मे. टन

1

.......................................

.........................

2

.......................................

.........................

3

.......................................

.........................

4

.......................................

.........................

4) पाणी िापर टप्प्या् आिश्यक आहे काय ?

होय / नाही

5) पाणी िापर टप्प्याने आिश्यक असल्यास टप्पा वनहाय मागणी
अ ) सन ............... ्े सन ..................

पयं् ................ दलघमी

ब ) सन ............... ्े सन ..................

पयं् ................ दलघमी

क ) सन ............... ्े सन ..................

पयं् ................ दलघमी

6) सांिपाण्यािर प्रवक्रया करून पुनिापर करण्याचे वनयोजन आहे काय ?
7) पुनिापर प्रस््ावि् असल्यास पुनिापरा्ून उपलब्ि होणारे पाणी

होय / नाही
................ दलघमी

8) सद्यन्स्थ्ी् पाणी पुरिठ्यासाठी उपलब्ि असले ला उदभि ..... भूगभा्ून / विवहरी्ून / अन्स््त्िा्ील योजने्नू इ.
9) सद्यन्स्थ्ी् उपलब्ि असलेला िार्भर्क िापरासाठी पाणीसाठा

..................... दलघमी

10) भविष्ट्या् जलसंििषना्ून अथिा कायान्न्ि् नसलेल्या योजना पुनर्भजिी् करून उपलब्ि होऊ शकणारा पाणी साठा ( िार्भर्क )
..................... दलघमी

11) रे न िॉटर हािेस्स्टग चा कायदा लागू आहे काय ?

होय / नाही

12) संपकासाठी पत्ता

अ ) मु. पो. ……………… ्ा. …………….. वज. ……………..
ब ) वपन कोि
.………………………..
क ) दुरध्िनी क्र.
..……………………...
ि ) भ्रमणध्िनी क्र.
………………………...
इ ) ई मेल पत्ता
....…………………….
्री उपरोक्् पै की कोणत्याही एका प्रकल्पा्ून िार्भर्क ........................ द. ल. घ.मी. औद्योवगक / पेयजल वनर्भम्ी

िापरासाठी कायमस्िरूपी वबगर ससचन आरक्षण मंजरू करण्या् यािे , ही विनं्ी.

सोब् :- 1) संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र.
2) योजनेचा नकाशा.
3) पाईपलाईन संरेखा नकाशा.
4) 7 / 12 उ्ारे .
5) उद्योग सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र.
6) महाराष्ट्र प्रदूर्ण वनयंत्रण मंिळाचे कन्सेंट टु एस्टॅब्लीश / पयािरण प्रमाणपत्र / हमीपत्र.
7) प्रमावण् अवभयंत्याचा अश्िशक््ी बाब्चा ्ांवत्रक अहिाल.
8) सांिपाणी प्रवक्रया यंत्रणा आराखिा ि नकाशा.
9) सांिपाणी प्रवक्रया यंत्रणा उभारणीचे हमीपत्र.
10) स्थावनक स्िराज्य संस्थांचे ना - हरक् प्रमाणपत्र.

आपला विश्िासू,

सही

(प्राविकृ ् स्िाक्षरीकाराचे नाि)

सेवा क्र. 8 ( हमीपत्र )
औद्योवगक प्रयोर्नासाठी पाणी वापर परवाना दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

मा. कायषकारी अवभयं्ा,

हमीपत्र वलहू न घे णार :

...................................
...................................
...................................
...................................

हमीपत्र वलहू न दे णार :

हमीपत्र वलहू न दे ण्या् ये्े की, आम्हास ....................................... नदी / बंिारा / जलाशय / विहीर / कालिा मिून वबगर
ससचन आरक्षण आिश्यक असून त्यासाठीचा प्रस््ाि आपल्या कायालयाकिे सादर करण्या् आला आहे . या अनुर्ंगाने आम्ही
खालीलप्रमाणे हमी दे ् आहो्.

1. आरक्षण प्रस््ावि् केलेल्या प्रकल्पा्/ नदी् / कालव्या् / जलाशया् कोणत्याही कारणांमळ
ु े पाणी कमी झाल्यास आम्ही
आमच्यासाठी ऊध्िष बाजूच्या िरणा्ून / जलाशया्ून पाणी सोिण्याची मागणी करणार नाही ि या बाब् कोण्ीही ्क्रार
करणार नाही.

2. प्रत्यक्षा् पाणी िापर सुरू करणेपि
ू ी पाणी िापर मोजणीसाठी प्रमावण् इलेक्रॉवनक मीटर बसविण्या् येईल.
3. पाणी िापर फक्् परिानगी वदलेल्या प्रयोजनासाठीच करण्या् येईल.
4. उन्हाळ्या् पाणी उपलब्ि्ा कमी होण्याची शक्य्ा असल्याने 4 मवहने पुरेल एिढ्या क्षम्ेचा साठिण ्लाि / पाण्याची टाकी
बांिण्या् येईल.

5. ससचन कपा् करून आरक्षण मंजरू केल्यास शासनाच्या प्रचवल् वनयमानुसार दे य होणारा ससचन पुनस्थापना खचष भरण्यास
आमची ्यारी आहे .

6. भांििली खचाची मागणी करण्या् आल्यास ्ी भरण्यास आम्ही ्यार आहो् / नाही.
7. अविसूवच् नदी / नाले / ओढे िा जलाशया् दूवर्् पाणी सोिले जाणार नाही ि जल प्रदूर्ण होणार नाही याची सिष खबरदारी
घे ण्या् येईल.

8. सांिपाण्यािर प्रवक्रया करणारी यंत्रणा उभारून शक्य ्ेिढ्या पाण्याचा पुनिापर करण्या् येईल.
9. पाणी िापराची पाणीपट्टी आकारणी दे यके विही् काल मयादे ् भरणा करण्या् ये्ील.
10. आरक्षण मंजरू हो्ाच इरादा पत्र प्राप्् झाल्यािर ्ीन मवहन्याच्या आ् वबगर ससचन पाणी िापरा बाब् विही् करारनामा
करण्या् येईल.

11. िेळोिेळी वनगषवम् होणारे शासनाचे सिष वनयम अटींचे पालन करणे बंिनकारक असेल.
12. शासनाच्या कोणत्याही वनयमाचे अथिा अटीचे उल्लंघन झाल्यास जलसंपदा विभागा्फे पाणी पुरिठा खंिी् के ल्यास कोण्ीही
्क्रार करणार नाही सकिा कोण्ीही नुकसान भरपाई मागणार नाही.
आमच्या ्फे सदरचे हमी पत्र आज वद. ......../......../............. रोजी वलहू न दे ण्या्
ये् आहे .
साक्षीदार –
1) ................................... सही

हमीपत्र वलहू न दे णार

सही
नाि ..............................................
2) ...................................

सही

....................................................

सेवा क्र.9
नदी व र्लाशयापासून अंतराचा दाखला दे णे.
महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग
विजीटाईज्ि कालबध्द सेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. कायषकारी अवभयं्ा,

..................................
...................................
ववषय :- मौ. ………………………. ता. ………………… वर्. ………………….. ये थील गट नं./स.नं. ……………………. मधील
र्वमनीसाठी ………………….. नदी / ………………… र्लाशयाच्या महत्तम पूर रे षेपासून अंतराचा दाखला
वमळणेबाबत.
महोदय,
विर्यांवक् नमूद केलेल्या जवमनीसाठी अं्राचा दाखला आिश्यक आहे . यासाठी आिश्यक कागदपत्रे सोब् सादर
करण्या् ये् आहे ्. ्री सदरील दाखला वमळािा, ही विनं्ी.
पत्रव्यिहारासाठी माझा/आमचा पत्ता खालीलप्रमाणे आहे .
पत्ता- मु. पो. ……………… ्ा. …………….. वज. ……………..
वपन कोि………………………..
दूरध्िनी क्र. ………………………..
भ्रमणध्िनी क्र. ………………………..
ई मेल पत्ता…………………………..

सोब्- 1) जवमनीचे 7/12 उ्ारे

2) प्रस््ावि् जागा ि नदी / जलाशय दशषविणारा नकाशा
आपला ववश्वासू,

सही

(प्रावधकृ त स्वाक्षरीकाराचे नाव)

सेवा क्र. 10
उपसा ससचन पाणी परवाना दे णे.
महाराष्ट्र शासनजलसंपदा विभाग
विजीटाईज्िकालबध्दसेिा
िर्ष 2015

वदनांक :-

/

/

प्रवत,
मा. कायषकारी अवभयं्ा,

..................................
...................................
ववषय :- उपसा ससचन पाणी परिानगी वमळणे बाब्.
अर्जदार :- श्री. _________________________________

रा. ___________________ पो.____________________

्ा. ___________________वज.____________________
महोदय,
मला

/

आम्हास

....................................................................नदी

/

नाला

/

ओढा

ि

त्यािरील

………………………………….. को. प. बंिारा / ल. पा. ्लाि / मध्यम / मोठे प्रकल्प येथन
ू उपसा ससचन पाणी पुरिठा योजना कराियाची
आहे . या परिानगीसाठी आिश्यक मावह्ी खालीलप्रमाणे सादर करण्या् ये् आहे .

1)

पाणी उचलण्याच्या वठकाणापासून शे् जवमनीची उं ची

..................... मी

2) पाणी िापरासाठी प्रस््ावि् पाईपलाइनची लांबी

..................... मी

3) प्रस््ावि् पाईपलाइनचा आ्ील व्यास

..................... मीमी.

4) प्रस््ावि् पाईपलाइनचा प्रकार ( पी. व्ही. सी. लोखंिी इ. )

..................... मी

त्यासाठी लागणारी सिष कागदपत्रे सोब् दे ण्या् ये् आहे ्. ्री मला / आम्हास खालीलप्रमाणे हं गामवनहाय
क्षेत्रासाठी उपसा ससचनाची परिानगी दे ण्या् यािी , ही विनं्ी.
अ ) खरीप

................. हे .

ब ) रब्बी

................. हे .

क ) उन्हाळी

................. हे .

सोब्- 1) 7/12 उ्ारे मूळ

2) 8 अ उ्ारे मूळ
आपलाविश्िासू,
सही

(प्राविकृ ् स्िाक्षरीकाराचे नाि)

