Application for exemption from providing and maintaining of
power driven trailor pump
[See rule 71-B(2) to 71-B(10) of Maharashtra Factories Rules, 1963]
अजाचा नमुना - उजवर चालणाया े लर पंपचा परु वठा आण अनरु ण
यातन
ू सुट मळवयासाठ आवेदन
[महारा# कारखाने अ&ध(नयम १९६३ चे (नयम ७१-ब(२) ते ७१-ब(१०) पहावेत
UTN / य.ु ट1.एन.
Factory Status / कारखा3याचा दजा
Factory Code / कारखाना कोड
1

Full name of factory (English)
कारखा3याचे संपूण नाव (मराठ म6ये)
Address of the factory / कारखा3याचा प7ता

2

Name of Occupier of the factory
कारखा3या8या भोगवटादाराचे नाव
Address of Occupier of the factory
कारखा3या8या भोगवटादाराचा प7ता

3

Reason as to why exemption is required
सट
ु का आव;यक आहे , याची कारणे

4

Whether the list of raw material used in the
factory is attached?
कारखा3यात वापर=या जाणाया क88या मालाची याद1
यासोबत जोडलेल1 आहे काय ?

5

List of finished products
तयार झाले=या मालाची / उ7पादनांची याद1

6

Is manufacturing process flowchart attached ?
उ7पादना8या ?@Aयेचा ?वाहतBता यासोबत जोडला आहे काय
?

7

Is permanent automatic fire fighting installation,
approved by a recognized association, or fire
insurance company, provided? (Attach copy of
approval)
कारखा3यात बसवयात आलेल1 कायमCवDपी Cवयंचलत
अिFनशमन ?णाल1 अ&धकृत अिFनIवमा कंपनीJवारे मंजरू
झालेल1 आहे काय ? (मंजरू 1पKाची ?त यासोबत जोडावी)

8

Is copy of layout of fire hydrant system is
attached?
अिFनशमनासाठ वापरयात येणाया नळ ?णाल18या
आराखडयाची ?त यासोबत जोडलेल1 आहे काय ?

9

Is separate sheet for calculation of water
requirement as per Rule 71-B(2) is attached?
(नयम ७१-ब(२) नस
ु ार पाया8या आव;यकतेचे गणनपK
यासोबत वेग ळे जोडलेले आहे काय ?

10 Is water storage as per calculations is available
only for fire fighting purpose?
गणनपKानस
ु ारचा पायाचा साठा केवळ अFनीशमन
कायाLसाठ च उपलMध आहे काय ?
11 Is factory situated within 3km of established
City/Town fire service?
कारखा3याची जागा शहरातील अिFनशमन कNOापासन
ू ३
@कलोमीटर8या आत आहे काय ?
12 Whether size of main water pipe line is at least
15 cms?
पाया8या मP
ु य पाईपलाईनचा आकार @कमान १५ सNट1मीटर
आहे काय ?
13 Is pipeline capable of supplying 4500 ltr/min at a
2

pressure of 7 kg/cm ?
सदर पाईपलाईन ७ @कलो ?तीवग सNट1मीटर इतBया @कमान
दाबाने ?(तम(नट ४५०० लटस पुरवठा करया8या मतेची
आहे काय ?
14 Whether provision of rule 71-B(1) & 71-B(7) to
71-B(9) are complied?
(नयम ७१-ब(१) आण ७१-ब(७) ते ७१-ब(९) 8या तरतद
ु 1ंची
अंमलबजावणी केल1 गे ल1 आहे काय ?
15 Is pump of adequate capacity is provided and
installed?
पुरेशा मतेचा पंप बसवला गे ला आहे काय ?
If yes, mention the pump's capacity
उ7तर होकाराथV अस=यास पंपाची मता नमद
ू करावी

Dated:
Wदनांक:

Signature of Occupier
Seal of the Company
भोगवटादाराची Cवार1
कारखा3याचा शBका

