
 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા(િોગો ) 

 ........... ઝોન                                                              કકિંમત :- પાાંચ રૂપપયા 
પૈસા ભરવાનો સમય સવારના ૧૦.૩૦થી ૨.૦૦  

વો.વ.શાખા.                                                 વો.વ. ઇનવર્ડ નાંબર          તાકરખ 
 
 
 
 

(૧) વોર્ડ નાં.  ..............    ઘર નાં.        .................. 
(૨)પરુૂ નામ (અટક પહિેા)  :  __________      __________________  _________________ 

                              અટક                નામ                         પપતા/પપતનુાં નામ 
(૩)સરનામુાં (મકાનનુાં નામ ) 
______________________________________________________ 
(જયાાં કનેક્શન િેવાનુાં છે તે ) ___________________________________________________ 
મહોલ્િો/િતા સોસાયટીનુાં નામ__________________________________________________ 
ફ્િેટ નાંબર તથા ફ્િોર નાંબર ____________________________________________________ 
મખુ્ય રસ્તાનુાં નામ _____________________________________________________________ 
મોબાઇિ નાંબર _______________________________________________________________ 

 

(૪) નળ કનેક્શનની સાઇઝ  ::(૧) ૧૫ મી.મી.(૨) ૨૫ મી.મી. (૩) ૪૦ મી.મી.(૪) ૫૦ મી.મી. 
                                (૫) ______ (અન્ય સાઇઝ દશાડવવી.) 
 

(૫) નળ કનેક્શનનો પ્રકાર રહણેાાંક છે ? :-  હા/ના (જો “ના” હોય તો ) 

                     (૧) ચણતરકામ માટે (૨) લબનરહણેાક હતે ુમાટે (૩)અનઅપિક્રુત કને.પનયપમત 
માટે 

 

(૬) મકાનના ઉપયોગનો પ્રકાર :: (૧) માલિક (૨) ભાડુઆત 
 

(૭) હયાત નળ કનેક્શનની પવગત ( જો હોય તો ) :: સાંખ્યા _______ 
          સાઇઝ           રજી. નાં.          પાણીવેરા ભયાડની આખરી પહોંચ નાં. અને તારીખ  

 (૧) 
 (૨) 
 (૩) 
 
 
 
 



 
 
 

(૮) રજુ કરવાના આિારપરુાવા :: નીચેનામાાંથી કોઇપણ એક  

    (૧) (અ) રેશન કાર્ડ (બ) િાઇટ લબિ (૩) ટેલિકિન લબિ (૪) ગેસ કને.લબિ (૫) આિાર કાર્ડ 
    (૨) દસ્તાવેજની નકિ-ઇન્ર્કે્ષની નકિ (જો હોય તો) 
    (૩) મકાનવેરા ભરપાઇ થયાની પહોંચની નકિ  

    (૪) ભાડુઆતના કકસ્સામાાં ભાડુઆત તરીકે નોંિણી થયેિ હોય તેવી મકાનવેરા આકારણી પત્રકની   

         નકિ અથવા માલિક સાંમપત સોગાંદનામ ુ
 

    (૫) મકાન વપરાશ અંગેની માંજુરીનો સક્ષમ ઓથોરીટીનો દાખિો (કોમશીયિ હતે ુમાતે ) 

 

ઉપરોક્ત પવગત સાચી છે.જે બદિ નીચે સહી કરી આપિે છે.રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના પાણીવેરાનાાં 
જળાશય સાંચાિન સાંબાંિોના વખતોવખતના કાયદા તથા પેટા કાયદા મને/અમોન ેમાંજુર છે.તેની ખાત્રી 
આપ ુછાં. 
આ કનેક્શનના કારણે ક્યારેય કોઇના હક્ક બાિ આવશે તો તે અંગેની સાંપણૂડ જવાબદારી મારી 
રહશેે.નીચે મજુબની શરતો નાં. ૧ થી ૧૩ મેં વાચેંિ છે તથા તેના આિીન મન ેનળ કનેક્શન આપવા 
પવનાંતી કરૂ છાં. 
 

સ્થળ : રાજકોટ                                             (____________________________) 
તારીખ : _______                                              નળ કનેક્શન માાંગનારની સહી 
                     નળ કનેક્શન માાંગનારનુાં પરુુાં નામ :_____________________________  

___________________________________________________________________________ 
શરતો::- 
(૧) પાણીનો વેરો વખતોવખત રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તે મજુબ મદુતમાાં ભરવાનો રહશેે. 
(૨) પાણીનુાં કનેક્શન જે ઉપયોગ માટે માાંગ્ુાં હોય તે જ પ્રમાણે ઉપયોગમાાં િઇ શકાશે. 
(૩) પાણીના પનકાિ માટે મહાનગરપાલિકાનાાં એન્જીનીયર તથા હલે્થ ઓિીસર સચૂવે તે પ્રમાણે  

    વ્યવસ્થા કરવાની રહશેે. 
(૪) મહાનગરપાલિકાની પરવાનગી મેળવ્યા વગર આ નળમાાંથી બીજા કોઇન ેપાઇપ આપવામાાં આવશ ે 

    નહી તેમજ મકાન બાાંિકામ , બગીચા કે ઔિોલગક ઉપયોગ માટે પાણી આપી શકાશે નહીં. 
(૫) મકાન વેંચવામાાં અથવા કોઇને નામિેર કરવામાાં આવે નળ કનેક્શન બાંિ અગર નામિેર કરી 
આપવામાાં આવશે. 
(૬) નળનુાં કનેક્શન આપતાાં પાણી ન મળે અગર ઓછાં વત ુમળે તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સામે  

    કોઇપણ િરીયાદ થઇ શકાશે નહીં. 
(૭) નેશનિ કે સ્ટેટ હાઇવ ેપર નળ કનેક્શન િેવાનાાં કામે સરકારશ્રીની માંજુરી અરજદારે પરભારે  

    િેવાની રહશેે.માંજુરી મળ્યેથી િેલખત જાણ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને કરવાની રહશેે. 



(૮) નળ કનેક્શન િેવા માટે કોઇ ખાનગી પમલ્કતને નકુશાન થાય તો તે રીપેર કરાવવાની સાંપણૂડ 
જવાબદારી અરજદારની રહશેે. 
(૯)નળ કનેક્શન પર પમકેપનકિ કે ઇિેક્રીકિ પાંપ કે સાિનનુાં જોર્ાણ કરી શકાશે 
નહીં.મહાનગરપાલિકાના સક્ષમ અપિકારી દ્વારા આવા કોઇ કનેક્શન જોવા મળશે તો તે કનેક્શન કપાત 
કરી શકશે. 
(૧૦) નળ કનેક્શન િીકેજ/બ્રેકેજ થયે રીપેર કરવાની તથા તે માટે જરૂરી રસ્તા રીપેરીંગ ચાર્જ 
વખતોવખત મહાનગરપાલિકા નક્કી કરે તે મજુબ ભરપાઇ કરવાની જવાબદારી અરજદારની રહશેે. 
(૧૧) ઉપરોક્ત િોમડમાાં દશાડવેિ પવગતો જો અધરુી હશે તો તેવા િોમડ સ્વીકરવામાાં આવશે નહીં.તથા જો 
આવા કોઇ િોમડ સ્વીકારાઇ ગયા હશે તો પણ આપોઆપ રદ ગણાશે.તનેી જાણ અરજદારને કરવામા6 
નહીં આવે.તેમજ કનેક્શન માંજુર થયે જે તે વોર્ડનાાં િીટર/ વકડ આસી.ની રૂબરૂમાાં કનેક્શન કરાવવાના 
રહશેે. જો તેમ નહીં કરેિ હોય તો તેવા નળ કનેક્શન કપાત કરવામાાં આવશે. 
(૧૨) કનેક્શન બહારથી દેખાય તે રીતે િેવાનુાં રહશેે.એટિે કે,પ્િીન્થ  ઉપરથી કનેક્શન િેવાનુાં રહશેે. 
(૧૩) રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કોઇપણ કારણસર નળ કપાત કરી શકશે. 


