ਫਾਰਮ ਨੰ:
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ
ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ

(ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ)
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ
ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ,
ਜਲ

ਸਪਲਾਈ

ਅਤੇ

ਚੈਅਰਮੇਨ/ ਸਰਪੰ ਚ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,

ਉਪ

ਮੰ ਡਲ

ਪੰ ਚਾਇਤ.........................

............................................
ਿਜਲਾ......................................

ਿਵਸ਼ਾ:

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ/ ਗਾਮ
ਿਜਲਾ......................................

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ./ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਿਨਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਘਰੇਲ/ੂ ਵਪਾਰਕ (ਦੁਕਾਨ/ ਫੈਕਟਰੀ/ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ/ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨ), ਅਣ- ਿਨਯਮਤ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ./ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਿਨਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਲੱਗੇ ਘਰੇਲ/ੂ ਵਪਾਰਕ (ਦੁਕਾਨ/ ਫੈਕਟਰੀ/ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ/ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨ), ਅਣ-ਿਨਯਮਤ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਨਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹ । ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪਕਾਰ ਹੈ:1. ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਕਸਮ.: ਘਰੇਲੂ

ਵਪਾਰਕ (ਦੁਕਾਨ/ ਫੈਕਟਰੀ/ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ/ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨ)

2. ਨਾਮ.......................................................................
3. ਿਪਤਾ/ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ...................................................
4. ਕੈਟਾਿਗਰੀ (ਜਨਰਲ/ ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ)..............................
5. ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ..............................................................
ਿਪੰ ਡ.............................., ਬਲਾਕ................................... ਿਜਲਾ...............................................
6. ਦੁਕਾਨ/ ਫੈਕਟਰੀ/ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ/ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ (ਿਸਰਫ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਲਈ)
.........................................................................................................................................
ਿਪੰ ਡ.............................., ਬਲਾਕ................................... ਿਜਲਾ...............................................
7. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ (ਲਾਜ਼ਮੀ) (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ)
8. ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ-1 (ਲਾਜ਼ਮੀ)
9. ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ-2
9.

ਨੱਥੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਦਸਤਖਤ/ਅੰਗੂਠ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ
ਉਕਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ/ ਚੈਅਰਮੇਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ/ ਸਰਪੰ ਚ, ਗਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰ: .................... ਿਮਤੀ....................... ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਕਲਰਕ/ ਚੈਅਰਮੇਨ/ ਸਰਪੰ ਚ
--------------------------------------------------------------------------ਪਾਪਤੀ ਰਸੀਦ
ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ./ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਿਨਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ....................................,ਿਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ
ਨਾਮ.................................................ਪਤਾ.........................................................................ਿਪੰ ਡ..........................
ਬਲਾਕ................................... ਿਜਲਾ.................................... ਪਾਸ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਿਮਤੀ:
ਫਾਰਮ ਨੰ:

ਉਪ ਮੰ ਡਲ ਕਲਰਕ/ ਚੈਅਰਮੇਨ/ਸਰਪੰ ਚ

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮ............................ ਪੁੱ ਤਰ/ਪਤਨੀ........................... ਵਾਸੀ (ਪੁਰਾ ਪਤਾ) ........................................................./ ਵਪਾਰਕ
ਸੰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾ ਪਤਾ (ਵਪਾਰਕ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਲਈ)..............................................ਿਜਲਾ..............................ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਹ , ਿਨਮਨ ਿਲਿਖਤ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦ / ਕਰਦੀ ਹ :1) ਇਹ ਿਕ ਮੇਰਾ ਇੱ ਕ ਮਕਾਨ/ ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਨ (ਵਪਾਰਕ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਲਈ) ਉਕਤ ਿਵਖੇ ਸਿਥਤ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮ ਮਾਲਕ ਵਾ ਕਾਵਜ
ਹ , ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਿਨਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ।
2) ਮੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ (ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਯਮ / ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਨੁ ਸਾਰ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ
ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵ ਗਾ।
3) ਮ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਯਮ/ ਉਪ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸਮ ਿਸਰ ਦੱ ਸੇ ਹੋਏ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਗਾ।
4) ਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬਲ ਿਮੱ ਥੀ ਿਮਤੀ ਤੇ ਜਮ ਕਰਵਾਉਦੀ/ ਕਰਵਾਉਦਾ ਰਹ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਜਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨਕਸਨ ਕੱ ਿਟਆ ਿਗਆ ਤ ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵ ਗਾ।
5) ਜੇਕਰ ਿਵਭਾਗ/ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਿਲਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਈਨ ਤ ਅੱ ਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਜ ਿਕਸੇ ਿਫਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਜ ਸੜਕ ਜ ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤ ਉਸ ਲਈ ਮ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵ ਗਾ।
6) ਜੇਕਰ ਿਵਭਾਗ/ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਿਲਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਈਨ ਤ ਅੱ ਗੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱ ਚ ਲੀਕੇਜ ਬੰ ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨੰ ੂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤ
ਿਵਭਾਗ/ ਜੀ.ਪੀ.ਡਬਿਲਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਤ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵ ਗਾ।
7) ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਬਜਲੀ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਫੱ ਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ
ਬੰ ਦ ਰਹ ਜ ਿਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸ਼ਰ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹ ਮੰ ਗ ਗਾ।
8) ਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ/ ਘਰ/ ਵਪਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਣ ਲਈ ਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਹ ਵਰਤ ਗ ।
ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਤਸਦੀਕ:
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ/ ਕਰਦਾ ਹ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹ ਿਗਆ। ਮ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤ ਜਾਣੂ ਹ ਿਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵ ਗੀ/ ਹੋਵ ਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧੀਰ
ਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲੇ ਲਾਭ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਥਾਨ:
ਿਮਤੀ:
ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

