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नवी मुंबई महानगरपािलका नागररकाचंी सनद

अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे स�ंपर्क सेवा सेवा मुदतीत
क््. अिधरारी रालावधी पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

नळ जोडणी
१. नविन नळ जोडणी संबंिधत ििभागाचे सकाळी १०.०० अज्ज सव्िकृवत संबंवधत पविमंडळाचे

अज्ज ििभाग कारा्जलरात कवनष्् अिभरंता ते ि पाेहोच कार्जकािी 
उपलबध् असतील. (पाणीपुििठा) सारं. ५.४५ िा. २ िदिस अवभरंता

शाखा अिभरंता (पाणी पुििठा)/
अवतविकत् शहि अिभरं�ता

२. प््किण सादि किणे संंबंवधत ििभागाचे कवनष्् सकाळी १०.०० ४ िदिस संबंिधत पविमंडळाचे
ि अजा्जमधील अिभरंता (पाणी पुििठा/) ते कार्जकािी अिभरंता
त््ुटीब्ाबत शाखा अिभरंता सारं. ५.४५ िा. (पाणी पुििठा)/
अज्जदािास कळविणे अवतविकत् शहि 

अिभरंता

३. अिभप््ार/िशफािसीस्ह संंबंवधत ििभागाचे सकाळी १०.०० प््स््ािाची संबंिधत पविमंडळाचे
प््किण अग््ेिषत किणे उप अिभरंता ते तांित््क बाब कार्जकािी अिभरंता

पाणी पुििठा सारं. ५.४५ िा. तपासून (पाणी पुििठा)/
अिभप््ार देणे अवतविकत् शहि 

अिभरंता

४. अ) नळ जोडणी अ) संबंिधत पविमंडळाचे सकाळी १०.०० अ) अवतविकत् शहि 
मंजूि किणे ि कार्जकािी अिभरंता सारं. ५.४५ िा. आिशर्क  अिभरंता
मंजूिी पत्् देणे (पाणी पुििठा) कागदपत््े

अटी ि 
शत््ीच्ी पुत्जता
केलर्ापासून

ब) गािठाण/ झोपडपट््ीतील ब) संबंवधत विभाग सकाळी १०.०० ८ वदिस ब) संबंवधत पविमंडळाचे
नळ जोडणी जोडणी मंजूि अिधकािी सारं. ५.४५ िा. उपारुकत्
किणे ि मंजुिीपत्् देणे 

५ थकबाकी नसलर्ाबाबतचा संबंवधत पविमंडळाचे सकाळी १०.०० ३ वदिस अवतविकत् शहि 
दाखला दाखला अनामत  कार्जकािी अिभरंता ते अिभरंता
िक््म पित किणे (पाणी पुििठा) सारं. ५.४५ िा.

६. किािनामा किणे ि स�ंबंवधत ििभागाचे सकाळी १०.०० शुलक् भिणा संबंवधत पविमंडळाचे
अंवतम आदेश अिधकािी ते सारं. ५.४५ िा. केलर्ानंति अिभरंता (पाणी पुििठा)/

३ वदिसांत अवतविकत् शहि अिभरंता

* पाणी परुवठा िवभाग *
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अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. अिधरारी पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष््
अिधरारी

७ अज्जदािाचर्ा ििनंतीनुसाि संबंिधत ििभाग अिधकािी सकाळी १०.०० अज्ज करन् थकबाकी संबंवधत पविमंडळ 
नळ कनेकश्न बंद किणे ते भिणा कार्जकािी अवभरंता 

सारं. ५.४५ िा. केलर्ानंति ७ वदिसांत (पाणी पुििठा)
अवतविकत् 
शहि अवभरंता

८. थकबाकीमुळे खंडीत संबंिधत ििभाग अिधकािी सकाळी १०.०० थकबाकी ि संबंवधत पविमंडळ 
केलेला पाणी पुििठा ते दंडाची िक््म कार्जकािी अिभरंता
पूि्जित सुर ्किणे सारं. ५.४५ िा. भिणा केलर्ानंति (पाणी पुििठा)/

३ िदिसांत अवतविकत् शहि अिभरंता

९. प््तर्क्् नळजोडणी देणे संबंिधत ििभागाचे कवनष्् सकाळी १०.०० मंजुिी आदेश संबंवधत पविमंडळ 
अिभरंता (पाणी पुििठा)/ ते वमळालर्ानंति कार्जकािी अिभरंता
शाखा अिभरंता सारं. ५.४५ िा. ७ िदिसांत (पाणी पुििठा)/

अवतविकत् शहि अिभरंता

तक््ार िनवारण
अ. सेवांचा तपशील सेवा पुरवणारे संपर्क रालावधी सेवा पुरववणय्ाची सेवा मुदतीत न
क््. अवधरारी वववित मुदत पुरववलय्ास तक््ार

ररावयाच ेववरष्् अवधरारी
१ पाणी पुििठा खंडीत संबंवधत विभागांचे कवनष्् सकाळी १०.०० संबंवधत पविमंडळाचे

झालर्ाची तक््ािी अिभरंता (पाणी पुििठा)/ ते २४ तासांत कार्जकािी अिभरंता
शाखा अिभरंता/ सारं ५.४५ िा. (पाणी पुििठा)
(पाणी पुििठा)
उप अिभरंता (पाणी पुििठा)

२. पाणी पुििठाबाबतचर्ा संबंवधत विभागांचे कवनष्् सकाळी १०.०० तक््ािीचर्ा संबंवधत पविमंडळाचे
इति तक््ािी अिभरंता (पाणी पुििठा)/ ते वि्रप्ानुसाि कार्जकािी अिभरंता

शाखा अिभरंता/ सारं ५.४५ िा. ति्िीत (पाणी पुििठा)
उप अिभरंता (पाणी पुििठा)

३. पाणर्ाचर्ा सदोष  संबंवधत विभागांचे सकाळी १०.०० २४ तासांत संबंवधत पविमंडळाचे
नवलकेमधील कवनष्् अिभरंता ते कार्जकािी अिभरंता
गळती बंद (पाणी पुििठा)/ सारं ५.४५ िा. (पाणी पुििठा)

शाखा अिभरंता/
उप अिभरंता (पाणी पुििठा)
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अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे अिधरारी स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. पुरवणय्ाची न पुरववलय्ास 

वववित मुदत तक््ार ररावयाचेे 
ववरष््
अिधरारी

४ पाणी दुिषत संबंवधत विभागांचे कवनष्् सकाळी १०.०० २४ तासांत सबंवधत पविमंडंळाचे
असलर्ाबाबतचर्ा तक््ािी अिभरंता (पाणी पुििठा) ते कार्जकािी अिभरंता

शाखा अिभरंता सारं ५.४५ िा. (पाणी पुििठा)
उप अिभरंता (पाणी पुििठा)

५. पाणी िबलाबाबतचर्ा तक््ािी संबंवधत ििभागांचे कवनष्् सकाळी १०.०० तक््ािीचर्ा सबंवंधत पविमडंळाचे
अिभरंता (पाणी पुििठा) ते वि्रप्ानुसाि कार्जकािी अिभरंता
शाखा अिभरंता/ सारं ५.४५ िा. ति्िीत (पाणी पुििठा)
उप अिभरंता (पाणी पुििठा)

पाणी देयराबाबत
१. मीटि तपासणी करन् पाणी संबंिधत ििभागांचे कवनष्् सकाळी १०.०० प््वत मवहना सबवंधत पविमं�ंडळाचे

िापिलर्ाची नोद् घेणे अिभरंता (पाणी पुििठा) ते िनरवमत कार्जकािी अिभरंता 
शाखा अिभरंता सारं ५.४५ िा. (पाणी पुििठा)

२. पाणी बील देणे संबंवधत पविमंडळाचे सकाळी १०.०० िद््मावसक अवतविकत् शहि 
कार्जकािी अिभरंता ते अिभरंता
(पाणी पुििठा) सारं ५.४५ िा.

३. वबलाची नक््ल वमळणे संबंवधत विभागाचे कवनष्् सकाळी १०.०० २४ तासांत सबंवंधत पविमडंळाचे
अिभरंता (पाणी पुििठा)/ ते कार्जकािी अिभरंता
शाखा अिभरंता सारं ५.४५ िा. (पाणी पुििठा)

पाणी पुरवठा ववषयर संरीण्ण रामे

१. अज्जदािाचर्ा ििनंतीनुसाि नळ संबंवधत पविमंडळाचे सकाळी १०.०० अज्ज करन् अवतविकत् शहि 
कनेकश्न बंद किणे. कार्जकािी अिभरंता ते थकबाकी भिलर्ानंति अिभरंता

(पाणी पुििठा) सारं ५.४५ िा. ७ वदिसांत

२. थकबाकी नसलर्ाबाबतचा संबंवधत पविमंडळाचे सकाळी १०.०० नळ कनेकश्न अवतविकत् कार्जकािी 
दाखला देणे ि अनामत अवतविकत् शहि अिभरंता ते बंद किणेबाबत अिभरंता
िक््म पितािा किणे (पाणी पुििठा) सारं ५.४५ िा. आदेश िदलर्ापासून

१५  िदिसांत

३. थकबाकीमुळे खंडीत केलेला संबंवधत पविमंडळाचे सकाळी १०.०० थकबाकी ि अवतविकत् शहि 
पाणी पुििठा कार्जकािी अिभरंता ते दंडाची िक््म अवभरंता
पुि्जित सुर ्किणे (पाणी पुििठा) सारं ५.४५ िा. भिलर्ानंति

३ िदिसांत 
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अ. सेवा�ंचा तपशील सेवा पुरवणारे अिधरारी स�ंपर्क रालावधी सेवा सेवा मुदतीत
क््. पुरवणय्ाची न परुववलय्ास तक््ार

वववित मुदत ररावयाचेे ववरष्् 
अिधरारी

४ कार्जक््मासाठी संबंवधत विभागांचे अिधकािी/ सकाळी १०.०० कार्जक््मापूि््ी संबवधत पविमंंडळाचे
पाणर्ाचा टँकि कवनष्् अिभरंता ते वकमान २ कार्जकािी अवभरंता
िमळणे (पाणी पुििठा) सारं ५.४५ िा. िदिस आधी (पाणी पुििठा)/

अज्ज करन् अवतविकत् शहि 
आिशर्क अवभरंंता
शुलक् भिलर्ास
(उपलबध्तेनुसाि)

नळजोडणी अजा्णसोबत जोडावयाची रागदपत््े :-

१) विहीत नमुनर्ातील अज्ज
२) विहीत नमुनर्ातील नळजोडणीसाठीचा किािनामा (र.् १००/ र.् ५०/- चर्ा वट्ँप पेपििि)
३) भूखंड/सदवनका ताबा पाितीची प््त (सतर् प््त)
४) भोगिटा प््माणपत््
५) नळ जोडणीची जागा दश्जविणािा नकाशा (3 प््ती) (नकाशािि अज्जदाि ि अनुज््सत्तधािक नळकािावगिाची सही असािी)
६) मंजूि नकाशाची प््त (भूवमगत/उच््स््िीर जलकुंभाची जागा दश्जविलेली) 1 प््त
७) नगि िचनाकाि, निी मुंबईचे महानगिपावलका रांचे तल्ॅटची/दुकानांची एकूण संखर्ा ि भूवमगत ि उच््स््िीर जलकुंभाचर्ा क््मतेबाबतचे

प््माणपत्् (भोगिटा प््माणपत््ासोबत िमळालेले).
८) अनुज््सत्तधािक न�ळकािावगिांचे प््माणपत््, प््वतज््ापत्् ि लारसनस्ची प््त.
९) कि  वनधा्जिक संकलक, निी मुंबई महानगिपावलका रांचे ना हिकत दाखला.
१०) अज्जदाि मालकांवर्वतविकत् असलर्ास power of Attorny  िकंिा संवथ्ेचर्ा बाबतीत ठिािाची (Resolution) प््त.
११) संवथ्ा साि्जजवनक असलर्ास धमा्जदार आरुकत्  रांचेकडील नोद्णीची प््त.
१२) मलवन:वस्ािण जोडणी दाखला ि शुलक् भिणा किणर्ाबाबत िदलेलर्ा पत््ाची साक््ांवकत प््त.
१३) उपकि भिणा केलर्ाबाबतचे अद््राित ना हिकत प््माणपत््.
१४) अद््राित पाणी देरक भिणा केलर्ाची पािती.
नळ रनेकश्न िस््ांतरण :-
१) मंजूि नळ कनेकश्न आदेशाची प््त.
२) अद््राित पाणी पट््ी भिलर्ाची पािती.
३) मालमत््ा हस््ांतिण दाखला.
४) िसडको हस््ांतिण आदेशाची प््त.
५) प््चवलत सुिक््ा अनामत िक््मेचा भिणा किणे.
६) र.् १००/- चर्ा वट्ॅमप् पेपििि किािनामा किणे.
पाणी पट््ीवर दर बदलणय्ाबाबत:
१) निीन नळजोडणीप््माण कागदपत््े

***********************************************************************************


