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ગજુરાત ઘર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ) અધિધિયમ, 2019

ગજુરાતના વિધાનસભા દ્વારા 20, ઓગસ્ટ 2019 ના રોજ “ગજુરાત રાજ્યમાં અિધિકૃત રીતે અથવા વિુ પડતા પાણીિા

ઉપાડ િે અટકાવવા અિે પાણી પુરવઠા િી વ્યવસ્થા િું સરંક્ષણ કરવા” ગજુરાત ઘર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ)
અધિધિયમ પસાર કરિામાાંઆવ્યો.

ભૂધમકા

ગજુરાત રાજ્ય માાં અિાધિકૃત રીતે અથવા વિુ પડતાં પાણી િો ઉપાડ અટકાવવા, પાણી પરુવઠા િી
આંતરમાળખાકીય સુધવિા િે િુકશાિ થતું અટકાવવા અિે ઘર વપરાશ િી પાણી પુરવઠા વ્યવસ્થા િું સંરક્ષણ

કરવા તથા તેની સાથે સાંકળાયેલી અથિા તેનેઆનુસાંવગક બાબતો ને લગતો અવધવનયમ.

અધિધિયમ િા ઉદે્દશો

► અનવધકૃતઅથિા િધુ પડતા પાણીના ઉપાડને અટકાિિુાં.

► પાણી પુરિઠાનીઆાંતરમાળખાકીય સુવિધા ને થતુાં નુકસાનઅટકાિિુાં

► ઘર િપરાશ ની પાણી પુરિઠા વ્યિસ્થા નુાં સાંરક્ષણ કરિુાં.
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ગજુરાત ઘર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ) અધિધિયમ, 2019

► આ અવધવનયમ રાજ્યના તમામ જાહેર પાણી વિતરણ સત્તામાંડળ એટલે કે GWSSB, GWIL અિે સ્થાધિક સત્તામંડળ-
મ્યુધિધસપલ કોપોરશેિ,િગરપાધલકાઓ,ગ્રામ પંચાયતો અિે કેન્ટોન્મેન્ટ ધવસ્તારો માાં લાગુ પડે છે.

► આવસિાય પણ માન્ય એજન્સીની માવલકીની અને સાંચાવલત ખાનગી પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે -
કોઈ પણ શહેર, ગામ િગેરનેી હદની અાંદર અથિા તેના વસિાયની કોઈ ખાનગી હાઉવસાંગ સોસાયટી પોતાની પાણી વિતરણ
વ્યિસ્થા બનાિી શકે છે.

► સ્થાવનક સત્તામાંડળ, બોડડ અથિા GWIL વસિાયનુાં કોઈ પણ સત્તામાંડળ, રાજ્ય માાં જાહેર પાણી વિતરણ ની વ્યિસ્થા ગોઠિી

શકશે નહી ાં અથિા તેની માવલકી ધરાિી શકશે નહી ાં. પરાંતુ રાજ્ય સરકાર, જાહેર વહત માાં, પોતે યોગ્ય ગણે તિેા વિસ્તાર માટે
બીજી કોઈએજન્સી ને અવધકૃત કરી શકે છે.

► સ્થાવનક સત્તામાંડળઅથિાએજન્સી એ તેની હદ અથિા વિસ્તાર ની બહારજાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા ગોઠિેલ હોય ત્યારે

આ અવધવનયમ ના હેતુ માટે તે વિસ્તાર તેના અવધકાર ક્ષેત્ર ની અાંદર હોિાનુાં ગણાશ.ે સ્થાવનક સત્તામાંડળ દ્વારા કરિામાાં

આિેલી વિનાંતી ને આધારે બોડડ આિા સતામાંડળ ની હદ માાં જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા ગોઠિી શકશે અને તનેુાં સાંચાલન

કરી શકશ.ે

જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ (કલમ 4)
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જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ િી સત્તાઅિે કાયો (1/2)

જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ િી સત્તાઅિે કાયો (કલમ 5.1)

► પાણી િાસ્ત્રોત િી માધલકી િરાવવી -સાંબાંવધત સત્તામાંડળ પાસેથી બધી યોગ્ય માંજૂરી લીધા પછી

► રાજ્ય સરકાર પાસેથી સ્ત્રોત િા વપરાશ િા હક મેળવવા - રાજ્ય સરકારની પરિાનગી અને પાણીની ઉપલબ્ધતાને

આવધન

►સ્ત્રોતમાંથી પાણી િો જથ્થોઅિામત રખાવવો અથવા ફાળવણી મેળવવી.

► પાણી પ્રાપ્ત કરવું – કોઈપણ સત્તામાંડળ GWSSB, GWIL, ‘જળસાંપવત્ત વિભાગ’ અને SSNNL પાસેથી પાણી મેળિી શકે

છે

► પાણી િો સ્ત્રોત ધવકસાવવો - ઉદાહરણ તરીકે, સ્થાનીક સત્તામાંડળ રાજ્ય ના જળસાંપવત્ત વિભાગ’ ની બધી યોગ્ય માંજૂરી લીધા પછી

ભૂગભડ પાણીનો સ્ત્રોત બનાિી શકે છે

પાણી િા સ્ત્રોત િે લગતા
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જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ િી સત્તાઅિે કાયો (કલમ 5.1)

પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િે લગતા

►જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા નુાં આયોજન કરિુાં,
ડીઝાઇન કરિી, અમલ માાં મકૂિી, સાંચાલન કરિુાં,
વ્યિસ્થાપન કરિુાં અથિાજાળિણી કરિી.

જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ િી સત્તાઅિે કાયો (2/2)

પાણી જોડાણ િે લગતા

► પાણીનુાં જોડાણઆપિુાં કે જોડાણ કાપિુાં.

► િપરાશકારને સામાન્ય રીતે જોડાણઆપિાની પાઇપ

નુાં માપ નક્કી કરિુાં.

► પાણી નુાં જોડાણ આપિા માટે બોલીઓ અને શરતો

નક્કી કરિા.

► િપરાશ કાર ની જે તે કક્ષા માટે પાણી ના ચાવજડસ

(દર) નક્કી કરિા.
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જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ િી સત્તાઅિે કાયો (કલમ 5.1)

જાહેર પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાિા સંરક્ષણ િે લગતા

► પાણીની થતી ચોરી અટકાિિી.

► પાણીનો ગેરિપરાશઅને વ્યયઅટકાિિો.

► જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા, તેના ભાગઅથિા ઘટકો ને થતુાં નુકશાનઅટકાિિુાં.

► જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા, તેના ભાગઅથિા ઘટકો મા થતાાં ચેડાાં અટકાિિા.

► પાણીના અનવધકૃત ઉપાડ ને અટકાિિો

► પાણીના િધુ પડતો ઉપાડઅટકાિિો.

► જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા ના સાંરક્ષણ માટે જરૂરી હોયએિા બીજા પગલાાં લેિા.

જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ િી સત્તાઅિે કાયો (2/2)
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જાહેર ઘરવપરાશિા પાણી િાસ્ત્રોતિે અિામત રાખવા તથા પાણી િું
જોડાણ માટે અરજી

જાહેર પાણી િાસ્ત્રોત િી ફાળવણી (કલમ 6)

► કોઈ સ્રોત માાંથી પાણી ની ફાળિણી માટે સત્તામાંડળ રાજ્યસરકારને અરજી કરી શકે છે

► રાજ્યસરકાર ચોક્કસ મુદ્દત માટે કોઈ સત્તામાંડળ માટે જળસ્ત્રોતઅનામત રાખી શકે છે.

► રાજ્યસરકાર સ્પષ્ટ કરશે કેઆિી અનામત કાયમી પ્રકાર નો છે કે કોઈ ચોક્કસસમય ગાળા માટે.

► રાજ્યસરકાર કોઈ સત્તામાંડળ માટે પાણી અનામત રાખિાનો હુકમ વરન્યૂ કરી શકે છે.

► પાણી ના સ્ત્રોત ના માવલક પાણી ના સ્ત્રોત ના સાંરક્ષણ માટે જિાબદાર રહેશ.ે

પાણી ની ફાળિણી
માટે અરજી

ફાળિણી માટે
માંજૂરી

સત્તામાંડળ રાજ્યસરકાર

પાણી િા જોડાણમાટે િી અરજી (કલમ 7)

► કોઈપણ પાણી નુાં જોડાણ મળેિિા ઇચ્છુક વ્યવિ કે સત્તામાંડળ સાંબાંવધત સત્તામાંડળ ને અરજી

કરશે

► સત્તામાંડળ, જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા માાં આાંતરમાળખાકીય સુવિધા ની ઉપલબ્ધતા અને

સાંચાલન ની જરૂવરયાત નાઆધારે પોતે વનણડય કરેએિી પાઇપલાઇન માથી િપરાશકાર ને પાણી

નુાં જોડાણઆપશ.ે

પાણી ના જોડાણ
માટે અરજી

પાણી ના જોડાણ
ની માંજૂરી

સત્તામાંડળ

અરજદાર

અરજી નુાં ફોરમેટ પવરવશષ્ટ 1 
પ્રમાણે
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વોટર મીટર િું ઇન્સ્ટોલેશિઅિે વાધષિક પાણીઓધડટ

વોટર મીટર િું ઇન્સ્ટોલેશિ (કલમ 8)

► સત્તા માંડળ નેજ્યાથી પાણી નો ઉપાડ કરિા માટે અવધકૃત કરિામાાં આિેલ હોય તેિા સ્ત્રોત ખાતે

પાણી નુાં મીટર મૂકિુાં જોઈશ.ે - પાણીના સ્રોતના માવલકની સૂચના મજુબ.

નોાંધ: આ અવધવનયમ ના હેતુ માટે જ્યાાંથી ઘરિપરાશ જાહેર પાણી પુરિઠા માટે કનેક્શન

મેળિિામાાંઆવ્યુાં છે તે ટેવપાંગ પોઈન્ટ ને પાણી ના સ્ત્રોત તરીકે ગણિો જોઈએ.

► સત્તામાંડળએ પાણી ના ઉપાડ નો રકેોડડ રાજ્યસરકાર ને જમા કરાિિાનો રહેશે.

► સત્તામાંડળ પાણી નુાં મીટર લગાિી શકે છે અથિા િપરાશકાર ને લગાિિા માટે જણાિી શકે છે.

વાધષિક પાણીઓધડટ (કલમ 9)

► “રાજ્ય સરકાર દ્વારા અથવા આવા પાણી િા સ્ત્રોત િી માધલકી િરાવિાર સત્તામંડળ દ્વારા

જાહેર પાણી ધવતરણ માટે ઉપયોગ માં લવેામાં આવતા પાણી િા સ્ત્રોત માટે પાણીિું

વાધષિકઓધડટ કરવામાંઆવશ”ે

► દરકે સત્તામાંડળ દ્વારા િાવષડક પાણીઓવડટ કરિામાાં આિશે.

► િપરાશકતાડ ની કેટેગરી, પાઇપ સાઈઝ ની કેટેગરી દીઠ જોડાણો, જળસ્ત્રોતોની વિગતો, પાણીની
વકાંમત, લાગુ પાણીના શુલ્ક, વિતરણ ચાજડ, સેિા સ્તર, પાણી વિતરણની ફવરયાદો, પાણીની
ગુણિત્તા િગેર.ે મુખ્ય બાબતો પાણીઓવડટ માાંઆિરી લેિામાાં આિે છે.

પાણી ના જથ્થા નો
રકેોડડ

પાણી નો સ્ત્રોત

િોટર મીટર

ડેટા કલેક્શન

ડેટા નુાં એનાવલવસસ

િોટરઓવડટ વરપોટડ

િોટરઓવડટ નુાં ફોરમેટ
પવરવશષ્ટ 2 પ્રમાણે
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કાયદા હેઠળિાં પ્રધતબંધિત કૃત્યો

અમુક કૃત્યો પર પ્રધતબંિ (કલમ10)

કોઈપણ વ્યધિજાહેર પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િા સંદભિ માં

► વ્યિસ્થા ને નુકશાન, કે તેનો નાશ, કે તેને બગાડી શકશે નહી ાં, અથિા તેની સાથે ચેડાાં કરી શકશે નહી ાં. – ઉદાહરણ તરીકે કોઈપણ િાલ્િ,
પાઇપ લાઇન, પવ્પાંગ મોટર િગેર.ે

► પાણી નો પ્રિાહ બદલિા માટે િાલ્િ અથિા તેના જિેા ઉપકારણો સાથે ચેડાાં કરી શકશે નહી ાં.

► પાણી ના મીટર સવહત ના પ્રિાહ માપણી ઉપકરણો સાથે ચેડાાં કરી શકશે નહી ાં.

► પાણી ના પ્રિાહ ને અિરોધી, બીજી વદશામાાં િાળી કે રોકી શકશે નહી ાં, અથિા દખલગીરી કરી શકશે નહી ાં. અથિા વ્યિસ્થા ના સાંચાલન
કે જાળિણી માાં અાંતરાયો ઊભા કરી શકશે નવહ.

► જાહેર વિતરણ વ્યિસ્થા માાંથી, સત્તામાંડળ તરફ થી અવધકૃત જોડાણ મેળવ્યા વસિાય, પાઇપ જોડી ને અથિા તેનુાં જોડાણ કરી ને અથિા

અન્ય કોઈ રીતે જોડાણ દ્વારા અથિા બીજા સાધનો દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ હેતુ માટે પાણી નો ઉપાડ કરી શકશે નહી ાં.

► વ્યિસ્થા સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ચેડાાં કરી ને અથિા ગેરકાયદે સાધનો ના ઉપયોગ દ્વારા અથિા સત્તામાંડળ દ્વારા જે બોલીઓ અને

શરતો નાઆધારે જોડાણઆપિામાાં આવ્યુાં હોય તેનુાં ઉલ્લાંઘન કરી ને નક્કી માત્ર કરતાાં િધાર ે માત્ર માાં પાણી ઉપાડી શકશે નહી ાં.

► સત્તામાંડળ દ્વારા જનેા માટે જોડાણઆપિામાાં આવ્યુાં હોય તે વસિાય ના અન્ય હેતુઓ માટે પાણી નો ઉપયોગ કરી શકશે નહી ાં.

કોઈ પણ વ્યવિજાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા માાં ઉપયોગ માાં લેિાયેલી અથિા ગોઠિિા ના હેતુ માટે રાખેલી સાધનો, સામગ્રી અથિા
ઉપકરણો અનાવધકૃત રીતે લઈ જઈશકશે નહી ાંઅથિા તેની ચોરી કરી શકશે નહી ાં.



Page 10

ગુિા અિે દંડ (1/6)

ગુિા અિે દંડ (કલમ 11)

ક્રમ ગુિો દંડ (આકારણી કરલે પાણીિી ખોટ

/ િુકસાિ ઉપરાંત)

1. િુકસાિ, િાશ,ભાંગફોડ અથવા પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા સાથે ચેડાં.

ઉદાહરણ તરીકે – પાણી ની બલ્ક અને વિતરણ પાઇપલાઇન, પાઇપલાઇન ના જોઇન્ટ અને

સાધનો, િોટર વમટર સ્ટોરજે ટેન્ક જાહેર નળ, સ્ટેન્ડ પોસ્ટસ જળ

શુવિકરણ પ્લાન્ટ અને જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા ને સાંબાંવધત

ઉપકરણો ની તોડફોડ કે નાશ કરિો

2 િષડ સુધીની કેદ અથિા રૂ.

1,00,000/- સુધી નો દાં ડ અથિા

સત્તામાંડળ કે વ્યિસ્થા ને જે નુકસાન

થયુાં છે તે રકમ, એબાંને માાંથી જે િધારે

હોય તે અથિા તે બાંનેની વશક્ષા ને

પાત્ર થશે.

2. વ્યવસ્થા િી કામગીરી માં ધવક્ષેપ પહોચંાડવા જાહેર પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા સાથે ચેડાં

કરવા.

પાણી નો પ્રિાહ બદલિા માટે િાલ્િ અને તેના જિેા ઉપકરણો સાથે છેડછાડ.

પાણીનાાં મીટર સવહત પ્રિાહ માપન ઉપકરણો સાથે ચેડા

6 માસ સુધીની કેદ અથિા રૂ.

50,000/- સુધી નો દાં ડ અથિા બન્ન.ે
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ગુિા અિે દંડ (કલમ 11)

ક્રમ ગુિો દંડ (આકારણી કરલે પાણીિી

ખોટ / િુકસાિ ઉપરાંત)

3. પાણીિા પ્રવાહિે અવરોિવું, બીજી ધદશા માં વાળવુ,ં રોકવંુ અથવા વ્યવસ્થા િા સંચાલિ
અિે જાળવણી માં અંતરાયો ઊભા કરવા.

ઉદાહરણ તરીકે – પવ્પાંગ સ્ટેશન ની કામગીરી માાં દાખલ અને બલ્ક પાઇપલાઇન માાંથી

પાણી ને િાળિુાં િગેર.ે

3 મવહના સુધીની કેદ અથિા રૂ.

20,000/- સુધી નો દાં ડ અથિા બન્ને

4. સત્તામંડળ તરફ થી અધિકૃત જોડાણ મેળવ્યા ધસવાય કોઈપણ હેતુ માટે પાઇપિે જોડવા,
અથવાઅન્ય કોઈ જોડાણ દ્વારા પાણી િો ઉપાડ કરવો.

ઉદાહરણ તરીકે – રગે્યુલર કનેક્શન પાઇપ સાઇઝ કરતાાં મોટી સાઇઝ ના પાઇપ નુાં જોડાણ

કરિુાં. ઓથોરીટી દ્વારા માન્ય કરલે પાઇપ સાઇઝ અથિા >15 mm પાઇપ

સાઇઝ નુાં જોડાણ.

અવધવનયમ ની અનુસૂવચ 1 માાં

જણાવ્યા પ્રમાણે દાં ડ – 3 મવહના

સુધીની કેદ અથિા રૂ. 1,00,000/-

સુધી નો દાં ડ અથિા તે બન્ન.ે

ગુિા અિે દંડ (2/6)
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ગુિા અિે દંડ (કલમ 11)

ગુિા અિે દંડ (3/6)

ક્રમાંક 4 પર ધવગતવાર ઉદાહરણ:

શહેરી વિસ્તારમાાં, જો કોઈ ્યુવનવસપલ કોપોરશેને 200 ચોરસ યાડડ સુધીના પ્લોટ ના ક્ષેત્રફળ માટે કનેવક્ટાંગ પાઇપના ½ ઇાં ચ વ્યાસ અને >
200 ચોરસ યાડડ પ્લોટના ક્ષેત્રફલ માટે કનેવક્ટાંગ પાઇપના ¾ ઇાં ચ વ્યાસ નક્કી કરલે હોય, તો તે વકસ્સામાાં, જો 200 ચોરસ યાડડનો પ્લોટ

માવલક/િપરાશકાર જો માન્ય નથી એિી ઇાં ચની કનેવક્ટાંગ પાઇપ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે પાણી ખેંચે છે તોઆ વિભાગ અને અનુરૂપ દાં ડ લાગુ

પડશે -રૂ. 3,000 / -.

જો િપરાશકાર ½ ઇાં ચથી િધુ વ્યાસના કનેક્શન સાથે પાણી ખેંચે છે, તો આિા માવલક પર િધુ સખત દાં ડ / સજા કરિામાાં આિશે - રૂ.
5,૦૦૦ / -

• GWILઅને GWSSB માટે, સામાન્ય જોડાણ ની સાઈઝ 15 mm નક્કી કરિામાાં આિેલ છે.
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ગુિા અિે દંડ (4/6)

ગુિા અિે દંડ (કલમ 11)

ક્રમ ગુિો દંડ (આકારણી કરલે પાણીિી

ખોટ / િુકસાિ ઉપરાંત)

5. પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે વ્યવસ્થા માં ચેડાં કરીિે, ખોટા સાિિોિો ઉપયોગ કરીિે અથવા

બોલી અિે શરતોિા ઉલ્લંઘિ દ્વારા સત્તામંડળ દ્વારા પાણીિંુ જોડાણ આપવામાં

આવ્યું છે, તેિા િક્કી કરલેા જથ્થા કરતાં વિુ માત્રા માં પાણીિો ઉપાડ.

પ્રત્યક્ષ રીતે માન્ય જથ્થા કરતાં વિુ અિધિકૃત જથ્થા િો ઉપાડઅથાિત,

o સત્તામાંડળ દ્વારા માન્ય ઉપયોગ કરતાાં બીજા ઉપયોગ માટે પાણી નો ઉપાડ કરિો.

પરોક્ષ રીતે માન્ય જથ્થા કરતાં વિુ અિધિકૃત જથ્થા િો ઉપાડઅથાિત,

o માન્ય કરતાાં િધુ માપ ની પાઇપ નુાં જોડાણ કરિુાં.

o પાણી પ્રિાહને માપિા માટેના િાલ્િ અથિા િોટર મીટર અથિા અન્ય સમાન

ઉપકરણોને નુકસાન, નાશ, કે બગાડ કરિો.

o પાણીના મીટર, અથિા પાણીના પ્રિાહને માપિા માટેના કોઈપણ અન્ય સમાન

ઉપકરણોને બાયપાસ કરીને પાણીનો ઉપાડ કરિો

અવધવનયમ ની અનુસૂવચ 2 માાં

જણાવ્યા પ્રમાણે દાં ડ – રૂ. 20,000/-

સુધી નો દાં ડ.
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ગુિા અિે દંડ (5/6)

ગુિા અિે દંડ (કલમ 11)

ક્રમ ગુિો દંડ (આકારણી કરલે પાણીિી

ખોટ / િુકસાિ ઉપરાંત)

6. રહેણાંક િા જોડાણ િરાવતા વપરાશકાર ધસવાય િી જે કોઈ પણ વ્યધિ જિેે પાણી

િંુ જોડાણ જે હેતુ માટે આપવામાં આવ્યું હોય તે ધસવાય િા હેતુ માટે પાણી િો

ઉપયોગ કર ેતો.

ઉદાહરણ તરીકે - જો કોઈ જોડાણ રહેણાાંક હેતુ માટે આપિામાાં આવ્યુાં છે અને તેનો

ઉપયોગઔદ્યોવગકઅથિા વ્યિસાવયક હેતુ માટે કરિામાાં આિી રહ્યો

છે, તો આિા િપરાશકતાડને આ ધારા હેઠળ વશક્ષા કરિામાાં આિશે. જો

જોડાણ વ્યિસાવયક અથિા ઔદ્યોવગક હેતુ માટે આપિામાાં આવ્યુાં છે તો

તેનો ઉપયોગ વનિાસી હેતુ માટે પણ થઈ શકે છે.

રૂ. 2૦,000/-સુધી નો દાં ડ.

7. જાહેર પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા માં ઉપયોગ માં લેવાયેલી અથવા ગોઠવવા િા હેતુ માટે

રાખેલી સાિિો, સામગ્રી અથવા ઉપકરણો અિાધિકૃત રીતે લઈ લેવા અથવા ચોરી

કરવી.

ઉદાહરણ તરીકે - સ્ટોરમાાંથી પાઈપોની ચોરી, એર િાલ્િના નટ-બોલ્ટની ચોરી, મોટર /

ઇલેવક્ટિકલ પેનલની ચોરી િગેર.ે

3 િષડ સુધી ની કેદ અથિા રૂ.

1,00,000/- સુધી નો દાં ડ અથિા બાંને્ન
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ગુિા અિે દંડ (6/6)

ગુિા અિે દંડ (કલમ 11)

ક્રમ ગુિો દંડ (આકારણી કરલે પાણીિી

ખોટ / િુકસાિ ઉપરાંત)

8. પેટા કલમ 1 થી 7 માં જણાવેલ ગુિા માં મદદ કરવી અથવા તેિે ઉત્તજેિાઆપવી.

ઉદાહરણ તરીકે - કોઈ ખાનગી પ્લ્બર જે ગુનો કરિામાાં મદદ કરે છે તેના પર ગુનો નોાંધી

શકાય છે.

પેટા કલમ 1 થી 7 માાં દશાડવ્યા

પ્રમાણે દાં ડ.

9. જ્યાર ે કોઈ પણ કમિચારી, અધિકારી, પદાધિકારી અથવા સત્તામંડળ દ્વારા રોકાયેલ

એજન્સી દ્વારાઆવા ગુિા માં મદદ કરવામાંઆવે.

ઉદાહરણ તરીકે - લાઇન મેન, પ્લ્બર, એવન્જવનયર અથિા અન્ય કોઈ પદાવધકારી, O&M

કોન્ટિ ાક્ટરનો કમડચારી અથિા કોન્ટિ ાક્ટર જેગુનો કરિામાાં મદદ કરે છે તેના પર ગુનો

નોાંધી શકાય છે.

પેટા કલમ 1 થી 7 માાં દશાડવ્યા કરતાાં

બમણી રકમ નો દાં ડ અને વશક્ષા

અથિા બાંન્ન.ે
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અધિકારી િી ઝડતી, તપાસઅિે જપ્તી કરવાિી સત્તા માં હસ્તકે્ષપ

કમિચારી અથવાઅધિકૃતઅધિકારી િે તેમિી ફરજો બજાવવામાં અવરોિ કરવા બાબત (કલમ 12)

► કોઈ પણ વ્યવિ કમડચારી, અવધકારી અથિા સત્તામાંડળે અવધકૃત કરલે વ્યવિ દ્વારા બજાિિામાાં આિતી ફરજો અને કરિામાાં આિતા

કાયો માાં અિરોધ કે હસ્તકે્ષપ કરી શકશે નહી ાં.

► આિુાં કરનાર વ્યવિ ત્રણ મવહના ની મુદત સુધી ની કેદ અથિા દસ હજાર રૂવપયા સુધી ના દાં ડ ની અથિા બાંને ની વશક્ષા પાત્ર થશ.ે

ઝડતી, તપાસઅિે જપ્તી કરવાિી સત્તા (કલમ 13)

► સત્તામાંડળ દ્વારા અવધકૃત કરલેી કોઈ પણ વ્યવિઅથિા સત્તામાંડળ ના અવધકારી

► આ અવધવનયમ હેઠળ પ્રવતબાંવધત હોય એિુાં કોઈ પણ કૃત્ય કરિામાાં આવ્યુાં છે, અથિા આિી રહ્યુાં છે તેની તપાસ કરિા માટે જાહેર

પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા ના અાંગભૂત ભાગો માાં વ્યાજબી સમયે દાખલ થઈ ને તપાસ કરી શકશ.ે

► પ્રવતબાંવધત કૃત્ય કરિા માટે ઉપયોગ કરિામાાં આવ્યો હોય અથિા ઉપયોગ કરિાની સાંભાિના હોય એિા તમામ સાધનો, ઉપકરણો
અથિા અન્ય કોઈ ચીજ િસ્તુઓ ની જડતી કરી શકશ,ેજપ્ત કરી શકશે અને દૂર કરી શકશ.ે ઉદાહરણ તરીકે - મોટર અથિા પાંપ જપ્તી

► ગુના સાંબાંધી કાયડિાહી માટે ઉપયોગી થાય એિા કોઈ વહસાબી ચોપડા, સામગ્રી અથિા દસ્તાિજેો, અથિા સાધનો જપ્ત કરી શકાશે
અને તેમની હાજરી માાં નકલ કરિાની અથિા તેમાથી ઉતારા કરિાની છૂટઆપી શકાશ.ે ઉદાહરણ તરીકે - િોટર રવજસ્ટર, મીટર /
રીપ્લેસમેન્ટ રવજસ્ટર િગેર ે જપ્ત કરી શકાય છે.

► ઝડતી અને જપ્તી ને લગતી ફોજદારી કાયડરીવત અવધવનયમ 1973 ની જોગિાઇઓશક્યહોય ત્યાાં સુધી લાગુ પડશે.

► િપરાશકાર અથિા વ્યવિ એ ગુનો કયાડ નુાં જણાય તો અવધકૃત અવધકારી કોઈ નોવટસ આપ્યા િગર પાણી ના પુરિઠા નુાં જોડાણ કાપી

નાખી શકશ.ે
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ખોટઅિે િુકશાિ િીઆંકારણી (1/2) 

િુકશાિ િીઆકારણી (કલમ 14)

► સત્તામાંડળ દ્વારા અવધકૃત કોઈ વ્યવિ અથિા સત્તામાંડળ ના અવધકારી, જઓે કોઈ જગ્યા માાં દાખલ થયા હોય, ઝડતી કરી હોય અથિા
તપાસ કરી હોય, તો તેમણે એકઠા કરલેા પુરાિાઓ સાથે અહેિાલ (વરપોટડ ) તૈયાર કરિો જોઈએ અને થયેલી ખોટ અથિા નુકશાન ની

આકારણી માટેઆકારણી અવધકારી ને પોતાના તારણો સાથે તે અહેિાલ રજૂ કરિો જોઈએ.
► આકારણી અવધકારી એ ઠરાિિામાાં આિે તેિા માપદાં ડો અને પિવત ને આધીન રહી ને વરપોટડ ના આધારે જરૂરી હોય તેિી તપાસ કયાડ

પછી અનાવધકૃત રીતે અથિા િધુ પડતાાં પાણી અથિા જે હેતુ માટે જોડાણઆપિામાાં આવ્યુાં હોય તે હેતુ વસિાય ના અન્ય હેતુ માટે પાણી

ના િપરાશ ને કારણે સત્તામાંડળ ને થયેલી ખોટ અથિા નુકશાન નીઆકારણી કરિી જોઈએ.
► GWIL દ્વારા ઔદ્યોવગક િપરાશ માટે પાણી નો ભાિ નક્કી કરિામાાં આવ્યો છે, યોગ્ય સમયે તેનેઆકારણી માટે ઉપયોગ માાં લેિો જોઈએ.
► ખોટ કે નુકશાન ની રકમ ‘GWIL ના ભાિ’ (ઔદ્યોવગક િપરાશ માટે જે તે સમય ને અનુરૂપ) કરતાાં ડબલ ગણી નુકશાન થયેલ અનવધકૃત
જથ્થા પ્રમાણે ગણિામાાં આિશે.

► આકારણી અવધકારી એ હુકમ પસાર કરતી િખતે નીચેના પવરબળો ને ધ્યાન માાં લેિા જોઈએ.
► અનવધકૃત રીતે ઉપડિામાાંઆિેલ પાણી નો જથ્થો

► આિી પ્રિૃવત્ત નો સમયગાળો પાણી પુરિઠા નો ચાજડ અથિા દર

► પાણી ની ગુણિત્તા

► પાણી નો િપરાશઅને

► અનવધકૃત રીતે ઉપડિામાાંઆિેલા પાણી ની વકમત નક્કી કરિા માટે સાંબાંવધત હોય એિા અન્ય કોઈ પવરબળો.
► સત્તામાંડળ દ્વારાઆકારણી અવધકારી ની વનમણૂાંક કરિામાાં આિશે.
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ખોટઅિે િુકશાિ િીઆંકારણી (2/2) 

િુકશાિ િીઆકારણી (કલમ 14)

આાંકારણીઅહેિાલ

જથ્થો

પુરાિાઓ

સમયગાળો ઉપયોગ

નુકશાન નીઆકારણી

Recovery Order

નુકસાનનાઆકારણી માટેના (સૂચક) પગલાાં:

► સૌપ્રથમ, સત્તામાંડળ ગેરકાયદેસર કૃત્ય / ગુનાની અિવધ નક્કી કરશે

► સત્તામાંડળ પાઇપની સાઇઝ , લાઇનની ક્ષમતા અને પાંપી ાંગ કલાક / સમય અિવધ ના આધારે

પાણી ના જથ્થાનુાં મૂલ્યાાંકન કરશે

► સત્તામાંડળ ઇ.એસ.આર / પાણી ની ટાાંકી માાંથી પાણીના જથ્થાના નુકસાનના આધારે ચોરીની

આકારણી કરશ.ે

► જો ખેતી માટે પાણી ઉપયોગમાાં લેિાયેલ હોય તો સત્તામાંડળ ખેતીની જમીન નુાં ક્ષેત્રફળ ,
ચેનલમાાં પાણી નો િેગ અને પાણીના પ્રિાહના આધારે થયેલા નુકસાનની આકારણી કરી શકે

છે.
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અપીલ

અપીલ (કલમ 15)

► આકારણી અવધકારી એ કરલેા હુકમ થી નારાજ થયેલ વ્યવિ અથિા િપરાશકાર, આિો હુકમ કયાડ ની તારીખ થી ત્રીસ

વદિસ ની મુદ્દત ની અાંદર અપીલઅવધકારી ની સમક્ષઅપીલ કરી શકશ.ે

► અપીલઅવધકારી એ રકેોડડ ની તપાસ કયાડ પછી અને સુનાિણી ની તકઆપ્યા પછી, યોગ્ય જણાય તેમ હુકમ કરિો જોઈએ.

► અપીલઅવધકારી રાજ્યસરકાર દ્વારા વનમણૂાંક થયેલ હોિો જોઈએ.

► અપીલ માટેની ફી રૂ. 100 / - અને આકારણી અવધકારી દ્વારા આકારણી કરાયેલ રકમના 15% અથિા રૂ. 10,000/-, બાંને
માથી જેઓછુાં હોય તે જમા કરિાનુાં રહેશ.ે
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ગુિા િી માંડવાળ (compounding offence) 

ગુિા િી માંડવાળ (કલમ 18)

► સત્તામાંડળ અથિા તેને આ અથે અવધકૃત કરલેા હોય તેિા અવધકારી, સામાન્ય અથિા ખાસ હુકમ થી, વશક્ષાપત્ર કોઈ ગુના
ની કાયડિાહી શરૂ કરતાાં પહેલા અથિા તે પછી, ગનુા અાંગે ની વશક્ષા કરિામાાં આિી હોય તેિા િપરાશકાર અથિા વ્યવિ

પાસે થી ઠરાિેલ દાં ડ ની રાજ્યસરકાર દ્વારા નક્કી કરલે રકમ , ગુના ની માાંડિાળબદલ સ્િીકારી શકાશ.ે

► રાજ્યસરકારઆિા ગુના માટે ઘટાડેલી રકમ નક્કી કરી શકશ.ે

► રાજ્ય સરકાર દ્વારા તે ગનુાના હેતુ માટે વનધાડવરત મયાડદાથી ઓછી રકમની ચુકિણી પર સત્તામાંડળ કોઈપણ ગુના ની

માાંડિાળ કરી શકશે નહી ાં.

► જ્યારે ગનુા ની માાંડિાળ કરિામાાં આિે ત્યારે તે ગુનગેાર ને આરોપમિુ કરિો જોઈએ. અને ગુના ની માાંડિાળ ના સાંબાંધ માાં

તેની વિરુિ માાં કોઈ કાયડિાહી કરિી જોઈએ નહીાં.
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ગજુરાત ઘર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ) અધિધિયમ, 2019 – મુખ્ય મુદ્દા

જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ માટે મુખ્ય મુદ્દા

*પવરવશષ 2 પ્રમાણે

**પાન 15 માાં જણાવ્યા પ્રમાણે

દરકે સ્તર પરઆાંકારણી અવધકારી ની વનમણૂાંક કરિી

દરકે સ્તર પરઅપીલઅવધકારી ની વનમણૂાંક કરિી

પાણી ના સ્ત્રોતો માટે પાણીઓડીટ કરિી

ખોટઅને નુકશાન નીઆકારણી કરિી
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આકારણીઅધિકારી િી ધિમણૂંક

►ગ્રામ પંચાયત ‘પંચાયત મંત્રી’અથવા કોઈ કમિચારીિે તેિા કાયમી પદ પરિા કમિચારીિી આકારણી અધિકારી તરીકે

ધિમણૂક કરવી જોઈએ

► નગરપાવલકાએ આકારણી અવધકારી તરીકે નગરપાવલકાની કોઈપણ ઇજનેર અથિા કાયમી પદ પરના અન્ય કોઈ

કમડચારીની વનમણૂક કરિી જોઈએ

► ્યુવનવસપલ કોપોરશેન મદદનીશ કવમશનરના પદથી નીચે ન હોય તેિા અવધકારીઓની વનમણૂક કરશે અથિા, જમે કે

મદદનીશ વસટી એવન્જવનયરને આકારણી અવધકારીઓ તરીકે વનયુવિ આપશે અને આિા મૂલ્યાાંકન અવધકારીઓને

પ્રાદેવશકઅવધકારક્ષેત્ર સોાંપિામાાંઆિશે.

► કાયડપાલક ઇજનેર (GWSSB) આકારણી અવધકારીઓ તરીકે નાયબ કાયડપાલક ઇજનેરની કક્ષાથી નીચે ન હોય તેિા

અવધકારીઓની વનમણૂક કરશે અને આિા આકારણી અવધકારીઓને પ્રાદેવશક અવધકારક્ષેત્ર સોાંપશ.ે GWSSB એ દરકે

અવધકારક્ષેત્ર માટેઆકારણી અવધકારી તરીકે નાયબ કાયડપાલક ઇજનેરની વનમણૂક કરિાનોઓડડર પસાર કયો છે.

► વસવનયર મેનજેર (GWIL) આકારણી અવધકારી તરીકે મેનજેરની કક્ષાથી નીચે ન હોય તેિા અવધકારીઓની વનમણૂક કરશે

અનેઆિાઆકારણીઅવધકારીઓને પ્રાદેવશકઅવધકારક્ષેત્ર સોાંપશ.ે

► ઉપર જણાવ્યા વસિાયના અન્ય કોઈ એજન્સી ના CEOઅથિા અધ્યક્ષ કોઈ પણઅવધકારી ને કાયમીઆકારણી અવધકારી

તરીકે વનમણૂક કરશ.ે
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આકારણીઅધિકારી િી જવાબદારી

► અનવધકૃત અથિા િધુ પડતા પાણીના ઉપાડને કારણે અથિા પાણી નુાં જોડાણ આપિામાાં આવ્યુાં હતુાં તેના વસિાયના હેતુ

માટે પાણીનો ઉપયોગ કરિાથી સત્તામાંડળ ને થતા ખોટ અથિા નુકસાનની આાંકારણી નુાં કામ આકારણી અવધકારી દ્વારા

હાથ ધરિામાાં આિશ.ે

►આકારણીઅવધકારી નીચે જણાિેલ બાબતો માટે જિાબદાર રહેશ:ે:

► જ્યારે કોઈ ગુનો થયો છે એિુાં માલૂમ પડે ત્યારે સત્તામાંડળ દ્વારા પાણી પુરૂ પાડિામાાં આિતુાં હોય અથિા જાહેર પાણી

વિતરણ વ્યિસ્થાનો ભાગ હોય તેિા કોઈપણભાગનુાં વનરીક્ષણ કરિુાં.

► પાણી િપરાશકાર અથિા અન્યથા પ્રાપ્ત ફવરયાદ (/ ઓ) ના આધારે સત્તામાંડળને થયેલા ખોટ અથિા નકુસાનની

આકારણી.

► આકારણી કરલે ખોટઅથિા નુકસાન માટે િસૂલાત (recovery) નોઓડડર પસાર કરિો.

► િપરાશકારએ િસૂલાત (recovery) ની રકમ ચકૂવ્યા પછી, આકારણી અવધકારી તે પાસેના અવધકૃત કનકે્શનના પ્રકાર

મજુબ િપરાશકારને પાણી પુરિઠો ફરી શરૂ કરિા માટેનોઓડડર પસાર કરી શકે છે.
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અપીલઅધિકારી િી ધિમણૂંક

રાજ્યસરકાર સત્તામાંડળની સાંબાંવધત કક્ષાઓમાટે અપીલઅવધકારીઓની વનમણૂક કરશ:ે

►ગ્રામ પંચાયત - વગિ 1 િા અધિકારી તાલુકા અથવા ધજલ્લા કક્ષાએઅપીલઅધિકારી તરીકે ધિયુિ કરવા

► નગરપાવલકા - િગડ 1 ના અવધકારી ને અપીલ અવધકારી તરીકે વનયુિ કરિા

► ્યુવનવસપલ કોપોરશેન - િગડ 1 ના અવધકારી / વસટી ઇજનેરને અપીલ અવધકારી તરીકે વનયુિ કરિા

► GWIL ના વિભાગો - િગડ 1 ના અવધકારી ને અપીલઅવધકારી તરીકે વનયુિ કરિા

► GWSSB ના વિભાગો - અપીલઅવધકારી તરીકે કાયડપાલક ઇજનેરની વનમણૂક માટેનાઓડડર પસાર થયેલ છે.

રાજ્ય સરકારના િગડ 1 ના અવધકારી અથિા સાંબાંવધત અવધકારીના સમકક્ષ રને્કના અવધકારીની કક્ષાની નીચે ન હોય તેિા

અવધકારીઓમાાંથી વનમણૂાંક થિી જોઈએ.
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અપીલઅધિકારી િી જવાબદારી (કલમ 15)  

► અપીલઅવધકારી, આકારણી અવધકારી દ્વારા પસાર કરાયેલાઆદેશને પગલે કોઈ પીવડત વ્યવિઅથિા િપરાશકાર દ્વારા રજૂ
કરલેી અપીલની તપાસ માટે જિાબદાર રહેશ.ે

► અપીલઅવધકારી નીચે દશાડિેલ બાબતો માટે જિાબદાર રહેશ:ે

► અપીલ અરજીની મળ્યા પછી આકારણી અવધકારી અને અપીલદાતા દ્વારા જમા કરાયેલા હોય તેિા અન્ય દસ્તાિજેોના
અનુરૂપઓડડરને ધ્યાનમાાં લઈ ને તપાસ કરિી.

► આકારણીઅવધકારી દ્વારા પસાર કરાયેલઓડડર માાં સમાવિષ્ટ વિગતો ની ચકાસણી કરિી.

► અપીલની સમીક્ષા.

►અપીલમાટે સુનાિણીની તક પ્રદાન કરિી.

► નીચેની બાબતો માટેઓડડર પાસ કરિો :

► આકારણીઅવધકારી દ્વારા પસાર કરલેાઓડડરને રદ્દ કરિો અથિા

► આકારણીઅવધકારી દ્વારા પસાર કરિામાાં આિેલી િસૂલાત ની રકમમાાં સુધારો કરિો અથિા

► આકારણીઅવધકારી દ્વારા પસાર કરાયેલાઓડડર ની પુવષ્ટ કરિી.
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ગજુરાત ઘર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ) અધિધિયમ, 2019

વ્યાખ્યાઓ

►સત્તામંડળ (Authority):જાહેર પાણી વિતરણ સત્તામાંડળ

►બલ્ક પાઇપલાઇિ ધસસ્ટમ (Bulk distribution system) : કોઈપણ પાઇપ કે જનેો વ્યાસ 300 વમવલમીટર કરતાાં િધારે
હોય, એથી ઓછા વ્યાસ ની પાઇપલાઈન કે જનેા દ્વારા પાણી ના સાંગ્રહ માટેના બાાંધકામો અથિા િોટર ટિ ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ

(WTP) ને પાણી પૂરુાં પાડિામાાં આિતુાં હોય અને જમેાાં ખુલ્લા પાણી િહેણ , જળાશય, િાલ્િ અથિા તેિી પાઇપલાઇન ને

સાથે જોડાયેલ સાધનો નો સમાિેશ થાય છે.

►જોડાણ પાઇપ (Connecting pipe): જનેા દ્વારા િપરાશ કાર તેના રહેઠાણ અથિા અન્ય સ્થળે પાણી મળેિતો હોય તે

વિતરણ લાઇન સાથે જોડાયેલી પાઇપ.

► ધવતરણ પાઇપ લાઇિ (Distribution pipeline): બલ્ક પાઇપલાઇન વસસ્ટમ માાં સમાવિષ્ટ હોય તે વસિાય ની પાઇપ

લાઇન.

► ઘર વપરાશ િું પાણી (Domestic water): પીિા માટે અથિા રાાંધિા, નાહિા, ધોિા, સાફ સફાઈ કરિા જિેા બીજા ઘર

િપરાશ ના હેતઓુ માટે અને અન્ય દૈવનક પ્રિવૃત્તઓ માટે લોકો દ્વારા િાપરિામાાં આિતુાં પાણી , તેમાાં પશુધન માટે િપરાતા
પાણી નો શમાિેશ થાય છે.

► જૂથ રહેણાંક જોડાણ (Group Residential Connection): ઘર િપરાશ હેતઓુ માટે અને ચારથી િધુ આિાસ એકમો

ધરાિતા િપરાશકાર સાથે પાણીના જોડાણ કે જમેાાં પાણી ફિઘરના હેતુ માટે જ િપરાય છે.
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ગજુરાત ઘર વપરાશ પાણી પુરવઠા (સંરક્ષણ) અધિધિયમ, 2019

વ્યાખ્યાઓ

► સ્થાધિક સત્તામંડળ (Local Authority): રાજ્યમાાં આિેલ નગરપાવલકા, ્યુવનસીપલ કોપોરશેન, ગ્રામ પાંચાયત અને

કેન્ટોન્મેન્ટ વિસ્તાર.

►જાહેર ઘર વપરાશિા પાણીિો સ્ત્રોત: સાંપૂણડપણે અથિાઆાંવશક રીતે ઘરિપરાશ ના હેતુ માટે અનામત રાખિામાઆિેલો

પાણી નો સ્ત્રોત.

►જાહેર પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા: િપરાશકારો ના ઘરિપરાશ ઉપયોગ માટે સત્તામાંડળ ની માવલકી ની એમના દ્વારા

ગોઠિિા માાં આિેલજાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા.

► ધિયધમત જોડાણ િું માપ: જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થા માાં િપરાશકાર ને સત્તામાંડળ દ્વારા સામાન્ય રીતે આપિામાાં

આિતા જોડાણ માટે ની પાઇપ નુાં માપ.

► રહેણાક િું જોડાણ: રહેણાક ના હેતુ માટે રહેણાક એકમ ના માવલક હોય અથિા તેનો કબજો ધરાિતા હોય તેિા

િપરાશકાર નેઆપેલુાં માત્ર ઘરલેુ િપરાશ માટે િપરાતા પાણી નુાં જોડાણ.

► વપરાશકતાિ (વપરાશકાર): એટલે ઘરલેુ પાણી પુરિઠો મેળિિા માટે, જાહેર પાણી વિતરણ વ્યિસ્થામાાંથી માન્ય પાણી નુાં

જોડાણ ધરાિતી કોઈ પણ વ્યવિ.
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અિુસૂધચ 1

પાણી િો ઉપાડ કરતી પાઇપ લાઇિ,જોડાણ િો પ્રકાર, પાણી િો વપરાશઅિે જોડાણ કરતી પાઇપ િી સાઇઝ િાઆિાર ેઅિધિકૃત પાણી િા જોડાણ માટે ગુિા િો પ્રકાર
અિે ધશક્ષા.
અિુક્રમાંક જોડાણિો પ્રકાર પાણી િો વપરાશ જોડાણ કરતી પાઇપ િી સાઇઝ ધશક્ષા

(1) (2) (3) (4) (6)

ક. પાણી િો ઉપાડ કરતી પાઇપલાઇિ: ધવતરણ (પાઇપ) લાઇિ

1. રહેણાાંક નુાં જોડાણ અને રહેણાાંક ના સમૂહ નુાં

જોડાણ

રહેણાાંક િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ રૂવપયા 3,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

2. રહેણાાંક નુાં જોડાણ અને રહેણાાંક ના સમૂહ નુાં

જોડાણ

રહેણાાંક િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ કરતાાં મોટી રૂવપયા 5,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

3. રહેણાાંક જોડાણ વસિાય ના જોડાણ રહેણાાંક િપરાશ વસિાય નો િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ રૂવપયા 5,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

4. રહેણાાંક જોડાણ વસિાય ના જોડાણ રહેણાાંક િપરાશ વસિાય નો િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ કરતાાં મોટી રૂવપયા 20,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

ખ . પાણી િો ઉપાડ કરતી પાઇપલાઇિ: બલ્ક પાઇપ લાઇિ ધસસ્ટમ

5. રહેણાાંક નુાં જોડાણ અને રહેણાાંક ના સમૂહ નુાં

જોડાણ

રહેણાાંક િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ રૂવપયા 5,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

6. રહેણાાંક નુાં જોડાણ રહેણાાંક િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ કરતાાં મોટી રૂવપયા 20,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

7. રહેણાાંક ના સમૂહ નુાં જોડાણ કોઈ પણ િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ કરતાાં મોટી એક મવહના સુધીની કેદ અને રૂવપયા 20,000/- થી િધુ

નહીાં તેટલો દાં ડ અથિા તે બાંને

8. રહેણાાંક જોડાણ વસિાય ના જોડાણ રહેણાાંક િપરાશ વસિાય નો િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ એક મવહના સુધીની કેદ અને રૂવપયા 50,000/- થી િધુ

નહીાં તેટલો દાં ડ અથિા તે બાંને

9. રહેણાાંક જોડાણ વસિાય ના જોડાણ રહેણાાંક િપરાશ વસિાય નો િપરાશ વનયવમત જોડાણની સાઈઝ કરતાાં મોટી ત્રણ મવહના સુધીની કેદ અને રૂવપયા 1,00,000/- થી

િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ અથિા તે બાંને

ગ. જિેો શમાવેશ િોિં 1 થી 9 માં થતો િા હોય તેવા બીજા કોઈ ગુિાિા ધકસ્સામાં, વિુ માં વિુ 3 મધહિા િી મુદ્દત િી કેદિી સજાઅથવારૂધપયા 1,00,000/-થી વિુ િહી ંં ં તેટલો દંડ અથવા તે બંિે

ધશક્ષા કરવામાંઆવશે. 
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અિુસૂધચ 2

જોડાણ િા પ્રકાર, પાણી િા વપરાશ અિે જોડાણ િી પાઇપ સાથે ચેડાં થયલેા છે કે કેમ તેિા આિાર ેપાણી િા અધિકૃત જોડાણ માંથી અિધિકૃત પાણી િા ઉપાડ માટે િા
ગુિા િા પ્રકાર અિે ધશક્ષા.

અિુક્રમાંક જોડાણ િો પ્રકાર પાણી િો વપરાશ ધશક્ષા

(1) (2) (3) (4)

ક.જોડાણ કરતી પાઇપ સાથે ચેડાં કયાિ ધવિા અિધિકૃત રીતે પાણી િો ઉપાડ કરવો

1. રહેણાાંકનુાં જોડાણ રહેણાક નો િપરાશ રૂવપયા 2,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

2. રહેણાક ના જોડાણ વસિાય નુાં જોડાણ રહેણાક ના િપરાશ વસિાય નો િપરાશ રૂવપયા 3,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

ખ. જોડાણ કરતી પાઇપ સાથે ચેડાં કરી િે અિધિકૃત રીતે પાણી િો ઉપાડ કરવો અિે/અથવા જોડાણ કરતી પાઇપ સાથે ધિયધમતજોડાણ િી પાઈપિી સાઇઝ કરતાં મોટી પાઇપિું જોડાણ કરવું.

3. રહેણાાંક નુાં જોડાણ રહેણાાંક નો િપરાશ રૂવપયા 5,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ

4. રહેણાક ના જોડાણ વસિાય નુાં જોડાણ રહેણાાંક ના િપરાશ વસિાય નો િપરાશ રૂવપયા 2૦,000/-થી િધુ નહીાં તેટલો દાં ડ
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પધરધશષ્ટ 1 –જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ દ્વારા પાણી િાસ્ત્રોત માંથી પાણી
િી અિામત રાખવા માટે િું અરજીપત્રક (1/2)

FORM-I

Form of Application by Public Water Distribution Authority for reservation of water from Source under section 6(1) of Gujarat 
Domestic Water Supply (Protection) Act, 2019.

To,

Name and Designation of the Competent Authority of the State Government

______________________

(Authority having competence to grant water reservation from source)

Subject: Request to allow ________m3/day water reservation from __________ source for ___________years/Perpetually/ from _____________day to ______________ day.

Dear Sir,

On behalf of the authority mentioned below, I apply for grant of water reservation as mentioned in the subject Detailed particulars are enclosed below:

Sr.

No.

Particulars Details

1 Requesting Authority’s Name :

Address :

Telephone No. :

Email Id :

____________________________________________ _

____________________________________________ _

____________________________________________ _

____________________________________________ _

2 Name of sources from which water is required _______ Dam/canal/ pipeline at ______ location, near ____ Village, _____ Taluka, _____ 

District.

3 Requirement of Water in m3/day Required ____________ of water _________ m3/day

Period               ______________year/__________Months/From__________ to 

_____________
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પધરધશષ્ટ 1 –જાહેર પાણી ધવતરણસત્તામંડળ દ્વારા પાણી િાસ્ત્રોત માંથી પાણી
િી અિામત રાખવા માટે િું અરજીપત્રક (2/2)

Consent: On behalf of authority I convey our consent to pay water charges at the applicable rates. We understand that the applicable charges may be revised periodically by the 
authority approving water reservation. 

Yours Sincerely

(____________)

Enclosures :- Resolution of competent committee of Board/ Panchayat body/ Local authority for requirement of water and undertake to pay the charges.

Sr.

No.

Particulars Details

4 Purpose of water usage ____ MLD for Domestic & ___ MLD for Industrial/ commercial 

5 Basics of calculation for the quantity required in m3/day ( Attach Calculation Sheet )

6 Details of present sources from which water is drawn
Sources

Authorised

Quantity
Quantity drawn Approval dates

Source 1

Source 2

Source 3

Total
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પધરધશષ્ટ 2 –સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાંઆવતી વાધષિક પાણીઓધડટ માટે િું
પત્રક (1/6) 

Sr.

No.
Particulars Details

1

Name of Authority :

Address :

Telephone No. :

Email Id :

2

Details of Customers :

• Population being serviced

• Nos. of Households

• Nos. of Connections of category

o Residential

o Commercial

o Industrial

o Institutional

o Others

___________________________________________ _

___________________________________________ _

3 Connections per Categories of Diameter

(Separate for each zone) (Dia in mm)

Type Metered Unmetered Total
Residential
Commercial
Industrial

Institutional
Others

Type 15 25 40 50 ……….

Residential
Commercial
Industrial

Institutional
Others
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પધરધશષ્ટ 2 –સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાંઆવતી વાધષિક પાણીઓધડટ માટે િું
પત્રક (2/6) 

Sr.

No.
Particulars Details

4 Details of Water Sources

List of water sources

(Please indicate all water sources from which piped water supply is drawn)

5 Assets under the Authority for domestic water Supply

Source

Piped/

Ground Water

Drawn water quantity during last one year

Max. drawn 

in a day

(KL or ML)

Min drawn in 

a day

(KL or ML)

Total in a 

month

(ML)

Avg. in a 

month in 

MLD

Total in year

(ML)

Avg. in a year

(MLD)

Bulk/RWSS

Pipeline
Ground 

Water
Local Surface 

sources
Total

(For All 

sources)

Asset Name Quantity and Capacity

Water Sources

Pipeline from source to treatment plant (in Km)

Raw water storage (In KL or ML)

Water Treatment Plant (KLD or MLD)

Clear water storage (In KL or ML)

Pump house (in KLD or MLD)
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પધરધશષ્ટ 2 –સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાંઆવતી વાધષિક પાણીઓધડટ માટે િું
પત્રક (૩/6) 

Sr.

No.
Particulars Details

5 Assets under the Authority for domestic water Supply

6 Cost of Water

Cost of water as charged by another authority providing water source

For the year = Applicable Rate X Total water drawn in a year

7 Opportunity Cost of Water

Re-compute the cost of water, if it were charged at rate applicable for industrial customers.

= Applicable rate for Industrial Customer X Total Water Drawn

8

Applicable water charges in your jurisdiction

(Please Specify the unit of charges, if it is household or 

plot size or Sq. Mt. basis, connection size, monthly rates.)

Unit of levy : HH/plot size/metering/fixed monthly charges

Tariff:

Domestic purpose-Rs.-

Institutional purpose-Rs.-

Commercial purpose-Rs.-

Industrial purpose-Rs.-

Asset Name Quantity and Capacity

Pumping Machinery (in KLD or MLD)

Elevated storage (In KL or ML)

Sub-Head works with components such as Sump, Pump House

Distribution Network (km) _______ to ______ diameter, 

________Km Pipeline



Page 36

પધરધશષ્ટ 2 –સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાંઆવતી વાધષિક પાણીઓધડટ માટે િું
પત્રક (4/6) 

Sr.

No.
Particulars Details

9
Distribution Charges recovered by the Authority in Rs. 

Lakhs

10

Service Level

A. Per capita distribution in your authority area 

=Total Water supplied in the year in litres/  Population X 

365

B. Frequency of water supply at Household level

Once/Twice in a day or once every ________days.

C. Period for which water supplied on the day of supply, 

measured at household level

11 Water Distribution Grievance Analysis

Nos. of applications received during the year

Consumer Type Annual Billing Annual Receipt Outstanding Dues

Domestic

Institutional

Commercial

Industrial

Total

Zone
Per capita water 

supply per day (LPCD)

Frequency of Supply (Once/ 

Twice in a day or once every 

________days.)

Duration of Supply

(Minutes)

Zone 1

Zone 2

Zone 3

--------

Sr. 

No

Customer 

type

Total 

Complaints

Disposed Pending Since

Positive Negative Within 1 

Week

1-2 

Week

2-4 

Week

Above 4 

week
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પધરધશષ્ટ 2 –સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાંઆવતી વાધષિક પાણીઓધડટ માટે િું
પત્રક (5/6) 

Sr.

No.
Particulars Details

12 Statement of Hand pumps/Tube wells/ Open wells

13

Difference of Quantity of water pumped from sources and 

quantity of water billed (Annualized Distribution  Loss of 

water)

14 Water Quality Audit

a. Technique used for water quality

______________________________________________

_______________________________________________

b. Water sample test report (For the year)

Description Hand Pump Tube well Open well

Nos. of such sources as on date of report

Functional

Non-functional

Nos. that have gone dry during current 

year

Nos. that have gone dry during last 2 year

Nos. that have gone dry during last 3 year

Nos. Of 

Sample 

Taken

Samples that 

passed 

applicable 

Water 

Quality 

Standard

Samples that 

failed 

applicable 

Water 

Quality 

Standard

Nos. of failed samples (reason wise)

Turbidity Fluoride T.D.S Nitrate

Other  

chemical 

contamin

ation

Bacteriol

ogical 

Contamin

ation
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પધરધશષ્ટ 2 –સત્તામંડળ દ્વારા કરવામાંઆવતી વાધષિક પાણીઓધડટ માટે િું
પત્રક (6/6) 

Sr.

No.
Particulars Details

15

Proposed course of action to prevent water loss, improve 

spatial distribution asymmetry , improve service level& 

address quality problem issues

I. _______________

II. _______________

III. _______________

IV. _______________

16
Regulatory action taken under Gujarat Domestic Water 

Supply (Protection) Act or the law for concerned authority

a) Unauthorized drawl (Please report nos. of cases)

I. Excess drawl

II. Unauthorized drawl

III. Change of use for water connection

b) Penalty/Assessment orders levied for unauthorized connection/drawl

I. Nos. of case in which assessment/penalty order made

II. Amount in assessment order made

III. Amount collected

IV. Amount yet to be collected

17

Sewerage Treatment

1) Quantity of sewage generated

2) Quantity of sewage treated

3) Quantity of treated  sewage re-used

1) _________________________

2) _________________________

3)_________________________

18 Remarks

Recovery pending from the consumer in reference to penalty imposed under the act

Current Year Previous Year Years prior to last year Total


