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िवभागाचे नाव

पाणीपुरवठा िवभाग
नाग रकांची सनद
पाणीपुरवठा िवभाग

२

िवषय

नळ कने शन मंजूरी

३

आव यक कागदप े

४

अंितम िनणयासाठी लागणारा
कालावधी
मािहती / दाखले िमळ याचे
ठकाण
महारा महानगरपािलका
अिधिनयम मधील या
कलमांचे आधारे काम करणे
आहे ते कलम
शासन िनणय, आदेश
प रप क, ठराव इ.

 नळ कने शनचा िवहीत नमु यातील संपूण मािहती भरलेला
अज.
 िमळकतकर भर याची पावती कवा अज के याची तारीख
िमळकतीचा थळदशक नकाशा.
 बांधकाम चालु कर याचा / बांधकामा या पूण वाचा
दाखला / पूण वाचा दाखला िमळावा यासाठी के ले या
अजाची त.
 िवहीत नमु यातील ित ाप .
अज द यापासुन ७ कायालयीन दवस

५
६

७

८

संबंिधत े ीय कायालय
कलम १९८, १९९, २०० व अनुसूिचत ‘ड’ करण-१०

मा.आय़ यांचेकडील आदेश .सशअ/६६८/२०१०,
द. ०६/०९/२०१०
मा.आय़ यांचेकडील आदेश .पापु/१०२०/२०१२,
द. २४/०९/२०१२
मा.आय़ यांचेकडील आदेश .पापु/जशुक/६६/२०१२,
द. ०६/०३/२०१३
मा.सह शहर अिभयंता यांचेकडील आदेश
.जशुक/पापु/१९६/२०१३,
द. २६/०८/२०१३
मा.आय़ यांचेकडील आदेश . शा/२/कािव/२७/२०१३,
द. १७/१०/२०१३

िनणय घेणारे तर
तर

पदनाम

पिहला तर

िलपीक

िनणयासाठी लागणारा
कालावधी
१ दवस

दु सरा तर

िमटर िन र क

२ दवस

ितसरा तर

किन अिभयंता

२ दवस

आदेश माणप िनगिमत
कर यास स म अिधकारी

उपअिभयंता / कायकारी
अिभयंता

२ दवस

९
१०
११

१२

आव यक फ व यांचे प रप क प
.पापु/१०२०/२०१२, द. २४/०९/२०१२ सोबत जोडले
आहे.
फ भर याची प दत
रोखीने / धनादेश / धनाकष
अंितम िनणय िवहीत
त ार या पूततेसाठी शासक य कामकाज करणे या या
कालावधीम ये न घेतला
ट यावर कायवाही लंिबत असेल अशा िवभागाकडील
गे यास यांना जबाबदार
संबंिधत कमचारी / अिधकारी यांस जबाबदार राहील.
धरायचे यांचे नाव व पदनाम
सेवा िवहीत कालावधीत
सह शहर अिभयंता
पुरिवली न गे यास यां याकडे पाणीपुरवठा व जलिन:सारण िवभाग, प. च.म.न.पा.
त ार करता येईल ते अिधकारी
(०२०) – ६७३३३३३३
व यांचा दू र वनी मांक
ई-मेल- water@pcmcindia.gov.in

सही/सह शहर अिभयंता
पाणीपुरवठा िवभाग
पपरी चचवड महानगरपािलका,
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