िपपरी िचचवड महानगरपािलका,िपपरी – ४११०१८
जलिनःसारण िवभाग
जलिनःसारण जोडणी अजर्

मांक –

(मुंबई ाितक महानगरपािलका कायदा १९४९ चे कलम १५९ /२ अन्वये अजर्)
अजर् िलिहताना नको तो मजकु र खोडावा
ित,
मा.कायर्कारी अिभयंता,
िपपरी िचचवड महानगरपािलका,
िपपरी – ४११००१८

अजर्दाराचे नाव

अजर्दाराचा संपुणर् प ा व
मोबाईल मांक

फायनल प्लॉट नंबर

घरांक

मौजे
स ह नंबर

सोसायटीचे नाव
िस.टी.एस. नंबर

या ठकाणी

ेनेज कनेक्शन घेणे आहे.(सुअर ॅप चबर) निवन लाईन टाकणे हे. जुनी लाईन वाढिवणे आहे. या बाबतची

मािहती सोबतच्या फामर्म ये भ न िदलेली आहे.
सदरच्या कामाची जागा मा या मालकीची आहे. मी सदर इमारतीत भाडेकरी लायसेन्स वैगेरे नात्याने रिहवासी आहे.
सदर काम करण्यास घरमालकाची लेखी संमती सोबत िदली आहे.

त्यक्ष कामास सुरवात के ल्यानंतर मालकी विहवाटी

संबधी अगर इतर काही कायदेशीर वा इतर अडचण असल्यास त्याचे िनसकरण करण्याची सवर्तोपरी जबाबदारी मा यावर
राहील. सदर काम परवानगी िमळाल्याखेरीज मी सु करणार नाही.महानगरपािलके च्या लायसेन्स प्लंबरच्या देखरे खीखाली
क न घेईल.

सदरच्या कामासाठी आ ही ी.------------------------------------------------------------------ ---राहणार--------------------------------------प्लंबर लायसेन्स मांक ---------------यांना नेमणार आहोत.
महापािलके च्या ह ीत मी स्वखचार्ने नेज लाईन टाकीत आहे.मान्य ेनेज लाईनला मॅनहोलला चबरला महानगरपािलके चे
अथवा महानगरपािलके च्या संमतीने इतर खाजगी घराचे ेनेज कनेक्शन जोडण्यास मी हरकत नसल्याचे प दाखल करीत
आहे
सोबत – १. नकाशे ती तीन ( मंजुर नकाशाची एक स टफाईड त )
३. बांधकाम परवानगी संमती प

२. सोसायटी दाखला

३. पॉवर ऑफ अटोन ची त ( आव यक असल्यास )
अजर्दाराची स्वाक्षरी

घरमालकाची संमती

मा.कायर्कारी अिभयंता,
जलिनःसारण िवभाग,
िपपरी िचचवड महानगरपािलका यांचेकडे
या अजार्सोबत महानगरपािलके च्या अटी भाडेकरी अजर्दाराने िस्वकारल्या आहेत त्या मलाही मान्य आहेत.
माननीयांस कळावे,
िदनांकः- /
/
घरमालकाचे नाव ------------------------------------------------------------------------प ाः-----------------------------------------------------------------------------------------------घरमालकाची स्वाक्षरी

लायसेन्स प्लबंरची देखरे खी बाबत संमती

मी नकाशात दाखिवल्या माणे या कामावर देखरे ख क न मान्य िनयमाप३माणे काम पूणर् करे न कामाची यो य
ती टेस्ट देऊन नंतरच ेनेज काम पुणर् झाल्याबाबत दाखला मागीन . कामाबाबतची सवर् जबाबदारी मा यावर रािहल.
कामासंबधी काही त ार िनमार्ण झाल्यास तपासुन पािहले. अजर् व नकाशे िस्वकारावेत.

लायसेन्स प्लंबरची सही
लायसेन्स नंबर
संपुणर् नाव व प ा
किन अिभयंता

नवीन ेनेज कानेक्शानबाबत अजर्दाराने भरावयाची मािहती

१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)

११)
१२)
१३)

१४)
१५)

१६)
१७)
१८)
१९)

२०)

२१)
२२)

२३)
२४)

२५)
२६)

अजर्दाराचे संपूणर्
ेनेज कलेक्शन घेण्याच्या जागेधा प ा ( या जागेत स्वतं
नंबर मनपाने िदलेला आहे काय ते स्प करावे)
अजर्दार घरमालक / भांडेकरी ?
ज्या इमारतीत न
े ेज कनेक्शन घ्यावयाचे ती इमारत नवीन
आहे की जुनी आहे ?
दाखल के लेल्या नकाशावर घरमालकाची व लायसेन्स्ड
प्लंबरची स्वाक्षरी आहे काय ?
नवीन ेनज कनेक्शन घ्यावयाच्या घरात आज िमतीस
ेनेज कनेक्शन आहे काय ? ( सुपर ॅप/गली ॅप)
असल्यास िकती िम.मी. ासाचे ?
ते नकाशावर दाखिवले आहे काय ?
कामाची जागा ले-आऊटम ये असल्यास ले-आऊट मंजूरी
के रमांक कोशता ?
घरांक व प्लॉट समोर ेनेज लाईन आहे काय ? ता िकती
साची िकती खोलीवर आहे. ताचा वाहता मागर् कोणत्या
बाजूस आहे ?
ेनेज लाईन मनपाच्या ता यात िदली आहे काय ?
ेनेज लाईन कं प्लीशन सट िफके ट के रमांक
नवीन इमारतीसाठी न
े ेज कनेक्शन घेणे असल्यास त्या
इमारतीचे कमीन्स्मट स टिफके ट अथवा बांधकाम
परवानगी मांक घावा.
इमारतीचा वापर कोणत्या कारणासाठी होणार आहे ?
इमारतीस लॉन् ी,हॉटल,गॅरेज,िक्लिनक मंगल कायार्लय
वगैरे असल्साय नकाशात ी/अगर बॅफल कॅ चपीट
दाखिवलेले आहे का ?
नवीन इमारत ओनरशीप लॅट असलेली आहे काय ?
तसेच ा न ा इमारतीसाठी १५० िम.मी. ासाचे
कनेक्शन मािगतले आहे काय ?
नकाशात कामाचे ठकाण कोठे येते हे दाखिवणारे लोके शन
स्के च दाखिवले आहे काय ?
ेनेज परवानगीसाठी दाखल के लेल्या नकाशात जागेवरील
िनयोिजत चबसर्च्या इन् हटर् लेवल्स, ाऊंड ले हल्स डेप्थ
दाखिवले आहे काय ?
सुअर ॅप ते युिनिसपल ेनेज लाईन हे एकु ण अंतर व
त्यापैकी रस्त्यावर येणा-या ेनेज लाईन लांबी
नकाशावर दाखिवली आहे काय ? अंतरे स्प करावीत.
कामाचे ठकाणा पुढील रस्ता मनपाचा आहे काय ?
कामाच्या ठकाणापुढील रस्ता सोसायटीचा आहे
काय ? असल्यास ठकाणा पुढील रस्ता
सोसायटीचा आहे काय ?
तो खोदण्यासंबंधी संबंधीताडू न परवानगी घेतली
आहे काय?
कनेक्शन घेण्यास सोसायटीचे प आहे काय ?

खोदावयाचा रस्ता कोणत्या कारचा आहे ?
डांबरी/खडी/मातीचा अगर कॉ ीटचा ?
ेनेज कनेक्शनसाठी कोणत्या कारचे आहे ?

वापरणार त्याची मािहती घावी.
अंतगर्त ेनेज लाईनसाठी कोणत्या काराची पाईप्स योिजले आहे.
अंतगर्त ेनेज लाईनसाठी कोणत्या कारची पाईप्स योिजले आहे.
इमारतीच्या खालून अथवा रहाण्याच्या खोलीखालून अतवा
जाण्यायेण्याकरता स्वतं रस्ता आहे काय ?

२७)
२८)
२९)
३०)

संडासाची अटी सायफनेज पाईप बसिवमार आहात का ?
(१२.५ मीटर पेक्षा जास्त उं च इमारत असल्यास आव यक)
जागेवर िवहीर अथवा जिमनीखालील पाण्याचा हौद आहे काय ?
असल्यास त्वाजवळू न जाणारी लाईन कास्ट आयनर्ची ९ एल.ए.क्लास)
आहे काय?
वरील मजल्यावरील पावसाचे पाणी अथवा गॅलरीचे पाणी स्वतं पणे
तळमजल्यापयर्त नेण्याची वस्था आहे काय ?
डक्टम ये पाईप सफाईसाठी लोखंडी िशडी व दरवाजा ठे वला आहे काय ?
सुअर ॅप व नवीन ेनेज लाईन मालकी ह ीतच आहे काय य़
इतर मािहती घावी.

३१)

३२)
३३ )
३४)
३५)

वरील मािहती बरोबर आहे व त्यातील अटी मला मान्य आहेत.
लायसेन्स्ड प्लंबरची स्वाक्षरी
नाव :

मालकाची स्वाक्षरी
नाव :

कायार्लयाने भरावयाची मािहती
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)

८)

महानगरपािलके च्या ेनेज कनेक्शन रिजस्टर माणे
अजर्दाराच्या ईमारतीस िकती कनेक्शन आहेत ?
जागेवर पाहणी कोणी के ली ? नाव स्वाक्षरी व िदनांक
जागेवर पाहणी करता ज्या कारणासाठी ेनेज कनेक्शन
मािगतले ते वापर पाहता संयु ीक आहे काय ?
नेज कनेक्शन िदल्यास कायदेशीर नोटीसा,मालकभाडेकरू वाद इतर बाबत मािहती आहे काय ?
नकाशात दाखिवलेला महानगरपािलके चा ेनेज लाईनचा
ास बरे बर आहे काय ?
महानगरपािलके ची ेनेज लाईन १०० फु टापेक्षा जास्त
अंतराव आहे काय ?
ेनेज कनेक्शन (सुअर ॅप) व अंतगर्त ेनेजलाईन्स मालकी
ह ीतच आहेत काय ? नसल्यास त्यासंबंधीत संमतीप
जोडले आहे काय ?

ेनेज कनेक्शन फीचा आकार

अ) नवी सुअर ॅप बांधणे ------------------------------------ ------खोली रूपये------------------------------------------

ब) नवीन मॅनहोल बांधणे-------------------------------------------खोली रूपये---------------------------------------

---क) १५० िम.मी

ासाचे-------------------------------------------लांबी रूपये---------------------------------------

----ेनेज कनेक्शन देणे
---------------------------------------एकू ण रूपये
---------------------------------------ड)
९)

डांबर/ ांकीट/मातीचा रस्ता मापे
( आकार म.न.पा.कडे भरावघाचा असल्यास ही मािहती घावी.)
नकाशे बरे बर आहेत नकाशे मान्य करणेयास व
ेनेज कनेक्शन करणेस परवानगी देण्यास िशफारस आहे.

किन अिभयंता(जलिनःसारण)

१०)

ेनेज कनेक्शन फी व रस्ता दुरूस्ती चाजस भरल्यावर
ेनेज संमतीप घावे.
उपअिभयंता (जलिनःसारण िवभाग)

मा.
मंजूर नकाशा माणे न
े ज कनेक्शनचे काम पूणर् झाले आहे.
वापर करण्यास व पूणर्त्याचा दाखला देण्यास िशफारस आहे.
किन अिभयंता (जलिनःसारण
िवभाग)
ेनेज कनेक्शनचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.
उपअिभयंता (जलिनःसारण िवभाग)

निवन न
े ेज कनेक्शन िदल्यानंतर कायार्लयाने भरावयाची मािहती
१)

े ेज कनेक्शनची खोदाई ज्याच्या देखरे खीखाली झाली
न
त्याची स्वक्षरी.

२) नवीन िदलेले ेनेज कनेक्शन रिजस्टर म ये न दले आहे
न दणी पुस्तकाचा न दणी पान मांक
३) खोदाई, रस्ता दुरूस्ती वगैरेची मापे मेजरमट पुस्तकात
िलिहली आहेत व त्या बरे बर आहेत.
िम ी/मुकादम

