
पाणी पुरवठा योजना
बांधकाम खाते घरगुती, , गीक आणी पाणी

हमी देते. ते पाणी मीटर देखभाल आणी
काळजी घेते. गैर कृषी पाणी पुरवठा ना हरकत दाखला (ना ह. दा.)

देते, केलेले पाणी पुरवते, पाणी मापन, पाणी बील करणे आणी ते
गोळा करणे याकंडे देते. , पाणी पुरवठा खाते पाणी

पुरवते आणी देखभाल करते.

पाणी पुरवठा जोडून देणे आणी नळातंनू पुरवठा.

िजथे असेल पाणी सोय घेऊ शकता.
आणी पाणी मीटर पुरवले जाईल.

 घरगुती
 ,


 / , शाळा इ.सारखी

पाणी पुरवठा जोडणी कशी घेऊ शकता ?

 करा. ( Iआणी II )

 मागील बाजूने जोडा.
 भरले ऐवजां स त संबधंीत सा.बां.खा.
संबंधीत करा.( VI).

 संबंधीत या वा कडून
अहवाला बरोबर तपासणी जाईल. ( III) .

 पैसे पुरोसा वेळ देऊन पाणी जोडणीचे बील तयार करणार.(
IV)

 . पाणी जोडणी बीलाचे पैसे पावती नतंर पाणी सोडले जाते.

 साबांखा कडून कोड नं. ओळखले जाते.

 दाब तळ वर पाणी चढवू शकत मुळे पाणी
आणी पाणी पपंाची सोय

आहे. आकारमान पुरेसं असावं.
 वीज खडंीत होऊन वा नळ इतर कारणामुंळे पाणी खडं / पाणी



ना लागू नकुसानी सा.बां.खा. ला जबाबदार धरले
जाणार .

 तसं कळवलं बदलावे लागणारे गंजलेले नळ फुटलेले नळ आणी
पुरवावे लागतील.

कालावधी

पातळी कालावधी
अ)

(अ)संबंधीत करणे आणी शाबीत ४

ब) जागेची तपासणी आणी
अहवालाची

१२ .

क) पाणी बीलाची ४
ड) कडून पाणी जोडणी बीलाचे पैसे भरणे ३
य) पाणी पुरवठा जोडणी देणे आणी मीटर पुरवणे ७ ३० (

वगळता)ं



:

, पाणी पुरवठा / वेळेची , /जनता
, V,सा.बां.खा. , पणजी-गोवा

, VIII, सा.बां.खा. , मडगांव-गोवा येथे साधू शकतात.

या मीटर देखभाल आणी
कडे पुरवत असत.ं

या सा.बां.खा. संबंधीत संबधंीत जावू
शकते.

गैरकृषी पाणी ना हरकत दाखला देणे
हा ना ह. दा., जाणनू नंतर कडून जातो.

 /भूखडंाचा नळाचं काम
कडून आणी आगोदर नतंर केलं .

 आकारमानाचे ( नळाचें जाळे) कडून पुरवले गेले .

 शहर / आणी / पंचायत कडून ना
ह. दा. कडून चौकशे नतंर कडून अशी मगणी

३० ना ह. दा. जातात.

वर केलेले पाणी
मागणी मागणी मधनू

चालू दरेने पाणी पुरवलं जातं.
कन,आणी पाणी बीलाचे आणी पैसे गोळा करणे
पाणी वापराचे कडून केले जाते, चालू शु पैसे लावले
जातात आणी बील जात.ं पैसे आणी आहेत.(V).
( VI) सूचीत संबधंीत कॅश कावंटरवर आणी

त( VII) बीलांचे पैसे गोळा केले जातात.



अंमलदार

गोवा
.अ. .

1. , V

सा.बां.खा.,
, पणजी –गोवा.

फोन नं. २२५५१५ /४२०११६
i) , III(पीएचई-

एन),सा. बां.खा.
सांतीनेज, पणजी-गोवा.
फोन नं. २२६४४६ / ४२२१७८

ii) ,

XVII (पीएचई-एन),

सा.बां.खा., , -गोवा.. फोन नं.

४१७१२२

गोवा
अ. .

१. ,

VIII, सा.बां.खा.,
,मडगांव -गोवा

फोन नं. ७४११००/०१/०२/०३.
i) ,

IX (पीएचई-एस), सा.बां.खा.,
मडगांव गोवा.

फोन नं. ७२१७२४ / ७२५४५०
ii) ,

XX ( पीएचई-एस), सा.बा.ंखा.,
,मडगांव-गोवा.

फोन नं. ७२३०२८

ना



१. १. चेकने पैसे भरायचे चेक , III/ IX/XVII/XXपीएचई
सा.बां.खा. नावानंं काढला जातो आणी बील लयात पाठवला जातो. बाहेरचे
चेक जाणार . चेक पावती आहे.

०. २. बीलात नमूद आधी तारखेला बीलाचे पैसे भरावेत. पैसे
दर २% दराने भाग पाणी

बीलात के आधी तारखेला न लागू होईल.

३. मीटराची जोडणी नतंर परत १००/-.असणार आहे.

रकमे संबंधीची जातील पण बीलाची
तारखेला भरावी लागेल.

४. ४. बील हे बील तारखेला न कारण मानले जाणार
. नी बील

जावे अशी येते.

५. बीला सोबत नेमके पैसे जावे. बील हरवलं हे पैसे कारण येणार .

बीलाची १.० येईल.

६. / वगैरे पाणी पुरवठा जो बीलात केलेला नबंर लागेल.

७. जागा कमीत कमी १५ आधी कळवावे
लागेल.

पाणी ( सूचने बदलू )

अ) घरगुती आणी इतर जसे /दवाखाने /धंदा/
जे गोवा, दमण आणी शॉप , १९७४

येत . आणी
मंडळे

i) २.०० . दर एम३ ते३० एम३
ii) ४.००. दर एम३ ३० वर १३ दर
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ब) लहान हॉटेले: लहान हॉटेले २ ३५ येत .

i) १०.०० .दर एम३
ii) १५०.०० . असणार
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ड) /कारखाने / /हॉटेले/ /बार/
हॉटेल/ गहेृ/बांधकाम/ गोवा दमण शॉ

, १९७४ बाधंकामा .

मोठे/लघु कारखाने:/ चार आणी अधीक हॉटेले.
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