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ઔધોિગક/સં થાકીય વપરાશ માટે ગજુરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી. માથંી પાણીનુ ંકને શન મળેવવા માટે અર પ ક. 

 
૧ અરજદારનુ ંનામ, સરનામુ અને ઇ-મેઇલ એ ેસ  

 

૨ ઉધોગનુ નામ  
 

૩ ઉધોગનુ  થળ (સવ ન.ં/તાલકુો/િજ  લો)   
 

૪ ઉધોગની મજુંરી માટ ેઉધોગ િવભાગનો પરવાનગી પ  (નકલ 
સામેલ કરવી)  

 

૫ દૈિનક પાણીની જ રીયાત (ધનમીટર/લીટર)   
 

૬ પાણીની જ રીયાત અગંેના દ  તાવેજો (નકલ સામેલ કરવી)   

૭ ઉધોગ વારા લેવામાં આવતા હાલના પાણીના ોતની િવગતો 
(કુવો, બોર, ભગુભ જળ સહીત)  

 

૮ ઉધોગનુ વારા પાણી ઉપાડવાના થળન ુઆયોજન 

 પાઇપલાઇનનુ નામ અને  થળ  
 ગામ/તાલકુો/િજ  લો  

 

૯ પાણીના દર, પાણીના ચા સન ુચકુવ  તથા અ ય િનયમો અન ે
શરતોની સહમિત (ગજુરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી.,/ગુજરાત 
સરકાર વારા વખતોવખત મજુંર કયા મુજબ)    

 

૧૦ ૩૦ દવસ પાણીની જ રીયાત જેટલો સં હ થઇ શક ે તેની 
િવગત.  

 

૧૧ ઉધોગ વારા આ ોજેકટ  માટ ે અ  ય  ોત (ગુજરાત વોટર 
ઇ  ા  કચર લી., નમદા નહેર, જળસંપિ  યોજના/નહેર વગેર)ે 
માંથી પાણી મેળવવા મંજુરી માગંેલ છે? જો હા તો સંબંિધત 
િવભાગ, વતળુ કચેરીની િવગત આપવી.  

 

૧૧એ મંજુર થયલે પાણીનો જ  થો (ઘનમીટર/ દવસ), હુકમની નકલ 
જોડવી.  

 

૧૧બી કરવામા ંઆવેલ કરારની તારીખ   

૧૧સી ઉપાડવામા ંઆવેલ પાણીનો જ  થો ઘનમીટર/ દવસ (સરેરાશ)    

૧૧ડી બાકી ચૂકવણાની િવગતો ( િપયામાં)    

i.  મુ લ   

ii.  દંડ.  

iii.  િવલંિબત ચૂકવણાની રકમ   

iv.  કુલ   

૧૧ઇ ઉધોગ વારા અ  ય નામથી મજુંરી મેળવેલ હોય તો તનેી નકલ 
સામેલ કરવી.  

 

૧૧એફ ઉધોગની મંજુરી રદ થઇ હોય તો તેની િવગતો આપવી (નકલ 
સામેલ કરવી)  

 

૧૧  પાણીની રકમની વસુલાત માટ ેસરદાર સરોવર નમદા િનગમ 
લી,/ગુજરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી.,/જળસપંિ  િવભાગ કે 
અ  ય સાથે કોઇ કોટ કેઇસ થયલે હોય તો િવગતો આપવી.   
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ચેકલી ટઃ (અર  સાથે નીચ ેમજુબના દ તાવેજ સામેલ કયા છે.) 
 
(૧)  ોસેસ ગ ફી ભયા અંગનેી િવગતો. 
(૨)  પાણીની માંગણીના આધારના દ તાવેજની નકલ.  

 (૩) ઉધોગની મંજુરી માટ ેઉધોગ િવભાગની પરવાનગીની નકલ. 
(૪) સરદાર સરોવર નમદા િનગમ લી./ ગુજરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી. / જળસપંિ  િવભાગ સામ ે કોઈ કોટ કેઇસ 

કરેલ હોય તો તેની િવગત   
(૫)   
(૬) 
(૭) 
  
 
અરજદારની સહી  
 
કપંનીનું સીલ 
 
થળ/તારીખઃ  
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અરજદાર માટે સચૂનાઓ 

 

(૧) અર  નીચનેા સરનામે કરવાની રહશેે.  

જનરલ મનેજેર (યાં)  
ગજુરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી.   
ડૉ. વરાજ મહતેા ભવન, લોક ન-ં૧/૧,સે ટર-૧૦-એ, 
ગાધંીનગર પીનઃ- ૩૮૨૦૧૦,  
ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૩૯૫૩૭, ૯૯૭૮૪૪૧૧૪૭/૪૮  
ફે સ નં.૦૭૯૨૩૨૨૨૩૯૬  
ઈ-મઈેલ gwilcompany1@gmail.com 

 

(૨) અરજદાર ેનીચે મજુબની નોન-રીફ  ડબેલ ોસસે ગ ફી મ ટીસીટી ચકે અથવા ગાધંીનગર ખાત ેચકુવવા પા  ડીમા ડ ા ટ 
ગજુરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી., ગાધંીનગરના નામનો રજુ કરવાનો રહશેે.  

દિૈનક પાણીની જ રીયાત  ોસસે ગ ફીસ  
૫૦૦૦૦ લીટર સધુી  .૨૫૦૦  
૫૦૦૦૧ થી ૭૫૦૦૦ લીટર  .૫૦૦૦  
૭૫૦૦૧ થી ૧૦૦૦૦૦ લીટર .૭૫૦૦  
૧૦૦૦૦૧ થી વધારે લીટર .૧૦૦૦૦  

 

 

(૩) પાણીનું જોડાણ મજુંર થયા બાદ અરજદાર ેગુજરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી. ના મંજુર થયલે મુસ ા મુજબ કરારનામુ ં
કરવાનું રહેશે.      

(૪) કોઇપણ કારણ આ  યા િસવાય પાણીના જોડાણ માટેની અર  સપંણૂ/આંિશક જ  થા માટ ેમંજુર કરવી અથવા નામજુંર 
કરવી ત ેમાટ ેગજુરાત વોટર ઇ  ા  કચર લી. ના હ ક અબાિધત રહશેે. 

(૫) કરારમા ંજણાવેલ શરતો અને િનયમો અરજદારન ેલાગુ પડશે.   


