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शासन ननर्णय, नगर विकास विभाग क्र. संककर्ण-2015/प्र.क्र.398/नवि-20, दि.04/09/2017 सोबतचे सहपत्र – “ब” 

पाणी पुरवठा वसुली 

महाराष्ट्र  लोकसेवा हक्क अधिधियम-2015 
(कलम-3 अन्वये महािगरपाधलकाांिी जाधहर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील) 

अ.क्र. लोकसेव ांची सूची आवश्यक क गदपत्र फी नियमित  
क लिय ा
द  

पदनिर्दात अधिकारी 
(शाखा/ कननष्ठ 
अभभयंता) 

प्रथम अवपलीय 
अधिकारी 
(प्र.उप अभभयंता) 

व्िितीय  अवपलीय 
अधिकारी 
(कायणकारी अभभयंता) 

1) नविन नळजोडणी 
देणे 

1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2. मालकी हक्क कागदपते्र 
3. थकबाकी नसल्याचा  
   दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

15 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 
 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददिे  

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

2) मालकी हक्कात 
बदल करण े
 

1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2. मालकी हक्क कागदपते्र 
3. थकबाकी नसल्याचा  
   दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

7 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 
 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

3) नळजोडणी 
आकारमध्ये बदल 
करणे 

1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2. थकबाकी नसल्याचा    
   दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

15 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

4) तात्पुरते/कायमस्िरुपी 
नळजोडणी खिंडीत  
करणे 

1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2. थकबाकी नसल्याचा  
  दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

7 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

5) पुन: जोडणी करणे. 1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2. थकबाकी नसल्याचा  
   दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

15 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

6) िापरामध्ये बदल 
करणे 

1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2. थकबाकी नसल्याचा  
   दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

15 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

7) पाणी देयक तयार 
करणे 

1.विहीत नमुन्यातील अजज 
 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

3 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

8) प्लिंबर परिाना 1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2. थकबाकी नसल्याचा  
   दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

15 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

9) प्लिंबर परिाना 
नुतनीकरण करणे. 

1.विहीत नमुन्यातील अजज 
2.शैक्षणणक अहजतेबाबतचे  
  प्रमाणपत्र 
3. थकबाकी नसल्याचा  
   दाखला 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

15 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 
 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

10) थकबाकी नसल्याचा 
दाखला 

विहीत नमुन्यातील अजज 
 

महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

3 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

11) नादरुुस्त लमटर 
तक्रार करण े

विहीत नमुन्यातील अजज महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

7 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

12) अनधधकृत नळ 
जोडणी तक्रार 

विहीत नमुन्यातील अजज महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

7 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

13) पाण्याची दबाि 
क्षमता तक्रार 

विहीत नमुन्यातील अजज महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

3 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

14) पाण्याची गुणित्ता 
तक्रार 

विहीत नमुन्यातील अजज महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

3 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री.शरद नानेगािंिकर 
 

15)  मलनन:सारण जोडणी 
देणे 
 
 

विहीत नमुन्यातील अजज महानगरपाललका 
स्तरािर ननश्चचत 
केलेले दर  

15 ददिस 1. श्री. ददपक जाधि 
2. श्री. अरवििंद पाटील 
3. श्री. चतेन म्हाते्र 

श्री. ददपक जाधि  
श्री. उत्तम रणददि े

श्री. ककरण राठोड 
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