Government of Punjab
Department of Water Supply and Sanitation

Amnesty Scheme for consumers of Rural Water Supply


One time Settlement of Arrears of water bills
a. Rural water supply consumers who have not paid water bills in the past and
accumulated huge arrears comprising

of monthly water bill charges and

surcharges.
b. As a one-time goodwill gesture, such consumers are allowed to settle their
accumulated arrears of water bills by paying actual user charges subject to
maximum of Rs 2000/-.
c. Consumer belonging to extremely poor families can pay settlement amount in six
monthly interest free instalments, while his/ her penalty and late payment fees
shall be waived off.
d. To opt for this scheme consumer shall submit duly signed application form and
submit it at water works in the village /office of concerned Sub Divisional Engineer
by due date of 28.02.2018.
e. However, in case consumer fails to opt for this scheme by 28.02.2018 he / she will
be liable to pay all the accrued charges including penalties and late fee.

Illegal Connection Detection and Regularisation:
a. There are many consumers in the Rural areas who have installed illegal water
supply connections.
b. All such consumer can regularise their illegal connection by paying

one time

regularization fee of Rs 1000/- latest by 28.2.2018.
c. Consumers can apply for regularization of illegal connection on the prescribed
format latest by 28.02.2018.
d. The request for regularization can be submitted at water works/office of concerned
Sub Divisional Engineer by due date of 28.02.2018.
e. In case any consumer fails to get his/her connection regularised under one time
settlement till 28.2.2018, his/her connection will be disconnected and Rs 2000/compounding fee may be charged to him/her towards unauthorised usage of
water in the past, in addition to the cost of disconnection on actual basis but not
more than Rs 2000/-.
f.

In case the consumer refuses to pay the compounding fee and other charges,
such charges may be recovered as arrear land revenue by filing an application in
the appropriate revenue court.

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ
ਸੇਿਾ ਵਿਖੇ,
ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ,
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਨੰਿਰ: ........................,
ਸਥਾਨ : ..........................,
ਿਲਾਕ: ..............................,
ਵਜਲਹਾ: ...........................,
ਵਿਸ਼ਾ:

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ

ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਲਾਂ ਦੇ ਿਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ।
ਿੇਨਤੀ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਵਪੰ ਡ (ਵਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ)......................ਜੋ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ/ਿਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਲਾਂ ਦੇ ਿਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਚਾਹਿਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰ, ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ (2000 ਰੁਪਏ) ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ
ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
1. ਨਾਮ ..............................................................................
2. ਵਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ..........................................................
3. ਵਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ...................................................................
4. ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ .............................................................
5. ਕੈਟਾਵਗਰੀ (ਜਨਰਲ /ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ) .................................
ਮੈਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰ ਨਣ
ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ।

ਦਸਤਖਤ/ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ
ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ
ਸੇਿਾ ਵਿਖੇ,
ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ,
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਨੰਿਰ: ........................,
ਸਥਾਨ : ..........................,
ਿਲਾਕ: ..............................,
ਵਜਲਹਾ: ...........................,
ਵਿਸ਼ਾ:

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ

ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਨਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ।
ਿੇਨਤੀ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਵਪੰ ਡ (ਵਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ)......................ਜੋ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ/ਿਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਵਨਯਮਤ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਚਾਹਿਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਨਯਮਤ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ
ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
1. ਨਾਮ ..............................................................................
2. ਵਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ..........................................................
3. ਵਪੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ...................................................................
4. ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ .............................................................
5. ਕੈਟਾਵਗਰੀ (ਜਨਰਲ /ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ) .................................
ਮੈਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰ ਨਣ ਲਈ
ਵਤਆਰ ਹਾਂ।

ਦਸਤਖਤ/ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ

