નિયમ સંગ્રહ-૧૭
૧૭.૬ જાહેરતંત્રે ઉઘરાવવા અંગે
(મ્યુનિનસપલ કોપોરે શિ, વ્યવસાય વેરો, મિોરં જિ વેરો નવગેરે)
વેરા બાબતે કોઇ કાયયવાહી કરવામા આવતી િથી.


વેરાનુ િામ.



વેરો લેવાિો હેત ુ



કર નિર્ાયરણ માટેિી કાયયવાહી અિે માપદં ડ.



મોટા કસુરદારોિી યાદી



૧૭.૭ વીજળી/પાણી હંગામી અિે કાયમી જોડાણો આપવા અિે કાપવા અંગે
(આ બાબત મ્યુનિનસપલ કોપોરે શિ/િગરપાલલકા/યુપીસીએલિે લાગુ પડશે)
(પીવાિા પાણીિા કિેકશિ પાણી પુરવઠા અિે ગટ્ અર વ્યવસ્થા બોડય દ્વારા આપવામા આવે છે .)



જોડાણ માટેિી પાત્રતા
ગ્રામ પંચાયત/િગરપાલલકા/મહાિગરપાલલકા/જાહેર તેમજ ખાિગી સંસ્થાઓ



પુવય જરુરરયાતો (જો હોય તો)



અરજી માટેિી સંપકય મારહતી
ક્ષેત્રીય કક્ષાએ જે તે નવભાગીય કચેરીઓ



અરજી ફી (લાગુ પડતુ હોય તયાં)



અન્ય ફી શુલ્ક (લાગુ પડતુ હોય તયાં)



અરજીિો િમુિો (જો અરજી સાદા કાગળ ઉપર કરવામા આવી હોય તો અરજદારે પુરી પાડવાિી નવગતો
જણાવો)
સાદા કાગળ ઉપર અિે ઓર્ોલગક જોડાણ માટે ગુજરાત સરકારિા IFP Portal પર.



લબડાણો/દસ્તાવેજોિી યાદી
સહમતી પત્રક.



લબડાણ/દસ્તાવેજોિો િમુિો
િથી.



અરજી કરવાિી પધ્ર્નત
નવભાગીય કચેરીિે અરજી કરવાિી રહે.



અરજી મળ્યા પછી જાહેર તંત્રમાં થિાર પ્રરિયા



બોડય દ્વારા મંજુર કરવામાં આવે છે .



લબલમાં વાપરે લ શબ્દ પ્રયોગનુ ટુંકું નવવરણ
પાણી વેરો



લબલ અથવા સેવાિી બાબતમાં મુશ્કેલી હોય તો સંપકય મારહતી



ટેરીફ અિે અન્ય ખચય

સંસ્થા

શલ્ુ ક

૧

ગ્રામ પંચાયત

િમયદા,જળસંપનિ, પાણી પુરવઠા અિે કલ્પસર

૨

િગરપાલલકા/િગરપંચાયત

નવભાગિા તા.૮/૨/૨૦૦૭િા પરરપત્ર મુજબ છે .

૩

મ્યુનિ.કોપોરે શિ

૪

શૈક્ષલણક, ર્ાનમિક,

અ.નં.

સામાજજક

તથા આરોગ્ય

સંસ્થાઓ
૫

ઓર્ોલગક વપરાશ માટેિા પાણીનુ જોડાણ.

િમયદા,જળસંપનિ, પાણી પુરવઠા અિે કલ્પસર
નવભાગિા તા.૧૬/૭/૨૦૧૮િા પરરપત્ર મુજબ
છે .

નોંધ:
જોડાણ અિે કપાત માટેિી શરતો બોડય િી કચેરીિા પત્ર તા.૧૫/૩/૨૦૧૬ મુજબ છે અિે દં ડિી બાબત
ગુજરાત સરકારિા તા.૨૨/૮/૨૦૧૯િા ગેઝેટથી અમલીકરણમાં મુકેલ “ ગુજરાત ડોમેસ્ટીક વોટર સપ્લાય”
(પ્રોટેકશિ) એકટ-૨૦૧૯ મુજબ છે .
૧૭.૮ જાહેર તંત્ર (ગુજરાત પાણી પુરવઠા અિે ગટર વ્યવસ્થા બોડય ) દ્વારા પુરી પાડવામા આવિાર અન્ય
સેવાઓિી નવગત િીચે મુજબ છે .

(૧) બાંર્કામ
પીવાિા પાણીિી યોજિા માટેિા સમગ્ર કામોિી બાંર્કામિી કામગીરી કરવી. તાંનત્રક સક્ષમતાિી
ચકાસણી કરવી. અમલીકરણ કરવુ. અિે યોજિા ચાલુ કયાય બાદ જે તે સ્થાનિક સંસ્થાિે મરામત અિે
નિભાવણી માટે સોંપવી. આ માટે સરકારશ્રીિા નિયમોનુસારનુ શુલ્ક બોડય દ્વારા વસુલ કરવામા આવે છે .

(૨) ડીઝાઇિ
સ્થાનિક સંસ્થા દ્વારા પાણી પુરવઠા યોજિા માટે માંગણી/રજુઆત આવ્યા બાદ જે તે નવસ્તારિી સ્થળ
મુલાકાત લઇ પીવાિા પાણીિા યોજિાિા ઘટકોિી તાંનત્રક ડીઝાઇિ કરવી. અિે સમગ્ર યોજિા તૈયાર
કરવાિી કામગીરી કરવી. આ માટે સરકારશ્રીિા નિયમોનુસારનુ શુલ્ક બોડય દ્વારા વસુલ કરવામા આવે
છે .

(૩) જાહેર મેળાવડા અિે જાહેર સંભારં ભોમાં પીવાિા પાણીિી વ્યવસ્થા
રાજય સરકારશ્રીિા િમયદા, જળ સંપનિ, પાણી પુરવઠા અિે કલ્પસર નવભાગિી સુચિા મળ્યાથી જાહેર
મેળાવડા/સમારં ભોમાં પીવાિા પાણીિી સગવડ કરવી.

(૪) સ્થાનિક સંસ્થાઓિી યોજિા
સ્થાનિક સંસ્થાઓિી પીવાિા પાણીિી યોજિાઓમાં નિયમ મુજબ તાંનત્રક ચકાસણી, સુપરવીઝિ
ચાજીસ વગેરે લઇ પીવાિા પાણીિી યોજિાિી કામગીરી કરવી.

