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GUJARAT BILL NO. 24 OF 2019. 

 

THE GUJARAT DOMESTIC WATER SUPPLY (PROTECTION)    

BILL, 2019. 

 

 

A BILL 

 

 

to prevent unauthorized or excessive drawl of water, damage to water supply 

infrastructure; and to protect domestic water supply system in the State of 

Gujarat and for the matters connected there with or incidental thereto.  

 
 
સન ર૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક. ૨૪. 

 
ગજુરાત ઘર િપરાશ પાણી પરુિઠા (સુંરક્ષણ) વિધેયક, ૨૦૧૯. 

 
ગજુરાત  રાજ્યમાાં  અનધિકૃત રીતે અથવા વધ ુપડતા પાણીનો ઉપાડ અટકાવવા, પાણી 
પરુવઠાની આંતરમાળખાકીય સધુવિાને નકુ્સાન થત ુાં અટકાવવા અને ઘર વપરાશની પાણી 

પરુવઠા વ્યવસ્થાનુાં સ ાંરક્ષણ કરવા તથા તેની સાથ ેસાંકળાયેલી અથવા તેને આનષુાંગિક 
બાબતોને લિતુાં ધવિેયક. 

 
આથી, ભારતના િણરાજયના ધસત્તેરમા વષષમાાં નીચેનો અધિધનયમ કરવામાાં આવે 

છે :- 
 
૧. (૧) આ અધિધનયમ ગજુરાત ઘર વપરાશ પાણી પરુવઠા (સાંરક્ષણ) અધિધનયમ, ૨૦૧૯ 

કહવેાશે. 
 
(૨) તે સમગ્ર ગજુરાત રાજ્યને લાગ ુપડશે.  
  
(૩) તે, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી નક્કી કરે તેવી તારીખે અમલમાાં 

આવશે અને આ અધિધનયમની જુદી જુદી જોિવાઇઓ માટે જુદી જુદી તારીખ નક્કી 
કરી શકશે.  

ટ ુંકી સુંજ્ઞા, 
વ્યાપ્તત  
અને 
આરુંભ. 
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ર. આ અધિધનયમમાાં, સાંદભષથી અન્ યથા અપેગક્ષત ન હોય, તો- 
(ક) “સત્તામાંડળ” એટલે કલમ ૪માાં ધનર્દિષ્ટ કરેલુાં જાહરે પાણી ધવતરણ સત્તામાંડળ;  
 
(ખ) “બોડષ” એટલે ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને િટર વ્યવસ્થા બોડષ અધિધનયમ, ૧૯૭૮ની 

કલમ ૩ હઠેળ સ્થપાયેલુાં ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને િટર વ્યવસ્થા બોડષ ;  
 
(િ) “બલ્ક પાઇપલાઇન સીસ્ટમ” એટલે કોઇપણ પાઇપ લાઇન જેનો વ્યાસ ૩૦૦ 

ધમગલમીટર કરતાાં વિારે હોય અથવા એથી ઓછા વ્યાસની પાઇપ લાઇન કે જેના 
દ્વારા જળાશય અથવા સત્તામાંડળના વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (WTP) ને પાણી પરુૂાં 
પાડવામાાં આવત ુ હોય અને જેમાાં વાલ્વ, પાંમ્પીંિ સ્ટેશન અથવા તેવી પાઇપ 
લાઇનનો સમાવેશ થયેલો  હોય; 

 
(ઘ) “જોડાણ પાઇપ (Connecting Pipe)” એટલે જેના દ્વારા વપરાશકાર તેના રહઠેાણ અથવા 

અન્ય સ્થળે પાણી મેળવતો હોય તે ધવતરણ લાઇન સાથે જોડાયેલી પાઇપ;  
 
(ચ) “ધવતરણ પાઇપ લાઇન (Distribution Pipe Line)” એટલ ે કે, બલ્ક પાઇપ લાઇન 

ધસસ્ટમમાાં વપરાતી હોય તે ધસવાયની પાઇપલાઇન;  
 
(છ) “ઘર વપરાશનુાં પાણી” એટલે પીવા માટે અથવા રાાંિવા, નાહવા, િોવા, સાફ સફાઇ 

કરવા જેવા બીજા ઘર વપરાશના હતેઓુ માટે અને અન્ય દૈધનક પ્રવધૃત્તઓ માટે લોકો 
દ્વારા વાપરવામાાં આવતુાં પાણી અને તેમાાં પશિુન માટે વપરાતા પાણીનો સમાવેશ 
થાય છે.  

 
સ્પષ્ટીકરણ : આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, સત્તામાંડળ દ્વારા પરુૂ પાડવામાાં આવતા 
પાણી પરુવઠામાાં વાગણજજયક એકમો, ઔિોગિક સાંસ્થાઓ, માંડળો તથા અન્ય લોકો 
સર્હતને આપવામાાં આવતા પાણી પરુવઠાનો સમાવેશ થાય છે.  

 

 (જ) “જૂથ રહણેાક જોડાણ(Group Residential Connection)” એટલે રહણેાક હતેઓુ માટે 

ચાર કરતાાં વિારે રહણેાકના એકમોની માગલકી અથવા કબજો  િરાવતા 

વ્ યાખ્ યા. 

સન 
૧૯૭૯નો 
ગજુરાતનો 
૧૮મો.  
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વપરાશકારને આપવામાાં આવેલુાં પાણીનુાં જોડાણ અને તેમાાં પાણીનો ઉપયોિ 

ઘરવપરાશના હતે ુમાટે જ કરવામાાં આવતો હોય;  

(ઝ) “GWIL” એટલે ગજુરાત વોટર ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર ગલધમટેડ, કાંપની અધિધનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ 

સાંસ્થાધપત સરકારી કાંપની;  

(ટ)  આ અધિધનયમના હતે ુમાટે “સ્થાધનક સત્તામાંડળ” એટલ-ે  

(૧) ગજુરાત પ્રોધવન્ન્શયલ મ્યધુનધસપલ કોપોરેશન અધિધનયમ, ૧૯૪૯ હઠેળ 
રચાયેલુાં મ્યધુનધસપલ કોપોરેશન;  

 
 
(૨)  ગજુરાત નિરપાગલકા અધિધનયમ, ૧૯૬૩ હઠેળ રચાયેલી નિરપાગલકા; 
 
 
(૩)  ગજુરાત પાંચાયત અધિધનયમ, ૧૯૯૩ હઠેળ રચાયેલી ગ્રામ પાંચાયત; 
 
 
 
(૪) કેન્ટોનમેન્ટ અધિધનયમ, ૨૦૦૬ હઠેળ રચાયેલો કેન્ટોનમેન્ટ ધવસ્તાર;  

 
 
(ઠ) “ઠરાવેલુાં” એટલ ેઆ અધિધનયમ હઠેળ કરેલા ધનયમોથી ઠરાવેલુાં; 
 
(ડ) “જાહરે ઘર વપરાશના પાણીનો સ્ત્રોત” એટલ ે સાંપણૂષ પણે અથવા આંધશક રીતે 

ઘરવપરાશના હતે ુમાટે, અનામત રાખવામાાં આવેલો પાણીનો સ્ત્રોત; 
 
(ઢ) “જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા” એટલ ે કલમ-૩ હઠેળ જોિવાઇ કયાષ પ્રમાણેની 

પાણી પરુવઠા વ્યવસ્થા; અન ેતેમાાં જેના મારફતે પાણી પરુૂાં પાડવામાાં આવતા હોય 
તેવા સ્ત્રોત, જથ્થાબાંિ પાણીના ધવતરણ માટેની પાઇપ લાઇન સર્હતની ધવતરણ 
વ્યવસ્થા; વાલ્વસ અન ેર્ફક્સ્ચસષ, સ્ટોરેજ અથવા ધસસ્ટન્સષ, ઇલેક્ટ્ક્ટ્રકલ ઇન્સ્ટોલેશન્સ, 
પન્મ્પિંિ સ્ટેશન્સ, પાણીનુાં મીટર, ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સ્ટેન્ડ પોસ્્સ અથવા નળ (Taps) 

સન 
૨૦૧૩નો 
૧૮મો. 

સન 
૧૯૪૯નો 
મુુંબઈનો 
૫૯મો. 

સન 
૧૯૬૪નો 
ગજુરાતનો 
૩૪મો. 

સન 
૧૯૯૩નો 
ગજુરાતનો 
૧૮મો. 

સન 
૨૦૦૬નો 
૪૧મો. 
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અન ેતેની સાથે જોડાયેલા બીજા તમામ સાિનો, સાંલગ્ન સાિનો અથવા એસેસરીઝ 
નો સમાવેશ થાય છે; 

 
(ત) “ધનયધમત જોડાણનુાં માપ” એટલ ેજાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થામાાં વપરાશકારને 

સત્તામાંડળ દ્ધારા આપવામાાં આવેલ જોડાણ કરતી પાઇપનુાં માપ;  
 
(થ) “રહણેાકનુાં જોડાણ” એટલ ેરહણેાક હતે ુમાટે કોઇ ધનવાસી (રહણેાક) એકમના માગલક 

હોય અથવા તેનો કબજો િરાવતા હોય તેવા વપરાશકારને આપેલુાં માત્ર 
ઘરવપરાશ માટે વપરાતા પાણીનુાં જોડાણ;  

 
(દ) “રહણેાક વપરાશ" એટલે માત્ર ઘરવપરાશના હતે ુ માટે, જાહરે પાણી ધવતરણ 

વ્યવસ્થામાાંથી પાણીનો વપરાશ; 
 
(િ) “અનસુગૂચ” એટલે આ અધિધનયમ સાથે જોડેલી અનસુગૂચ; 
 
(ન) “વપરાશકાર” એટલે ઘરેલુાં પાણી પરુવઠો મેળવવા માટે, જાહરે પાણી ધવતરણ 

વ્યવસ્થામાાંથી માન્ય પાણીનુાં જોડાણ િરાવતી કોઇ વ્યન્ક્ત.    
 
૩. “જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા”-એ, ઘરવપરાશના હતે ુમાટે વપરાશકારને પાણી પરુૂાં 

પાડવા માટે, કોઇ સત્તામાંડળ દ્ધારા િોઠવવામાાં આવેલી અથવા તેની માગલકી 
િરાવતી પાણી પરુવઠા વ્યવસ્થા છે.  

 
૪. (૧) સ્થાધનક સત્તામાંડળ, બોડષ અથવા GWIL ધસવાયનુાં અન્ય કોઇ પણ સત્તામાંડળ 
રાજ્યમાાં જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િોઠવી શક્શે નર્હ કે તેની માગલકી િરાવી શક્શે 
નહી: 
 

 પરાંત ુ રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, જાહરે ર્હતમાાં, પોતે યોગ્ય િણે, 
તેવા ધવસ્તાર માટે જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િોઠવવા માટે અથવા તેની માગલકી 
િરાવવા માટે, કોઇ બીજી એજન્સીને અધિકૃત કરી શકશ.ે  
 
(૨) સ્થાધનક સત્તામાંડળનુાં અધિકાર કે્ષત્ર (હકમૂત), તેની સ્થાધનક હદ સિુીનુાં રહશેે અને 
બોડષ અથવા ગજુરાત વોટર ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર ગલધમટેડનુાં અધિકાર કે્ષત્ર, સમગ્ર રાજ્યમાાં રહશેે: 

જાહરે જળ 
વિતરણ 
વ્યિસ્થા. 

જાહરે જળ 
વિતરણ 
સત્તા મુંડળ. 
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 પરાંત ુ સ્થાધનક સત્તા માંડળ અથવા એજન્સી-એ તેની હદ અથવા ધવસ્તારની બહાર 
જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િોઠવેલી હોય ત્યારે, આ અધિધનયમના હતેઓુ માટે, તે હદ 
અથવા ધવસ્તાર તેની હકમૂતની અંદર હોવાનુાં િણાશે:  
 
 વધમુાાં, બોડષ, સ્થાધનક સત્તામાંડળ દ્ધારા કરવામાાં આવેલી ધવનાંતીને આિારે, આવા 
સ્થાધનક સત્તામાંડળની હદમાાં જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િોઠવી શકશ ે અને તેનુાં 
સ ાંચાલન કરી શકશે. 
 
૫. (૧) જાહરે પાણી ધવતરણ સત્તામાંડળ નીચેની સત્તા િરાવશ ેઅને કાયો કરશ,ે-  
૧. પાણીના સ્ત્રોતને લિતા (કાયો),- 
 (ક) પાણીના સ્ત્રોત િરાવવા; 
 (ખ) સરકાર અથવા બીજી કોઇ વ્યન્ક્ત પાસેથી સ્ત્રોતના વપરાશના હક  
              મેળવવા; 
 (િ) સ્ત્રોતમાાંથી પાણીનો (જથ્થો) અનામત રાખવો અથવા ફાળવણી કરવી; 
 (ઘ) પાણી પ્રાપ્ત કરવુાં; 
 (ચ) પાણીનો સ્ત્રોત ધવકસાવવો; 
 (છ) ઘરવપરાશ માટે પાણીના કોઇ સ્ત્રોતમાાંથી પાણી મેળવવુાં;  
૨. ધવતરણ વ્યવસ્થાને લિતા (કાયો),- 

 (ક) જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાનુાં ધનમાષણ કરવુાં, ર્ડઝાઇન (યોજના) કરવી, 
અમલમાાં મકૂવી, સાંચાલન કરવુાં, આયોજન કરવુાં અથવા જાળવણી કરવી; 

૩. પાણીના જોડાણ ને લિતા (કાયો),- 
 (ક) પાણીનુાં જોડાણ આપવુાં કે જોડાણ કાપવુાં;  

(ખ) સામાન્ય રીતે વપરાશકારને જોડાણ આપવાની પાઇપનુાં માપ નક્કી કરવુાં, 
અને અલિ અલિ વપરાશકાર માટે અલિ અલિ માપ નક્કી કરી શકાશ;ે   

(િ) રહણેાક માટે જોડાણો આપવા અથવા તે કાપવા સર્હતનુાં પાણીનુાં જોડાણ 
આપવા માટેની બોલીઓ અને શરતો ધનયત કરવી, અને અલિ-અલિ 
પ્રકારના વપરાશકાર માટે અલિ-અલિ માપદાંડો અથવા બોલીઓ અને 
શરતો નક્કી કરી શકાશ;ે  

(ઘ) વપરાશકારોની ધવધવિ કક્ષા માટે પાણીના ચાજિસ નક્કી કરવા, આવા 
ચાજિસ વપરાશકારની તે કક્ષા માટે રાજ્ય સરકાર દ્ધારા નક્કી કરવામાાં 
આવેલા ચાજિસ  કરતાાં ઓછા ન હોય તે શરતને અિીન રહીન ેનક્કી કરવા; 

જાહરે જળ 
વિતરણ 
સત્તામુંડળની 
સત્તા અને 
કાયો. 
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૪. જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાના સાંરક્ષણને લિતા (કાયો),- 
 (ક) જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થામાાંથી પાણીની ચોરી થતી અટકાવવી; 
 (ખ) પાણીનો િેરવપરાશ અન ેવ્યય થતો અટકાવવો; 

(િ)  જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા, તેના ભાિ અથવા ઘટકોને નકુસાન થતુાં  
અટકાવવુાં;  

(ઘ)   પાણીના પ્રવાહ સાથે ચેડાાં, અવરોિ, માિષપલટો (ડાઇવઝષન), રોકવુાં અથવા 
હસ્તકે્ષપ અટકાવો અથવા જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા લિાડવી;  

 (ચ)   પાણીના િેરકાયદેસર ઉપાડને અટકાવવુાં; 
 (છ)    વિારાના પાણીનો ઉપાડ અટકાવવો; 

(જ)    જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાના સાંરક્ષણ માટે જરૂરી હોય તેવા બીજા 
પિલાાં લેવા.  

 
(૨) આ અધિધનયમની જોિવાઈઓને અિીન રહીને, સત્તામાંડળને, આ અધિધનયમના 
હતેઓુ પાર પાડવા માટે જરૂરી અન ેઇષ્ટ જણાય તેવી બાબત કરવા માટે એવી બીજી સત્તા 
અન ેકાયો રહશેે. 
 
(૩) જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાને નકુશાન અથવા અવરોિ થતો અટકાવવા સર્હત 
તેના સાંરક્ષણ માટે અથવા વિારાનુાં પાણી ઉપાડતા અટકાવવાનુાં સધુનધિત કરવા અથવા 
પરૂતા પિલાાં લેવા માટે સત્તા માંડળ જવાબદાર રહશેે. 
 
૬. (૧) સત્તામાંડળ, પાણીના સ્રોતમાાંથી પાણી અનામત રાખવા, રાજ્ય સરકારને 
ઠરાવવામાાં આવે તે રીતે અરજી કરી શકશ.ે 
 
(૨) રાજ્ય સરકાર, હુકમથી, પોતાને જરૂરી લાિે તેવા સત્તામાંડળ અથવા સત્તામાંડળો 
માટે અન ેતેવી મદુત માટે પાણીના સ્રોત અથવા પાણીના સ્રોતમાાંથી તેવો જથ્થો અનામત 
રાખી શકશ.ે પોતે યોગ્ય િણે તેમ રાજ્ય સરકાર, સત્તામાંડળોની માાંિ અને જરૂરીયાતોન ે
ધ્યાનમાાં રાખીન,ે ધવધવિ સત્તામાંડળોને સાંપણુષત: અથવા આંધશક રીત ેસ્રોતમાાંથી પાણીની 
ફાળવણી કરી શકશ:ે 
 

જાહરે 
ઘરેલુું,  
જળસ્રોત  
અનામત 
રાખિા 
બાબત. 
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 પરાંત ુરાજ્ય સરકાર, પેટા-કલમ (૨) હઠેળ હુકમ કરતી વખતે ઈષ્ટ જણાય તેમ 
આવો પાણીનો અનામત સાંગ્રહ કાયમી પ્રકારનો અથવા ખાસ મદુતનો છે કે કેમ તે ધનર્દિષ્ટ 
કરી શકશ.ે  
 
(૩) રાજ્ય સરકાર, હુકમથી સત્તામાંડળ માટે પાણીનો અનામત સાંગ્રહ ફરીથી તાજો 
(Renew) કરી શકશે. 
 
(૪) કલમ ૫-માાં અથવા આ કલમની પેટા-કલમ (૧) થી (૩)માાં િમે તે મજકરૂ હોય 
તેમ છતાાં, રાજ્ય સરકાર અથવા યથાપ્રસાંિ, પાણીના સ્રોતના માગલક, પાણીના સ્રોતના 
રક્ષણ માટે જવાબદાર રહશેે અને ફરમાવ્યા પ્રમાણ ેતમામ સત્તા વાપરશે અન ેકાયો કરશ.ે  
 
૭. (૧) પાણીનુાં જોડાણ મેળવવા ઇચ્છતી વ્યન્ક્ત અથવા સતામાંડળ, પાણી પરુવઠાનુાં 
જોડાણ આપવાના હતે ુમાટે હકમૂત િરાવતા સાંબાંધિત સત્તામાંડળને, સત્તામાંડળના ધનયમો, 
પેટા-કાયદા અથવા ધવધનયમો દ્વારા ઠરાવવામાાં આવે તેવા નમનૂામાાં, તેટલી ફી અને તેવા 
દસ્તાવેજો સાથે, અરજી કરી શકશ.ે 
 
(૨) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરેલી અરજી મળ્યેથી, સત્તામાંડળ તેની ચકાસણી કરશ ેઅને 
ખાતરી થાય તો, પેટા-કલમ (૪) ને અધિન રહીને, અને પોત ે ધનર્દિષ્ટ કરે તેવી બોલીઓ 
અન ે શરતોએ, પાણીનુાં જોડાણ આપશે. શરતોમાાં, પરુવઠાની બોલીઓ, પાણીનો જથ્થો, 
ઉપયોિ, જરૂરી હોય તેવી એસેસર્રઝ, ભાવ, મીટર્રિંિ, પાણીના પરુવઠાની વ્યવસ્થાના 
રક્ષણ માટેની શરતો અને પોત ેયોગ્ય િણે તેવી અન્ય શરતોનો સમાવેશ થઇ શકશ.ે  
 
(૩) સત્તામાંડળ, તે હતે ુમાટે કરવામાાં આવેલા ધનયમો, પેટા-કાયદા અથવા ધવધનયમોને 
અિીન રહીને, પાણીનુાં જોડાણ આપશે: 
 
 પરાંત ુપાણીનુાં જોડાણ આપવાના  ધનયમો, પેટા-કાયદા અથવા ધવધનયમોમાાં જુદી 
જુદી કક્ષા અથવા વિષના વપરાશકાર માટે  જુદી-જુદી જોિવાઈઓ કરી શકાશ.ે 
 
(૪) સત્તામાંડળે, જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થામાાં આંતર માળખાકીય સધુવિાની 
ઉપલબ્િતા અને તેની કામિીરીની જરૂર્રયાતોના આિારે, પોત ેધનણષય કરે તેવી  ધવતરણ 
પાઇપલાઇનમાાંથી, વપરાશકારને પાણીનુાં જોડાણ આપશે. આ સાંબાંિ માાં સત્તામાંડળનો 
ધનણષય આખરી રહશેે.  

પાણીનુું 
જોડાણ. 
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૮. (૧) સત્તામાંડળને જ્યાાં પાણીનો ઉપાડ કરવા માટે અધિકૃત કરવામાાં આવેલ હોય 
તેવા સ્રોત ખાતે પાણીનુાં મીટર મકૂવુાં જોઇશે. પાણીના ઉપાડનુાં  રેકોડષ, રાજ્ય સરકાર પોત ે
ફરમાવ ેતેમ તેવા સમયિાળામાાં સત્તામાંડળ દ્વારા રજૂ કરવુાં  જોઇશે.  
 
(૨) સત્તામાંડળ પાણીનુાં મીટર પરુૂાં પાડી શકશ ેઅથવા વપરાશકારન ેપાણીનુાં મીટર મકૂવા 
માટે જણાવી શકશ ેઅને આ હતે ુમાટે સત્તા માંડળ દ્વારા કરવામાાં આવેલા ધનયમો, ધવધનયમો 
અથવા પેટા-કાયદાને અિીન રહીન,ે સત્તામાંડળની ધવતરણ વ્યવસ્થા સાથ ે જોડાયેલી 
જોડાણ િરાવતી પાઇપ સાથે તેન ેવપરાશકારની જગ્યામાાં અથવા બહારની બાજુએ જોડી 
શકશ.ે 
 
૯. (૧) રાજ્ય સરકાર અથવા એજન્સી, જે આવા પાણીના સ્રોતની માગલકી િરાવતી હોય 
તેના દ્વારા ઘર વપરાશના પરુવઠાના હતે ુ માટે વાપરવામાાં આવેલ પાણીના સ્રોત માટે 
પાણીનુાં વાધષિક ઓર્ડટ હાથ િરવુાં જોઇશે. 
 
(૨) તેના દ્વારા મકૂવામાાં આવેલી અથવા માગલકીની હોય તેવી જાહરે પાણી ધવતરણ 
વ્યવસ્થા માટે દરેક સત્તામાંડળો દ્વારા પાણીનુાં વાધષિક ઓર્ડટ હાથ િરવુાં જોઇશે.  
 
(૩) પાણીના ઓર્ડટની રીત અને તેનુાં કાયષકે્ષત્ર, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઠરાવવામાાં આવે 
તેવુાં રહશેે.  
 
૧૦. (૧)  કોઇપણ વ્યન્ક્ત, જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાના સાંબાંિમાાં,- 
 

 (૧) વ્યવસ્થાને નકુસાન, કે તેનો નાશ, કે તેન ેધવકૃત કરી શકશે નર્હ, અથવા તનેી 
સાથે ચેડાાં કરી શકશે નર્હ;   

 
(૨) પાણીનો પ્રવાહ બદલવા માટે વાલ્વ અથવા તેના જેવાાં ઉપકરણો(devices) 

સાથે ચેડાાં કરી શકશે નર્હ; 
 
(૩) પાણીના મીટર સર્હતનાાં પ્રવાહ માપણી ઉપકરણો(devices) સાથ ે ચેડાાં કરી 

શકશે નર્હ;  
 

પાણીનુું 
મીટર. 

પાણીનુું 
ઓડડટ. 

અમકુ કૃત્યો 
કરિા પર 
પ્રવતબુંધ. 
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(૪) પાણીના પ્રવાહન,ે અવરોિવો, બીજી ર્દશામાાં વાળી કે, રોકી શકશે નર્હ, અથવા 
દખલિીરી કરી શકશે નર્હ; અથવા વ્યવસ્થાના સાંચાલન અથવા જાળવણીમાાં 
અંતરાય ઊભો કરી શકશ ેનર્હ; 

 
(૫) જાહરે ધવતરણ વ્યવસ્થામાાંથી પાઇપન ે જોડીને અથવા તેનુાં જોડાણ કરીને 

અથવા અન્ય કોઈ રીતે  જોડાણ દ્વારા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીત,ે અથવા 
સત્તા માંડળ તરફથી કોઇપણ અધિકૃત જોડાણ મળેવ્યા ધસવાય કોઇપણ હતે ુ
માટે, બીજા કોઈ સાિનો દ્વારા પાણીનો ઉપાડ કરી શકશે  નર્હ; 

 
(૬) વ્યવસ્થા સાથે પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીત ે ચેડાાં કરીને અથવા િેરકાયદે 

સાિનોના ઉપયોિ દ્વારા અથવા સત્તામાંડળ દ્વારા જે બોલીઓ અને શરતોના 
આિારે જોડાણ આપવામાાં આવેલ હોય તેનુાં ઉલ્લાંઘન કરીન,ે પરવાનિી 
આપેલી માત્રા(quantity)  કરતાાં વધ ુપ્રમાણમાાં પાણી ઉપાડી શકશે નર્હ; અને 

 
(૭) સત્તા માંડળ દ્વારા જેના માટે જોડાણ આપવામાાં આવ્યુાં હોય તે ધસવાયના અન્ય 

હતે ુમાટે પાણીનો ઉપયોિ કરી શકશે નર્હ.  
 
(૨) કોઈપણ વ્યન્ક્તએ, અનધિકૃત રીત ેજાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િોઠવવાના (to lay)   
હતે ુમાટે ઉપયોિમાાં લવેાયેલી અથવા રાખેલી સામગ્રી, સાિન સામગ્રી અથવા ઉપકરણ 
લઇ જઇ શકશે નર્હ અથવા તેની ચોરીમાાં પ્રવતૃ્ત થઇ શકશે નર્હ. 
 
૧૧. (૧) કલમ-૧૦ ની જોિવાઈઓનુાં ઉલ્લાંિન કરનારી કોઈ પણ વ્યન્ક્ત કે જે,  
 

(૧) જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાને નકુસાન, નાશ અથવા ધવકૃત કરે તો, બે 
વષષની મદુત સિુીની કેદની અથવા એક લાખ રૂધપયા સિુીના દાંડની અથવા 
વ્યવસ્થાને થયેલા નકુસાનની રકમ અથવા સત્તામાંડળને થયેલા નકુસાનને 
સમકક્ષ રકમ, એ બે માાંથી જે વધ ુહોય તેની અથવા તે બાંનેની ધશક્ષાને પાત્ર  
થશે; 

 
(૨) વ્યવસ્થાની કામિીરીન ેધવક્ષેપ(disturb) પહોંચાડવા માટે જાહરે પાણી ધવતરણ 

વ્યવસ્થા સાથ ે ચેડાાં કરે, પ્રવાહ બદલવા માટે વાલ્વ અથવા તેના જેવા 
ઉપકરણો(devices)  સાથ ેચેડાાં કરે, પાણીના મીટર સર્હત પ્રવાહની માપણી 

ગનુા 
અને દુંડ. 
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સાથે ચેડાાં કરે તો, છ મર્હનાની મદુત સિુીની કેદની અથવા પચાસ હજાર 
રૂધપયા સિુીના દાંડની અથવા તે બાંનેની ધશક્ષાને પાત્ર થશે; 

 
(૩)  પાણીના પ્રવાહને અવરોિ,ે બીજી ર્દશામાાં વાળે, રોકે (breaks)  અથવા 

હસ્તકે્ષપ કરે; વ્યવસ્થાના સાંચાલન અથવા જાળવણીમાાં અંતરાય ઊભો કરે, 
તો ત્રણ મર્હનાની મદુત સિુીની કેદની અથવા વીસ હજાર રૂધપયા સિુીના 
દાંડની અથવા તે બાંનેની ધશક્ષાને પાત્ર થશે. 

 
(૨) સત્તામાંડળ તરફથી અધિકૃત જોડાણ મેળવ્યા ધસવાય, કોઇ હતે ુ માટે, પાઈપનુાં 
જોડાણ કરીને અથવા જોડીને અથવા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે અથવા બીજી કોઈ રીત,ે 
બીજા કોઈ જોડાણ કરીને જાહરે ધવતરણ વ્યવસ્થામાાંથી પાણીનો ઉપાડ કરે તો કલમ-૧૦ 
ની જોિવાઈઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરનારી તેવી કોઈપણ વ્યન્ક્ત, અનસુગૂચ-૧ માાં જોિવાઈ કરેલી 
તેવી ધશક્ષાન ેપાત્ર થશે. 
 
(૩) સત્તામાંડળ દ્વારા પાણીનુાં જોડાણ આપવામાાં આવ્યુાં હોય તે બોલીઓ અને શરતોનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરીને અથવા ખોટા સાિનોનો ઉપયોિ કરીને, વ્યવસ્થા સાથે ચેડાાં કરીને પ્રત્યક્ષ 
અથવા પરોક્ષ રીત,ે કલમ-૧૦ની પેટા-કલમ (૧)ના પેટા-ખાંડો (૧) થી (૬)ની 
જોિવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને પરવાનિી આપેલા જથ્થાથી વધ ુમાત્રામાાં પાણીનો ઉપાડ 
કરનાર કોઇપણ વ્યન્ક્ત અનસુગૂચ-૨-માાં જોિવાઈ કયાષ મજુબ આવા દાંડની ધશક્ષાને પાત્ર 
થશે. 
 
(૪) રહણેાાંકના જોડાણ િરાવતા વપરાશકાર ધસવાયની કોઇપણ વ્યન્ક્ત, જેને પાણીનુાં 
જોડાણ જે હતે ુમાટે આપવામાાં આવ્યુાં હોય તે ધસવાયના હતે ુમાટે પાણીનો ઉપયોિ કરે તો, 
કલમ-૧૦ ની જોિવાઈઓનુાં ઉલ્લાંઘન માટે, વીસ હજાર  રૂધપયા સિુીના દાંડની ધશક્ષાન ે
પાત્ર થશે. 
 
(૫) જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાના હતે ુ માટે ઉપયોિમાાં લેવાયેલી અથવા રાખેલી 
સામગ્રી,સાિન સામગ્રી અથવા ઉપકરણ અનધિકૃત રીતે લઈ જનાર અથવા ચોરીમાાં પ્રવતૃ્ત 
થનાર કોઈપણ વ્યન્ક્ત, ત્રણ વષષ સિુીની મદુત માટે કેદ અથવા એક લાખ રૂધપયા સિુીના 
દાંડની અથવા તે બાંને ધશક્ષાને પાત્ર થશે. 
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(૬) કલમ-૧૦ની પેટા-કલમ (૧)ના પેટા-ખાંડો (૧) થી (૫) માાં, ધનર્દિષ્ટ કરેલ કોઇ 
ગનુામાાં મદદ કરનારી કોઇપણ વ્યન્ક્તને, આ કલમની સાંબાંધિત પેટા-કલમમાાં જણાવેલ 
ગનુા માટેની  જોિવાઈ કયાષ મજુબ ધશક્ષા થશે: 
 
 પરાંત ુ જ્યારે કોઇ પણ કમષચારી, અધિકારી, પદાધિકારી અથવા સત્તામાંડળ દ્વારા 
રોકાયલે એજન્સી દ્વારા આવા ગનુામાાં મદદ કરવામાાં આવે તો, ગનુામાાં મદદ કરનારને 
ગનુા માટે જોિવાઇ કરેલી કેદની અથવા જે સાંબાંધિત પેટા-કલમોમાાં ધનર્દિષ્ટ કરેલી રકમ 
કરતા બમણી રકમના દાંડની ધશક્ષા થશે અથવા તે બાંને ધશક્ષા થશે. 
 
 
૧૨. (૧) કોઇપણ વ્યન્ક્ત, આ અધિધનયમની અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમોની 

જોિવાઇઓ હઠેળ કમષચારી, અધિકારી અથવા સત્તામાંડળે અધિકૃત કરેલી વ્યન્ક્ત 
દ્વારા બજાવવામાાં આવતી ફરજો અને કરવામાાં આવતા કાયોમાાં અવરોિ અથવા 
દરધમયાનિીરી (હસ્તકે્ષપ) કરી શકશે નર્હ. 
 
 
 
(૨) જે કોઇ વ્યન્ક્ત પેટા-કલમ (૧) ની જોિવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરે તે, ત્રણ 
મર્હનાની મદુત સિુીની કેદની અથવા દસ હજાર રૂધપયા સિુીના દાંડની અથવા તે 
બને્ન ધશક્ષાને પાત્ર થશે. 
 

૧૩. (૧) સત્તામાંડળે આ અથે અધિકૃત કરેલી કોઇ વ્યન્ક્ત અથવા સત્તામાંડળના 
અધિકારી,- 

 
(ક) સત્તાધિકારીન,ે જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાની યોગ્ય કામિીરીની ખાતરી 

કરવા માટે અથવા આ અધિધનયમની જોિવાઈઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને કોઈ 
પ્રવધૃત્ત કરવામાાં આવી છે અથવા કરવામાાં આવા રહી છે કે કેમ અથવા આ 
અધિધનયમ હઠેળ પ્રધતબાંધિત હોય તેવુાં કોઈ કૃત્ય કરવામાાં આવ્યુાં છે અથવા 
કરવામાાં આવી રહ્ુાં છે કે કેમ તેની તપાસ કરવા માટે, પોતાને જરૂરી 
જણાય, તો સત્તામાંડળ દ્વારા જ્યાાં પાણી પરુૂાં પાડવામાાં આવતુાં હોય અથવા 
જ્યાાં, જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાના કોઇ અંિભતૂ ભાિો(components) 

કમમચારી 
અથિા 
અવધકૃત 
અવધકારીને 
તેમની ફરજો 
બજાિિામાું 
અિરોધ 
કરિા 
બાબત.  

ઝડતી, 
તપાસ અને 
જતતી 
કરિાની 
સત્તા.  
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આવેલા હોય તેવા કોઇ સ્થળમાાં કોઇપણ સમયે દાખલ થઇને તપાસ કરી 
શકશ;ે 

 
(ખ) આ અધિધનયમની જોિવાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરવા માટે અથવા પ્રધતબાંધિત 

હોય તેવુાં કૃત્ય કરવા માટે ઉપયોિ કરવામાાં આવ્યો હોય, ઉપયોિ કરવામાાં 
આવી રહ્યો હોય અથવા ઉપયોિ કરવાની સાંભાવના હોય તેવા તમામ 
સાિનો, ઉપકરણો અથવા અન્ય કોઇ ચીજવસ્તઓુની ઝડતી કરી શકશ,ે તે 
જપ્ત કરી શકશે અને દૂર કરી શકશે; 

 
(િ) તેમના અગભપ્રાય મજુબ, કલમ ૧૦ હઠેળના ગનુા સાંબાંિી કોઇ કાયષવાહી માટે 

પરુાવા તરીકે ઉપયોિી થાય તેમ હોય અથવા તનેે સાંબાંધિત હોય,તેવા કોઇ 
ર્હસાબી ચોપડા, સામગ્રી અથવા દસ્તાવેજો, સાિન સામગ્રી અથવા સાિનો 
તપાસી શકશે અથવા જપ્ત કરી શકશે અને જેના કબજામાાંથી તેવા ર્હસાબી 
ચોપડા, સામગ્રી અથવા દસ્તાવેજો, સાિનસામગ્રી અથવા સાિનો જપ્ત 
કરવામાાં આવ્યા હોય તેવી વ્યન્ક્તને, તેમની હાજરીમાાં, તેની નકલ કરવાની 
અથવા તેમાાંથી ઉતારા લેવાની છૂટ આપી શકશે. 

 

(૨) ઝડતી કરવાના સ્થળ અથવા જગ્યાના માગલક અથવા ભોિવટો કરનારને 
અથવા તેના વતી કોઇ વ્યન્ક્તને, શક્ય હોય ત્યાાં સિુી, ઝડતી દરધમયાન 
હાજર રહવેાની છૂટ આપવી જોઇશે અને આવી ઝડતી દરધમયાન જપ્ત 
કરેલી તમામ વસ્તઓુની યાદી તૈયાર કરવી જોઇશે અને જેઓ યાદીમાાં 
સહી કરે તેવા ભોિવટો કરનાર અથવા વ્યન્ક્તને તે સોંપવી જોઇશે. 
 

(૩)  ઝડતી અને જપ્તીને લિતી ફોજદારી કાયષરીધત અધિધનયમ, ૧૯૭૩ની 
જોિવાઇઓ, શકય હોય ત્યાાં સિુી, આ પેટા-કલમ હઠેળ કરવામાાં આવતી 
ઝડતીઓ અને જપ્તીઓન ેલાગ ુપડશે. 

 

(૪) પેટા-કલમ (૧) હઠેળના કોઇ સ્થળ અથવા જગ્યાની તપાસ અથવા ઝડતી 
દરધમયાન, વપરાશકાર અથવા વ્યન્ક્તએ, કલમ ૧૦ હઠેળ ગનુો કયો 
હોવાનુાં જણાય, ત્યારે અધિકૃત અધિકારી, કોઇ નોર્ટસ આપ્યા વિર, તરત 
જ તેવા સ્થળ અથવા જગ્યાના પાણીના પરુવઠાનુાં જોડાણ કાપી નાાંખી 
શકશ.ે 

સન 
૧૯૭૪નો 
૨જો.  
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૧૪. (૧) કલમ ૧૩ની પેટા-કલમ (૧)માાં જણાવેલી કોઇ વ્યન્ક્ત અથવા અધિકૃત 
કરેલા સત્તામાંડળના અધિકારી, જેઓ કોઇ જગ્યામાાં દાખલ થયા હોય, ઝડતી કરી હોય 
અથવા તપાસ કરી હોય અને તેમને એવુાં માનવાને કારણ હોય કે કલમ ૧૦ની પેટા-કલમ 
(૧)ના ખાંડ (૫), (૬) અથવા (૭) હઠેળ ગનુો કરવામાાં આવ્યો છે, તો તેમણ,ે એકઠા કરેલા 
પરુાવાઓ સાથે અહવેાલ તૈયાર કરવો જોઇશે અને થયેલી ખોટ  અથવા ભોિવેલા 
નકુસાનની આકારણી માટે આકારણી અધિકારી (જેનો આમાાં હવે પછી, “આકારણી 
અધિકારી” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે) તેને પોતાના તારણો સાથે તે (અહવેાલ) રજૂ કરવો 
જોઇશે. 
 
(૨) આકારણી અધિકારીએ, ઠરાવવામાાં આવે તેવા માપદાંડ અને પધ્િધતને અિીન 
રહીન,ે આ કલમની પેટા-કલમ (૧)માાં ઉલ્લેખેલા ર્રપોટષના આિારે અથવા જરૂરી હોય તેવી 
તપાસ કયાષ પછી, જે હતે ુમાટે જોડાણ આપવામાાં આવ્યુાં હોય તે હતે ુ ધસવાયના અન્ય હતે ુ
માટે,અનઅધિકૃત રીતે અથવા વધ ુ પડતા ઉપાડેલા  પાણી અથવા પાણીના વપરાશન ે
કારણે સત્તામાંડળે ભોિવેલી ખોટ અથવા નકુસાનની આકારણી કરવી જોઈશે અને 
સત્તામાંડળે ભોિવેલી આવી ખોટ અથવા નકુસાની માટે વસલૂાતનો હુકમ કરવો જોઈશે. 
 
(૩) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ હુકમ પસાર કરતી વખતે, આકારણી અધિકારીએ નીચેના 
પર્રબળો લક્ષમાાં લેવા જોઈશે; 
 (ક) અનધિકૃત રીતે ઉપાડવામાાં આવેલા પાણીનો જથ્થો, 
 (ખ) આવી પ્રવધૃત્તનો સમયિાળો, 
 (િ) પાણી પરુવઠાનો ચાિ અથવા દર, 

(ઘ) પાણીની ગણુવત્તા, 
 (ચ) પાણીનો વપરાશ અન ે

(છ) અનધિકૃત રીતે ઉપાડવામાાં આવેલા પાણીની ર્કિંમત નક્કી કરવા માટે 
સાંબાંધિત હોય તેવા અન્ય કોઇ પર્રબળો. 

 
(૪) સત્તામાંડળે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે આકારણી અધિકારીની ધનમણકૂ કરવી 

જોઇશે. 
 

નકુસાનની 
આકારણી.  



14 

 

(૫) પેટા-કલમ (૨) હઠેળ આકારણી કરવામાાં આવેલી રકમ, જમીન મહસેલૂની બાકી 
રકમ જે રીતે વસલૂ કરી શકાય તે રીતે જ વસલૂ કરવી જોઈશ.ે 

 
૧૫. (૧) કલમ ૧૪ હઠેળ આકારણી અધિકારીએ કરેલા હુકમથી નારાજ થયેલી વ્યન્ક્ત 
અથવા વપરાશકાર, આવો હુકમ કયાષની તારીખથી ત્રીસ ર્દવસની મદુતની અંદર, 
ઠરાવવામાાં આવે તેટલી ફી અને તેવા દસ્તાવેજો સાથે અપીલ અધિકારી સમક્ષ અપીલ કરી 
શકશ.ે 
 
(૨) અપીલ અધિકારીએ, રેકોડષની તપાસ કયાષ પછી અને સનુાવણીની તક આપ્યા પછી, 
યોગ્ય જણાય તેવો હુકમ કરવો જોઈશે.  
 
(૩) રાજ્ય સરકારે, ઠરાવવામાાં આવે તેવી રીતે અપીલ અધિકારીની ધનમણકૂ કરવી 
જોઈશ.ે 
 
૧૬. (૧) કલમ ૧૫ હઠેળ અપીલ અધિકારીએ કરેલા હુકમથી નારાજ થયેલી વ્યન્ક્ત, 
અપીલ અધિકારીએ કરેલા હુકમની કયાષની તારીખથી ત્રીસ ર્દવસની મદુતની અંદર, 
ઠરાવવામાાં આવે તેટલી ફી અને તેવા દસ્તાવેજો સાથે, કલમ ૧૭ હઠેળ રચાયેલા વૉટર 
એપેલેટ ઓથોરીટી સમક્ષ અપીલ કરી શકશે. 
 
(૨) વૉટર એપેલેટ ઓથોરીટીએ, રેકોડષની તપાસ કયાષ પછી અને રાજ્ય સરકાર વૉટર 

એપેલેટ ઓથોરીટી સાથે ધવચાર ધવધનમય કરીને ઠરાવે તેવી કાયષરીધત અનસુરીને 
યોગ્ય જણાય તેવો હુકમ કરવો જોઈશે. 

 
(૩) વૉટર એપેલેટ ઓથોરીટીને, દીવાની કોટષ  જેવી જ સત્તાઓ રહશેે. 
 
૧૭.(૧) રાજય સરકારે, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, અપીલ અધિકારીએ કરેલા હુકમ સામે 
કરવામાાં આવેલી અપીલ અંિે ધનણષય કરવાના હતેથુી, વૉટર એપેલેટ ઓથોરીટીની રચના 
કરવી જોઈશ.ે 
 
(૨) વૉટર એપેલેટ ઓથોરીટી, રાજ્ય સરકાર નક્કી કરે તેવા અધ્યક્ષ અને સભ્યોનુાં 
બનેલુાં રહશેે. 
 

અપીલ. 

િૉટર 
એપેલેટ 
ઓથોરીટી. 

િૉટર 
એપેલેટ 
ઓથોરીટી
ની રચના. 
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(૩) અધ્યક્ષ અને સભ્યોની બોલીઓ અને શરતો અને સત્તામાંડળે અનસુરવાની કાયષરીધત, 
ઠરાવવામાાં આવે તેવા  રહશેે. 
 
૧૮. (૧) સત્તામાંડળ અથવા આ અથે અધિકૃત કરવામાાં આવેલા અધિકારી સામાન્ય 
અથવા ખાસ હુકમથી, આ અધિધનયમ હઠેળ ધશક્ષાપાત્ર કોઈ ગનુાની, ફોજદારી કાયષવાહી શરૂ 
થતાાં પહલેાાં અથવા તે પછી, અથવા ગનુાના માાંડવાળ પેટે, ગનુા અંિેની ધશક્ષા કરવામાાં 
આવી હોય તેવા વપરાશકાર અથવા વ્યન્ક્ત પાસથેી, કલમ ૧૧ ની સાંબાંધિત પેટા-કલમોમાાં 
ઠરાવેલી દાંડની મહત્તમ રકમ કરતાાં બમણી રકમ જેટલી રકમ, ગનુાની માાંડવાળ બદલ 
સ્વીકારી શકશે. 
 

(૨) રાજય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી,સત્તામાંડળે જેટલી રકમથી ગનુાની 
માાંડવાળ કરી હોય તેટલી,આવા ગનુા માટેની ઘટાડેલી રકમ નક્કી કરી શકશે. વધમુાાં, 
સત્તામાંડળે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા તે ગનુાના હતે ુમાટે, નક્કી કરેલી રકમ કરતા ઓછી રકમની 
ચકૂવણી થયેથી, ગનુાની માાંડવાળ કરી શકશે નર્હ. 
 
(૩) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ ગનુાની માાંડવાળ કરવામાાં આવે ત્યારે ગનેુિારને, આરોપ 
મકુ્ત કરવો જોઈશે અને ગનુાની માાંડવાળના સાંબાંિમાાં તેની ધવરુદ્ધ આિળની કાયષવાહી 
કરવી જોઈશે નર્હ અને ગનેુિાર કસ્ટડીમાાં હોય, તો તેને મકુ્ત કરવો જોઈશે. 
 
૧૯. કોઇપણ દીવાની કોટષને, આકારણી અધિકારી અથવા અપીલ અધિકારી અથવા 
યથાપ્રસાંિ, વૉટર એપેલેટ ઓથોરીટીને જે બાબત અંિે તજવીજ કરવાની અથવા ધનણષય 
લેવાની સત્તા હોય તેવી કોઇ બાબતની તજવીજ કરવાની અથવા તે અંિ ે ધનણષય લેવાની 
હકમૂત રહશેે નર્હ અને કોઇપણ દીવાની કોટષ  દ્વારા આ અધિધનયમની જોિવાઇઓ પૈકી 
કોઇપણ જોિવાઇ અનસુાર લેવામાાં આવેલા અથવા લેવાના હોય તેવા  પિલાના સાંદભષમાાં 
મનાઇહુકમ કરી શકશે નર્હ. 
 
૨૦.  (૧) તત્ સમય ેઅમલમાાં હોય એવા બીજા કોઇપણ કાયદામાાં િમે તે મજકરૂ હોય 
તેમ છતાાં, જાહરે ઘર વપરાશના પાણી પરુવઠાને લિતી જોિવાઇઓને સાંબાંધિત હોય ત્યાાં 
સિુી, આ અધિધનયમની જોિવાઇઓની ઉપરવટ અસર રહશેે.  

(૨) તત્સમયે અમલમાાં હોય તેવા કોઇ બીજા કાયદામાાં િમે તે મજકરૂ હોય તેમ છતાાં, આ 
અધિધનયમ હઠેળ પાણી પરુવઠાને લિતા પિલાના સાંદભષમાાં કોઇ કૃત્ય કરવા અથવા માંજૂર 

ઉપરિટ 
અને બીજા 
કાયદાની 
અસર 
હોિા 
બાબત. 

દીિાની 
કોટમની 
હક મતને 
બાધ.    

ગનુાની 
માુંડિાળ. 
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કરવા જરૂરી હોય, ત્યારે આવા બીજા કાયદા હઠેળ પરવાનિી, અનમુધત અથવા માંજૂરી 
મેળવેલ ન હોય તેવા કારણમાત્રથી જ આવા કૃત્યો િેરકાયદેસર રીતે કરેલા અથવા માંજૂર 
કયાષ હોવાનુાં િણાશે નર્હ. 
 
૨૧. સત્તામાંડળ અથવા યથાપ્રસાંિ, સત્તામાંડળ દ્વારા આ અથે અધિકૃત કરેલા કોઈપણ 
અધિકારી દ્વારા કરવામાાં આવેલી ફર્રયાદ પરથી હોય તે ધસવાય, કોઇપણ કોટષ ,આ 
અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરવામાાં આવેલા ધનયમો હઠેળના કોઈ ધશક્ષાપાત્ર ગનુાની 
ન્યાધયક નોંિ લઈ શકશે નર્હ. 
 
 

૨૨.  આ અધિધનયમ હઠેળના ગનુાઓની ઝડપી અદાલતી કાયષવાહી કરવા અંિેની 
જોિવાઇ કરવાના હતેથુી, રાજ્ય સરકાર, હાઇકોટષ  સાથે પરામશષ કરીને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, રાજ્યમાાંના કોઇ જજલ્લા અથવા મહાનિર ધવસ્તારમાાં, એક અથવા વિારે 
ફસ્ટષ  ક્લાસ જ્યડુીધશયલ મેજજસ્ટે્રટની અથવા યથાપ્રસાંિ, મેટ્રોપોગલટન મેજજસ્ટે્રટની કોટષ  
(જેનો આમાાં હવે પછી, “મકુરર કોટષ (designated court)” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) મકુરર 
કરી શકશ.ે 
 

૨૩. (૧) રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, ધનયમો કરવાની સત્તા ધસવાયની, આ 
અધિધનયમ અથવા ધનયમો હઠેળ તેમણે વાપરવાની સત્તા પૈકીની કોઇ સત્તા, આવા 
જાહરેનામામાાં ધનર્દિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી રીતે અને તેવી બોલીઓ અને શરતો કોઇ હોય, 
તો તેન ેઅિીન રહીન,ે બોડષને સોંપી શકશે. 
 
(૨) બોડષ, રાજ્ય સરકારની પવૂષમ ાંજૂરી લઇને, આ અધિધનયમના અમલના સાંબાંિમાાં હોય 
તેવી, માિષદશષક સચૂનાઓ અને સલાહ(advisory) , સ્થાધનક સત્તામાંડળોને આપી શકશે. 
 
૨૪. રાજ્ ય સરકાર, સત્તામાંડળો અથવા બોડષને,આ અધિધનયમની જોિવાઇઓનુાં પાલન 
કરવા માટે પોતાન ે જરૂરી જણાય તેવા આદેશો વખતો વખત આપી શકશે અન ે આવા 
આદેશોનુાં પાલન કરવુાં એ આવા સત્તામાંડળો અથવા બોડષની ફરજ રહશેે. 
 
૨૫. આ અધિધનયમ અથવા તે હઠેળ કરેલા ધનયમો અનસુાર શદુ્ધ બદુ્ધદ્ધથી કરેલા અથવા 
કરવા િારેલા કોઇ કાયષના સાંબાંિમાાં, કોઇપણ વ્યન્ક્ત સામે કોઇપણ દાવો અથવા ફોજદારી 
કાયષવાહી થઇ શકશે નર્હ. 

શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી 
લીધેલા 
પગલાુંને 
રક્ષણ. 

વિશેષ કોટમ  
મકુરર 
કરિા 
બાબત. 

સત્તાની 
સોંપણી. 

આદેશો 
આપિા
ની સત્તા. 

ગનુાની 
ન્યાવયક 
નોંધ 
લેિા 
બાબત. 
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૨૬. (૧) રાજય સરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, આ અધિધનયમના હતેઓુ પાર પાડવા 
માટે, આ અધિધનયમ સાથે અસાંિત ન હોય તેવા ધનયમો કરી શકશે. 

(ર) ખાસ કરીને અને પવૂષવતી જોિવાઇઓની વ્ યાપકતાને બાિ આવ્ યા ધસવાય, એવા 
ધનયમોથી, નીચેની તમામ અથવા તે પૈકીની કોઇ બાબત માટે જોિવાઇ કરી શકાશે:- 

 (ક) કલમ ૬ ની પેટા-કલમ (૧) હઠેળ જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા 
ઓથોરીટીએ  પાણીના સ્ત્રોતમાાંથી પાણી અનામત રાખવા માટે અરજી 
કરવાની રીત, 
 

  (ખ) કલમ ૯ ની પેટા-કલમ (૩) હઠેળ પાણીના ઓડીટ માટેની રીત અને 
કાયષકે્ષત્ર;  
 

(િ) કલમ ૧૪ ની પેટા કલમ (૨) હઠેળ  સત્તામાંડળને થયેલ ખોટ અથવા થયેલ  
નકુસાનનુાં મલૂ્યાાંકન કરવાના માપદાંડ અને રીત;  
 

(ઘ)  કલમ ૧૪ ની પેટા કલમ  (૪) હઠેળ આકારણી અધિકારીની ધનમણકૂની રીત;   
 

(ચ) કલમ ૧૫ ની પેટા કલમ (૧) હઠેળ અપીલ સાથે ચકૂવવાની ફી અન ે
જોડવાના દસ્તાવેજો;  
 

(છ)  કલમ ૧૫ ની પેટા કલમ (૩) હઠેળ અપીલ અધિકારીની ધનમણકૂની રીત;  
 

(જ) કલમ ૧૬ ની પેટા કલમ (૧) હઠેળ અપીલ સાથે ચકૂવવાની ફી અને 
જોડવાના દસ્તાવેજો;      
 

(ઝ) કલમ ૧૬ ની પેટા કલમ (૨) હઠેળ વોટર અપેલેટ ઓથોર્રટી દ્વારા 
અપીલની તપાસ કરવા માટેની કાયષરીધત;  
 

(ટ) કલમ ૧૭ ની પેટા કલમ (૩) હઠેળ વોટર એપેલેટ ઓથોર્રટીના અધ્યક્ષ 
અને સભ્યોની ધનમણકૂની બોલીઓ અને શરતો અને તેમણે અનસુરવાની 
કાયષરીધત; 

   

વનયમો 
કરિાની  
સત્તા. 



18 

 

(ઠ) ઠરાવવી જરૂરી હોય અથવા ઠરાવવામાાં આવે તેવી બીજી બાબતો.   
 

(૩) આ કલમ હઠેળ કરેલા તમામ ધનયમો, તે કરવામાાં આવે તે પછી, બનતી ત્વરાએ, 
ઓછામાાં ઓછા ત્રીસ ર્દવસ સિુીમાાં રાજ્ય ધવિાનમાંડળ સમક્ષ મકૂવા જોઇશે અને જે 
સત્રમાાં તે ધનયમો એવી રીતે મકૂવામાાં આવે ત ેસત્રમાાં અથવા તેની તરત પછીના સત્રમાાં 
રાજ્ય ધવિાનમાંડળ તેમાાંથી જે કોઇ રદ કરે અથવા રાજ્ય ધવિાનમાંડળ તેમાાં જે કોઇ ફેરફાર 
કરે તેને તે અિીન રહશેે.  
   
(૪) રાજ્ય ધવિાનમાંડળ એવી રીતે જે કાંઇ રદ કરે અથવા કોઇ ફેરફાર કરે તે રાજપત્રમાાં 
પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવશે અને તેમ થયે, તે અમલમાાં આવશે.  
 
૨૭. (૧) આ અધિધનયમની જોિવાઇઓનો અમલ કરવામાાં કોઇ મશુ્કેલી ઊભી થાય, તો 
રાજય સરકાર, મશુ્કેલી દૂર કરવાના હતે ુમાટે પોતાને જરૂરી અથવા ઇષ્ટ જણાય તેવો, આ 
અધિધનયમના ઉદે્દશો અને હતેઓુ સાથે અસાંિત ન હોય તેવો હુકમ કરી શકશે: 

પરાંત ુઆ અધિધનયમ અમલમાાં આવ્યાની તારીખથી ત્રણ વષષ પરૂા થયા પછી, આ 
કલમ હઠેળ કોઇ હુકમ કરી શકાશે નર્હ. 

(ર) પેટા-કલમ (૧) હઠેળ કરેલો દરેક હુકમ, તે કરવામાાં આવે તે પછી બનતી ત્ વરાએ, 
રાજય ધવિાનમાંડળ સમક્ષ મકૂવો જોઇશે. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

મશુ્કેલીઓ 
દ ર 
કરિાની 
સત્તા. 
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અનસુ  ચચ-૧ 
(જુઓ કલમ ૧૧ની પેટા-કલમ (૨)) 

પાણીનો ઉપાડ કરિામાું આિેલ પાઇપલાઇન, જોડાણનો પ્રકાર, પાણીનો િપરાશ 
અને જોડાણ કરતી પાઇપના માપના આધારે અનઅવધકૃત પાણીના જોડાણ માટેના 
ગનુાનો પ્રકાર અને વશક્ષા    

અનકુ્રમાુંક જોડાણનો પ્રકાર પાણીનો 
િપરાશ 

જોડાણ કરતી 
પાઇપની સાઇઝ 

(કદ) 

વશક્ષા 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
ક. પાણી ખેંચિામાું આિે છે તે પાઇપલાઇન : વિતરણ લાઇન 
૧. રહણેાકનુાં 

જોડાણ અને 
રહણેાકના 
સમહૂનુાં જોડાણ 

રહણેાકનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ 

રૂધપયા 
૩,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ  

૨. રહણેાકનુાં 
જોડાણ અને 
રહણેાકના 
સમહૂનુાં જોડાણ 

રહણેાકનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ કરતા 
મોટી 

રૂધપયા 
૫,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ 

૩. રહણેાકના 
જોડાણ 
ધસવાયના 
જોડાણ 

રહણેાકના 
વપરાશ 
ધસવાયનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ 

રૂધપયા 
૫,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ 

૪. રહણેાકના 
જોડાણ 
ધસવાયના 
જોડાણ 

રહણેાકના 
વપરાશ 
ધસવાયનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ કરતા 
મોટી 

રૂધપયા 
૨૦,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ 

ખ. પાણી ખેંચિામાું આિે છે તે પાઇપલાઇન : મોટી(બલ્ક) પાઇપલાઇન વ્યિસ્થા  
૫. રહણેાકનુાં 

જોડાણ અને 
રહણેાકના 
સમહૂનુાં જોડાણ 

રહણેાકનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ  

રૂધપયા 
૫,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ 
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૬. રહણેાકનુાં 
જોડાણ 

રહણેાકનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ કરતા 
મોટી 

રૂધપયા 
૨૦,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ   
તેટલો દાંડ  

૭. રહણેાકના 
સમહૂનુાં જોડાણ 

કોઇપણ વપરાશ ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ કરતા 
મોટી 

એક મર્હના 
સિુીની કેદની 
સજા અથવા 
રૂધપયા 
૨૦,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ અથવા તે 
બાંને  

૮. રહણેાકના 
જોડાણ 
ધસવાયના 
જોડાણ 

રહણેાકના 
વપરાશ 
ધસવાયનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ  

એક મર્હના 
સિુીની કેદની 
સજા અથવા 
રૂધપયા 
૫૦,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ અથવા તે 
બાંને 

૯. રહણેાકના 
જોડાણ 
ધસવાયના 
જોડાણ 

રહણેાકના 
વપરાશ 
ધસવાયનો 
વપરાશ 

ધનયધમત 
જોડાણની 
સાઇઝ કરતા 
મોટી 

ત્રણ મર્હના 
સિુીની કેદની 
સજા અથવા 
રૂધપયા 
૧,૦૦,૦૦૦/- 
થી વધ ુનર્હ 
તેટલો દાંડ 
અથવા તે બાંને 

ગ. જેનો સમાિેશ નોંધ ૧ થી ૯ માું થતો ન હોય તેિા બીજા કોઇ ગનુાના ડકસ્સામાું, િધમુાું 
િધ ુ૩ મડહના સધુીની મદુતની કેદની સજા અથિા રૂવપયા ૧,૦૦,૦૦૦/-થી િધ ુનડહ તેટલો 
દુંડ અથિા તે બુંને વશક્ષા કરિામાું આિશે.  
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અનસુ  ચચ-૨  
(જુઓ કલમ ૧૧ની પેટા-કલમ (૩)) 

 
જોડાણના પ્રકાર, પાણીના િપરાશ અને જોડાણની પાઇપ સાથે ચેડા થયેલ છે કે 
નડહ તેને આધારે પાણીના અવધકૃત જોડાણમાુંથી અનવધકૃત પાણીના ઉપાડ માટેના 
ગનુાનો પ્રકાર અને વશક્ષા. 

અનકુ્રમાુંક જોડાણનો પ્રકાર પાણીનો િપરાશ વશક્ષા 
(૧) (૨) (૩) (૪) 

ક. જોડાણ કરતી પાઇપ સાથે ચેડાું કયામ વિના અનઅવધકૃત રીતે પાણી ખેંચવુું 
૧. રહણેાકનુાં જોડાણ રહણેાકનો વપરાશ રૂધપયા ૨,૦૦૦/- થી 

વધ ુનર્હ તેટલો દાંડ 
૨. રહણેાકના જોડાણ 

ધસવાયના જોડાણ 
રહણેાકના વપરાશ 
ધસવાયનો વપરાશ 

રૂધપયા ૩,૦૦૦/- થી 
વધ ુનર્હ તેટલો દાંડ 

ખ. જોડાણ કરતી પાઇપ સાથે ચેડાું કરીને અનઅવધકૃત રીતે પાણી ખેંચવુું અને જોડાણ કરતી 
પાઇપ સાથે વનયવમત જોડાણની પાઇપની સાઇઝ કરતા મોટી પાઇપનુું જોડાણ કરવુું 
૩. રહણેાકનુાં જોડાણ રહણેાકનો વપરાશ રૂધપયા ૫,૦૦૦/- થી 

વધ ુનર્હ તેટલો દાંડ 
૪. રહણેાકના જોડાણ 

ધસવાયના જોડાણ 
રહણેાકના વપરાશ 
ધસવાયનો વપરાશ 

રૂધપયા ૨૦,૦૦૦/- 
થી વધ ુનર્હ તેટલો 
દાંડ 
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ઉદે્દશો અને કારણો 
 

 પાણી જીવન માટે આવશ્યક છે. પાણી માનવીની પાયાની જરૂર્રયાતો અને 
સમાજના સામાજજક-આધથિક ધવકાસ માટે જરૂરી છે. ગજુરાત પરાંપરાિત રીતે પાણીની 
અછત િરાવત ુાં રાજ્ય છે અને વારાંવાર દુષ્કાળનો સામનો કરે છે. રાજ્યમાાં પાણીના 
અસમાન ધવતરણને કારણે આ સમસ્યા છે, જ્યારે પાણીના મખુ્ય સ્ત્રોતો મધ્ય અને દગક્ષણ 
ગજુરાતમાાં ન્સ્થત છે.  
  મખુ્યત્વે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગજુરાતના ધવસ્તારમાાં પાણીની જરૂર્રયાતને 
જોતાાં, સરકારે પાણીની વૉટર ગ્રીડ બનાવેલ અને તેનો અમલ કરેલ છે, જેમાાંથી પાણી, 
મધ્ય ગજુરાતના બાંિોમાાંથી રાજ્યના ઉત્તર અને પધિમ ભાિોના શષુ્ક ધવસ્તારોમાાં ધવતરણ 
થાય છે. આ  વૉટર ગ્રીડને કારણ,ે આ ધવસ્તારના લોકો પોતાની જરૂર્રયાતો પરૂી કરવા માટે 
પાણી પ્રાપ્ત કરે છે અને તેથી, પીવાના પાણીની સરુક્ષા મોટા પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ત થઈ છે. 
સરકારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના દર્રયાકાાંઠાના ધવસ્તારો અને અછતથી અસરગ્રસ્ત ધવસ્તારો 
જ્યાાં પીવાના પાણીની અછત ધનયધમત ઘટના છે,  ત્યાાં પાણી પાંહોચાડવા માટે વૉટર 
ગ્રીડમાાં મોટુાં રોકાણ કરેલ છે. આ ધવસ્તારોમાાં કેનાલ, મોટી પાઇપલાઇનો અને ધવતરણ 
વ્યવસ્થા સર્હત, પાણીની આ ગ્રીડ સેંકડો ર્કલોમીટરમાાં ફેલાયેલ છે. 
   પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થામાાં ધશસ્ત જાળવવી અને પાણી, ધવતરણ વ્યવસ્થા હઠેળના 
તેના છેલ્લા(ખરેખર) વપરાશકાર સિુી ધનયધમત રીતે પાંહોંચે તે જરૂરી છે. વધમુાાં, પાણીન ે
છેલ્લા(ખરેખર) વપરાશકાર સિુી વ્યવન્સ્થત રીતે પાંહોંચાડવા માટે િામ અથવા શહરેની 
અંદર સમાન રીતે ધવતરણ કરવુાં જરૂરી છે. દુભાષગ્યથી પાણીના કેટલાક વપરાશકારો 
પાણીની પાઈપલાઇનોમાાંથી િેરકાયદે પાણી ખેંચે છે અથવા કાયદેસરના જોડાણમાાંથી વધ ુ
પાણી ખેંચે છે. એવા પણ ર્કસ્સાઓ છે, જેમાાં પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થાને દૂધષત કરવામાાં 
આવે છે, નકુસાન અથવા ચેડાાં કરવામાાં આવે છે જે પાણીના ધનયધમત પરુવઠાની 
વ્યવસ્થાને અસર કરે છે. આવા ર્કસ્સાઓમાાં, છેલ્લા(ખરેખર) વપરાશકાર માટે પાણીની 
ઉપલભ્યતા ઘટે છે અને તેઓ પાણીની સરુક્ષાથી વાંગચત રહ ેછે. આવી પર્રન્સ્થધત જે પાણી 
ધવતરણ વ્યવસ્થાની સામાન્ય પ્રણાલીમાાં ધવકે્ષપ કરે અને પાણી સરુક્ષાને સાંકટમાાં મકેૂ તેવા 
પ્રકારની પ્રથાઓને કાબમૂાાં લેવા માટે તાકીદના અને મજબતૂ પિલાાં લેવાની જરૂર્રયાત 
ઉભી કરે છે. આથી ઘરવપરાશના પાણી પરુવઠાના રક્ષણ માટે કાયદો અધિધનયધમત કરવા 
િાયુું છે.  

તેવી પ્રવધૃતઓ કરતાાં લોકોને રોકવા માટે, કોઇપણ વ્યન્ક્ત, જે પાણી ધવતરણ 
વ્યવસ્થાને નકુસાન કરે છે, ચેડાાં કરે છે અથવા િેરકાયદે પાણી ખેંચે છે તેને ધશક્ષા કરવા 
િાયુું છે. આ અધિધનયમથી, તેવી પ્રવધૃતઓને રોકવા માટે, દાંડની અને િેરકાયદે પાણી 
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ખેંચવાના કારણે પાણી ધવતરણ સત્તામાંડળોને થતાાં નકુસાનની વસલૂાતની જોિવાઇ કરી 
છે. તદુપરાાંત, આ ધવિેયકથી, ઘર વપરાશના હતેઓુ માટે પાણીના સાંરક્ષણ માટે 
વ્યવસ્થાની જોિવાઇ કરેલ છે. એવુાં અપેગક્ષત છે કે ધવિેયક, આવી અવ્યવસ્થાને અટકાવશ ે
અને પાણી સરુક્ષા તરફ લઇ જશે અને ધનયધમત રીતે સરુગક્ષત પીવાનુાં પાણી મેળવવા  
માટેના લોકોના ર્હતને સાંરગક્ષત કરશે જે તેમના જીવનની ગણુવત્તા વિારશે અને રાજ્યના 
લોકોને સારા સામાજજક-આધથિક ભધવષ્ય તરફ લઇ જશે. 

 
આ ધવિેયકથી, ઉપયુષક્ત ઉદેશો ધસધ્િ કરવા િાયુું છે.  
 
કલમો અંિેની નીચેની નોંિોથી, ધવિેયકની મહત્વની જોિવાઇઓ સાંગક્ષપ્તમાાં 

સમજાવામાાં આવી છે.  
   

કલમ ૧.- આ કલમથી, અધિધનયમની ટૂાંકી સાંજ્ઞા, વ્યાપ્પ્ત અને આરાંભની જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૨.- આ કલમથી, અધિધનયમમાાં વાપરેલા અમકુ શબ્દોની જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૩.- આ કલમથી એવી જોિવાઇ કરી છે કે ઘરવપરાશના હતે ુ માટે વપરાશકારને 
પાણી પરુૂાં પાડવા માટે, જાહરે પાણી ધવતરણ સત્તામાંડળ દ્વારા પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા 
િોઠવવામાાં આવશે.  
 
કલમ ૪.- આ કલમથી, સ્થાધનક સત્તામાંડળ, ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને િટર વ્યવસ્થા 
બોડષ અને  ગજુરાત વોટર ઇન્રાસ્ટ્રકચર ગલધમટેડ દ્વારા, રાજ્ય અને સાંબાંધિત સતામાંડળની 
હુકમૂતના કે્ષત્રમાાં, જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િોઠવવા માટે જોિવાઇ કરી છે અને 
રાજય સરકાર દ્વારા અધિકૃત કરવામાાં આવે તેવી કોઇ એજન્સી દ્વારા જાહરે પાણી ધવતરણ 
વ્યવસ્થા િોઠવવાની જોિવાઇ પણ કરી છે.  
 
કલમ ૫.- આ કલમથી, જાહરે પાણી ધવતરણ સત્તામાંડળની સત્તા અને કાયોની જોિવાઇ 
કરી છે જે મખુ્યત્વે પાણીના સ્ત્રોતોની પ્રાપ્પ્ત અને ધવકાસ, પાણીની ફાળવણી; ધવતરણ 
વ્યવસ્થાનુાં ધનમાષણ, ર્ડઝાઇન (યોજના), અમલ, સાંચાલન અને જાળવણી, પાણીનુાં કનેકશન 
આપવુાં અને પાણી પરુવઠા પ્રોજેક્ટમાાંથી પાણીની ચોરી, દુરુપયોિ અને બિાડ થતો  
અટકાવવો, પાણી ઇન્રાસ્ટ્રકચરના નકુસાન અને િેરકાયદે પાણી ખેંચાત ુાં અટકાવવા સાથે 
સાંબાંધિત છે.  
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કલમ ૬.- આ કલમથી, જાહરે પાણી ધવતરણ સત્તામાંડળે, પાણીના સ્ત્રોતમાાંથી પાણી 
અનામત રાખવા માટે, રાજ્ય સરકારને કરવાની અરજીની જોિવાઇ કરી છે. તેનાથી, એવી 
મદુત, હતેઓુ અને એવા સત્તામાંડળો માટે પાણીના સ્ત્રોતોને અનામત રાખવા અને 
સ્ત્રોતમાાંથી પાણીની ફાળવણી માટેની રાજય સરકારની સત્તાઓની પણ જોિવાઇ કરી છે.   
 
કલમ ૭.- આ કલમથી, સાંબાંધિત સત્તામાંડળ દ્વારા કરેલા ધનયમો, ધવધનયમો અથવા પેટા-
કાયદા હઠેળ ધનર્દિષ્ટ કયાષ પ્રમાણેની શરતોને અિીન, સ્થાધનક સત્તામાંડળ દ્વારા પાણી 
કનેકશન માંજૂર કરવાની રીત બાબતની જોિવાઇ કરી છે.   
 
કલમ ૮.- આ કલમથી, જે જિાએથી જાહરે પાણી ધવતરણ સતામાંડળને પાણી ખેંચવા માટે 
અધિકૃત કરવામાાં આવી હોય તેવા પાણીના સ્ત્રોત પર પાણીનુાં મીટર મકુવાની જોિવાઇ 
કરી છે. તેનાથી, સતામાંડળ દ્વારા વપરાશકારને પાણીન ુમીટર પરુૂાં પાડવાની પણ જોિવાઇ 
કરી છે.   
 

કલમ ૯.-  આ કલમથી,િર વપરાશના હતે ુ માટે પાણીના સ્ત્રોતની માગલકી િરાવનાર 
સતામાંડળે અને જાહરે પાણી ધવતરણ સતામાંડળે  ધનયત કરેલ પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા માટે 
પાણીનુાં ઓર્ડટ કરાવવાની જોિવાઇ કરી છે.  
 

કલમ ૧૦.- આ કલમથી, પાણીનો ઉપયોિ, નકુસાન, નાશ, જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા 
સાથે ચેડાાં કરવા, પાણીના પ્રવાહના માપવાના સાિનો સાથે ચેડા કરવા, અનધિકૃત રીતે 
પાણીને ખેંચવુાં, ચોરી કરવી, પાણીને બીજે વાળવુાં, દખલિીરી કરવી વિેરે જેવા જાહરે 
પાણી પરુવઠા વ્યવસ્થા સાથે સાંબાંધિત કોઇ વ્યન્ક્ત દ્વારા કરવામાાં આવતા આવા અમકુ 
કૃત્યોને પ્રધતબાંધિત કરવાની જોિવાઇ કરી છે.  
 

કલમ ૧૧.- આ કલમથી, અધિધનયમની કલમ ૧૦માાં જોિવાઇ કયાષ પ્રમાણે પ્રધતબાંધિત 
કૃત્યોના ઉલ્લાંઘન બદલ દાંડની જોિવાઇ કરી છે. 
 

કલમ ૧૨.- આ કલમથી એવી જોિવાઇ કરી છે કે સતામાંડળના કોઇ કમષચારી, અધિકારી 
અથવા અધિકૃત વ્યન્ક્તને ફરજો બજાવવામાાં કોઇપણ વ્યન્ક્ત અવરોિ કે દખલિીરી કરશે 
નર્હ અને તેની ધશક્ષા માટેની જોિવાઇ કરી છે. 
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કલમ ૧૩.- આ કલમથી, જો સત્તામાંડળના અધિકૃત અધિકારીને એમ માનવાને કારણ હોય 
કે આ અધિધનયમ અથવા ધનયમો હઠેળની જોિવાઇનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને કોઇ પ્રવધૃત થયેલ છે 
અથવા થઇ રહી છે તો સત્તામાંડળ  જેને પાણી પરુૂાં પાડત ુાં હોય તેવી ઇમારતોની ઝડતી, 
જપ્તી અને તપાસ કરવા માટેની જોિવાઇ કરી છે અને વપરાશકાર અથવા વ્યન્ક્તએ 
કલમ ૧૦ હઠેળ ગનુો કરેલ હોવાનુાં જણાઇ આવે તો પાણી પરુવઠો કાપી નાખવાની સત્તાની 
પણ જોિવાઇ કરી છે.  
 

કલમ ૧૪.- આ કલમથી, કલમ ૧૦ ની પેટા-કલમ (૧)-ના ખાંડ (૫), (૬) અથવા (૭)-ની 
જોિવાઇનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને કોઇ વ્યન્ક્તએ કરેલ હાધન અથવા નકુશાનની આકારણી માટેની 
અને તે અંિેના રીપોટષ  રજૂ કરવાની જોિવાઇ કરી છે; અને સત્તામાંડળને થયેલ નકુશાનની 
વસલૂાતની જોિવાઇ કરેલી છે. આવી વસલૂાત, જમીન મહસેલૂની બાકી તરીકે વસલૂ 
કરવાની જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૧૫.- આ કલમથી, આકારણી અધિકારીએ પસાર કરેલ નકુશાનીની વસલૂાત અંિેના 
હુકમ ધવરુદ્ધ અપીલ અધિકારીને અપીલ રજૂ કરવાની રીત માટેની જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૧૬.- આ કલમથી, અપીલ અધિકારીના હુકમથી ધવરુદ્ધ વૉટર એપેલેટ ઓથોર્રટીને 
બીજી અપીલ રજૂ કરવાની રીત માટેની જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૧૭.- આ કલમથી રાજ્ય સરકારન,ે અધ્યક્ષ અને અન્ય સભ્યોની બનેલી વૉટર 
એપેલેટ ઓથોરીટીની રચના કરવા માટેની જોિવાઇ કરી છે. તેનાથી અધ્યક્ષ અને અન્ય 
સભ્યોની ધનમણુાંકની બોલીઓ અને શરતો માટેની અને અપીલનો ધનણષય કરવા માટેની પણ 
જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૧૮.- આ કલમથી, સાંબાંધિત કલમમાાં ઠરાવેલી ધશક્ષાની રકમથી બમણી રકમની 
ચકુવણી કયે, સત્તામાંડળે અથવા એવા અધિકૃત અધિકારીએ ગનુાની માાંડવાળ કરવા માટેની 
જોિવાઇ કરી છે. 
 

કલમ ૧૯ થી ૨૧.- આ કલમોથી, ધસધવલ કોટષની હકમૂતને બાિ, બીજા કાયદાઓ પર આ 
અધિધનયમની ઉપરવટ અસર અને ગનુાની ન્યાધયક નોંિ લેવા માટેની જોિવાઇ કરી છે.  
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કલમ ૨૨.-  આ કલમથી એવી જોિવાઇ કરી છે કે રાજય સરકાર, ગજુરાત હાઇકોટષના 
પરામશષમાાં, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, ફસ્ટષ  ક્લાસ જ્યરુ્ડધશયલ મેજજસ્ટે્રટ અથવા 
મેટ્રોપોગલટન મેજજસ્ટે્રટની એક અથવા તેથી વધ ુકોટષ ને આ અધિધનયમ હઠેળના ગનુાઓની 
ઝડપી તપાસ માટે, મકુરર કોટષ (designated court)  તરીકે મકુરર કરી શકશે.  
 
કલમ ૨૩.-  આ કલમથી, રાજય સરકારન,ે રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, એવા જાહરેનામામાાં 
ધનર્દિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી બાબતમાાં અને એવી બોલીઓ અને શરતોને અધિન રહીને, 
ધનયમો કરવાની સત્તા ધસવાયની પોતાની સત્તાઓ પૈકીની કોઇ સત્તા, બોડષને સોંપવાની સત્તા 
માટેની જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૨૪.-  આ કલમથી, આ અધિધનયમની જોિવાઇઓના અમલ માટે પોતે યોગ્ય િણે 
તેવા આદેશો, સ્થાધનક સત્તામાંડળોને અથવા બોડષને આપવાની રાજય સરકારની સત્તાની 
જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૨૫.-  આ કલમથી, શદુ્ધબદુ્ધદ્ધથી કરેલા કાયો માટે સામાન્ય ક્ષધત પધૂતિ માટેની 
જોિવાઇ કરી છે.  
 
કલમ ૨૬.-  આ કલમથી, રાજય સરકારન,ે સામાન્યત: અધિધનયમના હતેઓુ પાર પાડવા 
અને ખાસ કરીન,ે પેટા-કલમ (૨)માાં ધનર્દિષ્ટ કરેલી બાબતો માટે ધનયમો કરવાની સત્તા 
મળે છે. 
 
કલમ ૨૭.-  આ કલમથી, આ અધિધનયમના અમલથી ત્રણ વષષની મદુતની અંદર, મશુ્કેલી 
દૂર કરવાની અથવા આ અધિધનયમના ઉદે્દશો અને હતેઓુ સાથે અસાંિત ન હોય તેવુાં 
પોતાને જરૂરી અને ઇષ્ટ જણાય તેવુાં કાંઇ પણ હુકમથી કરવાની રાજય સરકારની સત્તાની 
જોિવાઇ કરી છે.  
                    કુુંિરજીભાઇ બાિચળયા, 
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નાણાકીય યાદી 
 

  રાજ્યના સત્તામાંડળ દ્વારા અધિધનયમનો અમલ કરવાનો હોવાથી, રાજ્યમાાં નવી 
જિાઓ ઊભી કરવાની કોઇ દરખાસ્ત નથી. આથી, આ ધવિેયક, અધિધનયધમત કરવામાાં 
આવે અને અમલમાાં લાવવામાાં આવ,ે તો રાજ્યના એકધત્રત ફાંડમાાંથી આવતષક અથવા 
અનાવતષક, કોઇ વિારાનો ખચષ થશે નર્હ.   
               કુુંિરજીભાઇ બાિચળયા, 
 
 

ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 
 આ ધવિેયકમાાં, નીચેની બાબતોના સાંબાંિમાાં, િારાકીય સત્તાની સોંપણીની સમાવેશ 
જોિવાઇ કરી છે:-  
 
કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૩) થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 

અધિધનયમ જે તારીખ ેઅમલમાાં આવશે તે તારીખ અને આ અધિધનયમની જુદી-જુદી 
જોિવાઈઓ માટે જુદી-જુદી તારીખો નક્કી કરવાની સત્તા મળે છે.  

 
કલમ ૪.- આ કલમના પરાંતકુથી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, પોતાને યોગ્ય 

લાિ ેતેવા ધવસ્તાર માટે જાહરે પાણી ધવતરણ વ્યવસ્થા િોઠવવા માટે અન્ય કોઈ 
એજેન્સીને અધિકૃત કરવાની સત્તા મળે છે.  

 
કલમ ૬.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧) થી, રાજ્ય સરકારન,ે સત્તામાંડળ જે રીતે પાણીના 

સ્ત્રોતમાાંથી પાણી અનામત રાખવા માટે રાજ્ય સરકારને અરજી કરી શકશે તે રીત 
ઠરાવવાની સત્તા મળે છે.  

 
કલમ ૭.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને અને સાંબાંધિત સત્તામાંડળને, 

પાણીનુાં કનેકશન મેળવવા ઈચ્છતી વ્યન્ક્તએ, જે નમનૂામાાં, જે ફી સાથે અને જે 
દસ્તાવેજો સાથે અરજી કરવી જોઈશે તે નમનૂા, ફી અને દસ્તાવેજો ધનયમો અથવા 
પેટા-કાયદા અથવા યથાપ્રસાંિ, ધવધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે.  
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કલમ ૯.- આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રાજ્ય સરકારને, પાણીના ઓર્ડટની રીત અન ે
કાયષકે્ષત્ર, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે. 

 

કલમ ૧૪.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારન,ે આકારણી અધિકારીએ જે 
માપદાંડો અને રીતને અિીન રહીને, અનધિકૃત અથવા વિારે પાણી ખેંચવાને કારણે 
અથવા જે હતે ુમાટે કનેક્શન આપવામાાં આવ્યુાં હોય તે હતે ુ ધસવાયના હતે ુમાટેના 
પાણીના ઉપયોિને કારણે સત્તામાંડળને થયેલ ખોટ અથવા નકુ્સાનની આકરણી 
કરવી જોઈશે, જે માપદાંડ અને રીત ધનયમોથી ઠરાવવી સત્તા મળે છે. 

 

 (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૪)થી, રાજ્ય સરકારને, સત્તામાંડળે જે રીતે 
આકારણી અધિકારીની ધનમણકૂ કરવી જોઈશે તે રીત ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા 
મળે છે. 

 

કલમ ૧૫.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારન,ે આકારણી અધિકારીએ 
કલમ ૧૪ હઠેળ કરેલા હુકમથી નારાજ થયેલી કોઈ વ્યન્ક્ત કે વપરાશકારે, હુકમની 
તારીખથી ત્રીસ ર્દવસની મદુતની અંદર, જે ફી અને દસ્તાવેજો સાથે, અપીલ 
અધિકારીન ેઅરજી કરવી જોઈશે તે ફી અને દસ્તાવેજો, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા 
મળે છે. 

 

 (૨) આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય સરકારને, જે રીતે રાજ્ય સરકારે 
અપીલ અધિકારીની ધનમણકૂ કરવી જોઈશ ેતે રીત, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે 
છે.  

 

કલમ ૧૬.- (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, આકારણી અધિકારીએ 
કલમ ૧૫ હઠેળ કરેલા હકુમથી નારાજ થયેલી વ્યન્ક્ત અથવા વપરાશકારે, હુકમની 
તારીખથી ત્રીસ ર્દવસની મદુતની અંદર, જે ફી અને દસ્તાવેજો સાથે, કલમ ૧૭ 
હઠેળ રચયેલા વોટર એપેલેટ ઓથોરીટીને બીજી અરજી કરવી જોઇશે તે ફી અને 
દસ્તાવેજો, ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે.  

 (૨)  આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, વોટર એપેલેટ ઓથોરીટીએ 
રેકડષની તપાસ કયાષ પછી જે કાયષરીધત અનસુરીને હુકમ કરવો જોઇશે તે કાયષરીધત 
ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે.  
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કલમ ૧૭.– (૧) આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 
અધ્યક્ષ અને તેમાાં ધનર્દિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવા સભ્યોની બનેલી વોટર એપેલેટ 
ઓથોરીટીની રચના કરવાની સત્તા મળે છે. 

 
 (૨)  આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રાજ્ય સરકારને, વોટર એપેલેટ ઓથોરીટીના 

અધ્યક્ષ અને સભ્યોની બોલીઓ અને શરતો ધનયમોથી ઠરાવવાની સત્તા મળે છે 
અને વોટર એપેલેટ ઓથોરીટીએ અનસુરવાની કાયષરીતી પણ ઠરાવવાની સત્તા મળે 
છે. 

 
કલમ ૧૮.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨) થી, રાજ્ય સરકારન,ે રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 

સત્તામાંડળ અથવા સત્તામાંડળે અધિકૃત કરેલા અધિકારી જે દરે ગનુાની માાંડવાળ કરી 
શકે તેવા િટાડેલા દર ઠરાવવાની સત્તા મળે છે.  

 
કલમ ૨૨.- આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, હાઈકોટષના પરામશષથી રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 

જજલ્લા અથવા યથાપ્રસાંિ, મેટ્રોપોગલટન ધવસ્તારમાાં સદરહુ અધિધનયમ હઠેળ 
ગનુાના ઝડપી ઈન્સાફ કાયષવાહી માટે ફસ્ટષ  ક્લાસ જ્યરુ્ડધશયલ મેજજસ્ટે્રટ અથવા 
મેટ્રોપોગલટન મેજજસ્ટે્રટની એક અથવા વિારે કોટષ મકુરર કરવાની સત્તા મળે છે.  

 
કલમ ૨૩.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨) થી, રાજ્ય સરકારન,ે રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, 

એવા જાહરેનામામાાં ધનર્દિષ્ટ કરવામાાં આવે તેવી બોલીઓ અને શરતો, હોય તો, તેને 
અિીન રહીને અને તેવી બાબતોમાાં, અધિધનયમ અથવા ધનયમો હઠેળ પોત ેવાપરી 
શકે તેવી ધનયમો કરવાની સત્તા ધસવાયની પોતાની કોઈ સત્તા બોડષને સોંપવાની 
સત્તા મળે છે.    

 
કલમ ૨૪.- આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, સ્થાધનક સત્તામાંડળો 

અથવા બોડષને, આ અધિધનયમની જોિવાઈઓ અમલમાાં લાવવા માટે પોત ેયોગ્ય 
િણે તેવા વખતો-વખત આદેશો આપવાની સત્તા મળે છે.    
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કલમ ૨૬.- આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, આ અધિધનયમના હતે ુ
પાર પાડવા માટે અધિધનયમ સાથે અસાંિત ન હોય તેવા ધનયમો કરવાની સત્તા 
મળે છે. 

 
કલમ ૨૭.- આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, હુકમથી, આ અધિધનયમની જોિવાઈઓ 

અમલમાાં લાવવામાાં ઉભી થાય તેવી કોઈ મશુ્કેલી દુર કરવા અથવા ત્રણ વષષની 
મદુતની અંદર, પોતાને જરૂરી અથવા ઈષ્ટ જણાય તેવા અધિધનયમના ઉદે્દશોને 
હતેઓુ સાથે અસાંિત ન હોય તેવા કાયો કરવાની સત્તા મળે છે.     

    
ઉપયુષક્ત િારાકીય સત્તાની સોંપણી આવશ્યક છે અને સામાન્ય પ્રકારની છે.  
 

તારીખ: ૨૨મી જુલાઇ, ૨૦૧૯.           કુુંિરજીભાઇ બાિચળયા. 
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ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય 

 

                                      

          

[સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૪.]  

          

         

                                 

ગજુરાત  રાજ્યમાું  અનવધકૃત રીતે અથિા િધ ુ
પડતા પાણીનો ઉપાડ અટકાિિા, પાણી પરુિઠાની 
આંતરમાળખાકીય સવુિધાને નકુ્સાન થત ુું અટકાિિા 
અને ઘર િપરાશની પાણી પરુિઠા વ્યિસ્થાનુું 
સુંરક્ષણ કરિા તથા તેની સાથે સુંકળાયેલી અથિા 
તેને આનષુુંચગક બાબતોને લગતુું વિધેયક. 
 

 

[ શ્રી કુુંિરજીભાઇ બાિચળયા,                  

      પાણી પરુિઠા મુંત્રીશ્રી.] 
 

 

 

 

(સન ૨૦૧૯ના જુલાઈ મડહનાની ૨૨મી તારીખે 
ગજુરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયામ મજુબ) 

 

 

 

ડી. એમ. પટેલ, 

સચચિ, 

ગજુરાત વિધાનસભા. 
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THE GUJARAT DOMESTIC WATER SUPPLY (PROTECTION) BILL, 

2019. 

 

GUJARAT BILL NO.    24      OF 2019. 

 

A BILL 

 

to prevent unauthorized or excessive drawl of water, damage to water supply 

infrastructure; and to protect domestic water supply system in the State of 

Gujarat and for the matters connected therewith or incidental thereto. 

 

 It is hereby enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as 

follows:- 

1. (1) This Act may be called the Gujarat Domestic Water Supply (Protection) 

Act, 2019.   

(2) It extends to whole of the State of Gujarat. 

Short title, extent 

and 

commencement. 
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(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be 

appointed for different provisions of this Act. 

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-  

(a) “Authority” means a public water distribution authority as specified 

in section 4; 

(b) “Board” means the Gujarat Water Supply and Sewerage Board 

established under section 3 of the Gujarat Water Supply and 

Sewerage Board Act, 1978; 

(c) “bulk pipeline system” means any pipe line, size of which is more 

than 300mm diameter or such lower size of pipeline which feeds 

water to storage reservoir or Water Treatment Plants and includes 

open conveyance channels water storage systems, and valves or 

attachments on such pipeline; 

(d) “connecting pipe” means a pipe connecting distribution line to the 

user’s house or premises through which he receives water;  

(e) “distribution pipeline” means pipelines other than used in bulk 

pipeline system; 

(f) “domestic water” means water used for consumption by human 

beings  for drinking or  other domestic purposes such as cooking, 

bathing, washing, cleaning and other day-to-day activities; and 

includes consumption of water for live-stock. 

 Explanation: For the purpose of this Act, the supply of water for 

domestic purposes shall also include supply of water among others 

to commercial units, industrial establishments or institutions by the 

Authority; 

(g) “group residential connection” means a water connection to a user 

who owns or occupies more than four dwelling units for residential 

purposes and water is used for household purpose only; 

(h) “GWIL” means the Gujarat Water Infrastructure Limited, a 

Definitions. 

 

Guj. 18 of 1979. 
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Government company incorporated under the Companies Act, 2013; 

(i) “local authority” for the purpose of this Act means- 

(i) a municipal corporation, constituted under the Gujarat Provincial 

Municipal Corporations Act,1949; 

(ii) a municipality, constituted under the Gujarat Municipalities 

Act,1963; 

(iii) a village panchayat, constituted under the Gujarat Panchayats 

Act,1993; 

(iv)  a Cantonment area, constituted under the Cantonment Act, 2006;  

(j) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; 

(k) “public domestic water source” means a source of water which is 

reserved for domestic purposes fully or partially; 

(l) “public water distribution system” means a water supply system as 

provided under section 3; and includes source, conveyance system 

including  bulk and distribution pipe lines, valves and fixers, storage 

or cisterns,  electrical installations, pumping stations, water meter, 

treatment plant, stand posts or taps and all other equipments, 

attachments or accessories connected thereto, through which water 

is supplied; 

(m) “regular connection size” means size of the connecting pipe which 

is normally granted by the Authority to a user in the public water 

distribution system; 

(n) “residential connection” means a water connection granted to a 

user who owns or occupies a dwelling unit for residential purpose 

and water is used for residential use only; 

(o) “residential use” means use of water from public water distribution 

system for the household purpose only; 

(p) “Schedule” means Schedule appended to this Act; 

(q) "user" means a person having a valid water connection for 

receiving domestic water supply from the public water distribution 

system. 

18 of 2013. 
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 3.  A public water distribution system is a water supply system laid or owned by 

an Authority for supplying water, for domestic purposes to users.  

 

4. (1) No authority other than a local authority, the Board or GWIL shall lay or 

own a public water distribution system in the State: 

 

 Provided that the State Government may, in public interest, by a 

notification in the Official Gazette, authorize any other agency to lay or own a 

public water distribution system for such area, as it may deem fit.  

(2) The jurisdiction of the local authority shall be its local limits and the 

jurisdiction of the Board and GWIL shall be whole of the State: 

 

 Provided that where a local authority or an agency has laid a part of the 

public water distribution system outside its limits or area, the same shall be 

deemed to be within its jurisdiction for the purposes of this Act: 

 

 Provided further that the Board may, on a request made by a local 

authority, lay and operate public water distribution system within the limits of 

such local authority. 

 

5. (1) The Authority shall have following powers and functions, namely:- 

I.    Relating to water source –  

(a) to own a water source;  

(b) to get user right of a source from the Government or any other person; 

(c)  to get water reserved or allocated from a source; 

(d) to procure water;  

(e) to develop a water source;  

(f) to get water from any source for its domestic use; 

II. Relating to distribution system –  

(a) to plan, design, execute, operate, manage or maintain a public water 

distribution system; 

Public Water 

Distribution 

Authority. 

Powers and 

Functions of 

Public Water 

Distribution 

Authority. 

Public Water 

Distribution 

System. 
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III. Relating to water connection –  

(a) to grant or disconnect water connection;  

(b) to lay down size of connecting pipe to be granted to a user normally, and 

different sizes can be fixed different kinds of users; 

(c) to lay down terms and conditions for grant of water connection including 

residential connections or disconnection thereof; and different norms or 

terms and conditions may fixed for different kind of users; and 

(d) to fix water charges for different category of users subject to the 

condition that such charges shall not be less than the charges fixed by 

the State Government for that category of users; 

IV. Relating to protection of public water distribution system- 

(a)  to prevent theft of water from public water distribution system; 

(b)  to prevent misuse and wastage of water; 

(c)  to prevent damage to the public water distribution system, its parts or 

components; 

(d)  to prevent tampering, obstruction, diversion, break or interference with 

flow of water or defacing of public water distribution system; 

(e)  to prevent unauthorized drawl of water; 

(f) to prevent excess drawl of water; and 

(g)  to take such other measures to protect public water distribution system 

as may be required. 

(2) The Authority shall, subject to the provisions of this Act, have such other 

powers and functions to do a thing which may be necessary or expedient for 

carrying out the purposes of this Act.   

(3)  It shall be the responsibility of the Authority to ensure or take adequate 

measures for protection of public water distribution system including prevention 

of damage or obstruction to the system or for prevention of unauthorized or 

excess drawl of water. 
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6.  (1)  The Authority may apply to the State Government for reservation of 

water from a source in the manner as may be prescribed.  

 

(2) The State Government may, by an order, reserve a water source or such 

quantity from a water source, for such period and for such Authority or 

Authorities as it may consider necessary. The State Government may allocate 

water from a source either fully or partially, to different Authorities keeping in 

view the demands and requirements of the Authorities as it may deem fit: 

 

Provided that the State Government may, while making an order under 

sub-section (2), specify whether such reservation is of permanent nature or for a 

specific period as may be expedient. 

 

(3) The reservation of water for an Authority may be renewed by an order 

of the State Government. 

 

(4) Notwithstanding anything contained in section 5 or sub-sections (1) to 

(3) of this section, the State Government or owner of the water source, as the 

case may be, shall be responsible for the protection of water source, and shall 

exercise all powers and functions as may be required. 

 

7. (1) A person  or an Authority desirous of having a water connection shall 

make an application in such form, with such fees and along with such documents 

as may be prescribed by the rules, bye-laws or regulations of the Authority, to 

the concerned Authority having jurisdiction for the purpose of granting water 

supply connection.  

 

(2) On receipt of an application made under sub-section (1), the Authority 

shall scrutinize the same and if it is satisfied, shall grant the water connection 

subject to sub-section (4) and on such terms and conditions as it may specify. 

The conditions may include the terms of supply, quantum of water, usage, 

Reservation 

of Public 

Domestic 

Water 
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Water 

Connection. 
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accessories as may be required, pricing, metering, conditions for protection of 

water supply system and such other conditions as it may deem fit.  

 

(3) The Authority shall grant connection subject to the rules, bye-laws or 

regulations made by it for the purpose: 

 

 Provided that such rules, bye-laws or regulations may provide for 

different conditions for different category or class of users while granting water 

connection. 

 

(4) The Authority shall grant water connection to a user from such distribution 

pipeline as it may decide depending upon the availability of infrastructure in the 

public water distribution system and its operational requirements. The decision 

of the Authority in this regard shall be final. 

 

8. (1) A water meter shall be installed at the source from where an Authority is 

authorized to draw water. The record of water drawl shall be submitted by the 

Authority at such interval to the State Government as it may direct. 

 

(2) The Authority may provide a water meter or ask user to put a water meter 

and attach the same to connecting pipe joined with the distribution system of the 

Authority in the premises of user or outside, subject to the rules, regulations or 

bye-laws made by the Authority for the purpose. 

 

9. (1) An annual water audit shall be carried out for a water source used for the 

purpose of domestic supply by the State Government or an agency which owns 

such water source. 

 

(2)  An annual water audit shall be carried out by each of the Authorities for 

the public water distribution system laid or owned by it.  

 

Water 
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(3)  The manner and scope of the water audit shall be such as may be 

prescribed by the State Government.  

10. (1) No person in relation to public water distribution system shall- 

 

(i) damage, destroy, deface  or tamper with the system; 

(ii) tamper valves, or similar devices to change the flow of water; 

(iii) tamper with flow measurement devices including water meters; 

(iv) obstruct, divert, break or interfere flow of water or impede operation 

or maintenance of system; 

(v) draw water from a public distribution system by connecting or 

joining a pipe or any other attachment directly or indirectly or by any 

means, for any purpose without an authorized connection having 

been obtained from the Authority; 

(vi) draw water in excess of permitted quantity directly or indirectly by 

tampering the system, use of wrongful means or in contravention of 

terms and conditions on which connection has been  granted by the 

Authority; and 

(vii)   use the water other than the purpose for which the connection is 

granted by the Authority. 

 

(2) No person shall take away in an unauthorized manner or indulge in the 

theft of material, equipment or device, used or stocked for the purpose of being 

laid in public water distribution system. 

 

11. (1) Whoever in contravention of the provisions of section 10, 

(i) damages, destroys or defaces a  public water distribution system 

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend 

to two years or with fine, which may extend to rupees one lakh or 

Prohibition  

of certain 

Acts. 
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Penalties. 
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equal to the amount of damage caused to the system or loss suffered 

by the Authority, whichever is higher, or with both; 

(ii) tampers a public water distribution system to disturb working of 

system, tampers valves or similar devices to change the flow, tamper 

with flow measurement devices including water meter shall be 

punishable with imprisonment for a term which may extend to six 

months or with fine which may extend to rupees fifty thousand or 

with both; 

(iii) obstructs, diverts, breaks or interferes with flow of water; or 

impedes operations or maintenance of system shall be punishable 

with imprisonment for a term which may extend to three months or 

with fine which may extend to rupees twenty thousand or with both. 

 

(2) Whoever in contravention of the provisions of section 10 draws water from 

a public distribution system by connecting or joining a pipe or any other 

attachment directly or indirectly, or by any means, for any purpose without an 

authorized connection obtained from the authority shall be punishable with such 

punishment as provided in Schedule I. 

 

(3) Whoever in contravention of the provisions of sub-clauses (i) to (vi) of sub-

section (1) of section 10 draws water in excess of permitted quantity directly or 

indirectly by tampering the system, use of wrongful means or in contravention 

of terms and conditions on which water connection has been granted by the 

Authority, shall be punishable with such penalty as provided in Schedule II. 

 

(4) Whoever other than a user who has a residential connection, in contravention 

of the provisions of section 10 uses the water other than the purpose for which 

the water connection is granted shall be punishable with a fine which may extend 

to rupees twenty thousand. 
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(5) A person taking away in an unauthorized manner or indulging in the theft 

of material, equipment or device used or stocked for the purpose of public water 

distribution system shall be punishable with imprisonment for a term which may 

extend to three years or with fine, which may extend to rupees one lakh or with 

both.  

(6)  Whoever abets any offence specified in sub-sections (i) to (v) of sub-

section (1) of section 10 shall be punished with the punishment provided for the 

offence in the relevant sub-section of this section: 

 

 Provided that whenever such an offence is abetted by an employee, 

officer, office bearer or an agency engaged by the Authority, the abettor shall be 

punished with imprisonment or fine provided for the offence which shall be 

double the amount specified in the relevant sub-sections, or with both. 

 

12.  (1) No person shall obstruct or interfere in discharge of the duties and 

functions by an employee, officer or a person authorized by the Authority under 

the provisions of this Act or the rules made thereunder. 

 

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable 

with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine, 

which may extend to rupees ten thousand or with both.  

 

13. (1)  Any person or officer of the Authority authorized in this behalf by the 

Authority may - 

 

(a)  enter and inspect at any time in any premises where water is supplied 

by the Authority or any components of public water distribution 

system lies, if it appears necessary to him for ascertaining proper 

functioning of the system or to inquire whether any activity has been 

carried or is being carried out in contravention of the provisions of 

this Act or an act has been or is being committed which is prohibited 

Obstructing 

an Employee 

or Authorised 

Officer in 

Discharge of 

his Duties. 
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under the Act; 

 

(b) search, seize and remove all such devices, instruments or any other 

articles which has been, or is being, or is likely to be used for 

contravention of the provisions of this Act or for committing an act 

which is prohibited; 

 

(c) examine or seize any books of accounts, materials or documents, 

equipment or devices which in his opinion shall be useful as evidence 

for or relevant to, any proceedings in respect of an offence under 

section 10 and allow the person from whose custody such books of 

accounts, materials or documents, equipment or devices are seized to 

make copies thereof or take extracts there from in his presence. 

 

(2)  The owner or occupant of the place or premises of search or any person 

on his behalf shall be allowed to remain present, as far as possible, during the 

search and a list of all the things seized in the course of such search shall be 

prepared and delivered to such occupant or person who shall sign the list. 

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 relating to 

search and seizure shall apply, to searches and seizures carried out under this 

sub-section. 

(4) Where, during an inspection or search of any place or premises under 

sub-section (1), a user or a person is found to have committed an offence under 

section 10, the authorized officer may disconnect the water supply to such place 

or premises immediately without any notice. 

 

14. (1) Any person or officer of the Authority authorized referred to in sub-

section(1) of section 13,who has entered, searched or inspected any premises 

and has reason to believe that an offence is committed under clause (v), (vi) or 

(vii) of sub-section (1) of section 10, shall prepare a report along with evidences 

gathered and submit the same with his findings to the Assessing Officer 

Assessment 

of Loss. 
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(hereinafter referred to as “Assessing Officer”) for the assessment of loss or 

damage suffered.  

 

(2) Subject to such criteria and the manner as may be prescribed, the 

Assessing Officer shall assess the loss or damage caused to the Authority on 

account of unauthorized or excess drawl of water or use of water for a purpose 

other than for which connection was granted, on the basis of the report referred 

to in sub-section (1) of this section or after an enquiry, as may be required, and 

pass an order of recovery for such loss or damages suffered by the Authority.   

 

(3) The Assessment Officer shall have regard to the following factors while 

passing an order under sub-section (2);- 

(a) quantity of water drawn in unauthorized manner, 

(b) duration of such activity, 

(c) charge or rate of water supplied, 

(d) quality of water,   

(e) usage of water, and 

(f) any other factors relevant for determination of the cost of water 

drawn in unauthorized. 

(4) The Assessing Officer shall be appointed by the Authority in such manner 

as may be prescribed. 

(5) The amount assessed under sub-section (2) shall be recoverable in the same 

manner as an arrear of land revenue. 

 

15. (1)    A person or user aggrieved by an order of the Assessing Officer made 

under section 14, may prefer an appeal to the Appellate Officer within a period 

of thirty days from the date of the order along with such fees and such documents 

as may be prescribed. 

 

(2) The Appellate Officer shall after examining the records and giving an 

opportunity of being heard, pass an order as it deem fit. 

Appeal. 
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(3) The Appellate Officer shall be appointed by the State Government in such 

manner as may be prescribed. 

 

16. (1) A person aggrieved by an order of the Appellate Officer made under 

section 15, may prefer a second appeal within a period of 30 days from the date 

of the order passed by the Appellate Officer, along with such fees and such 

documents as may be prescribed, to the Water Appellate Authority constituted 

under section 17.  

(2) The Water Appellate Authority shall after examining the record and 

following such procedure as may be prescribed by the State Government in 

consultation with the Water Appellate Authority and pass an order as it may 

deem fit. 

(3) The Water Appellate Authority shall have same powers as that a civil court.  

 

17. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette,  

constitute a Water Appellate Authority for the purpose of deciding   appeals filed 

against an  order passed by the Appellate Officer.  

(2) The Water Appellate Authority shall consist of a Chairman and such 

members as the State Government may specify.  

(3) The terms and conditions of the Chairman and Members, and the procedure 

to be followed by the Authority shall be such as may be prescribed. 

  

18. (1) The Authority or any officer authorized by it in this behalf may by 

general or a special order, either before or after the institution of the proceedings 

for any offence punishable under this Act, accept from a user or a person 

penalized with the offence by the way of compounding of the offence a sum 

equivalent to double the maximum amount of fine prescribed in the relevant sub-

sections of section 11. 

(2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, specify 

such reduced sum, for such offences, at which the Authority may compound the 

offence. Further, the Authority shall not compound any offence on payment of 

Water 

Appellate 

Authority 
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Appellate 

Authority 

 

Compounding 

Offence 

 



14 
 

 
 

sum below the limit fixed for the purpose of that offence by the State 

Government.  

(3) When an offence has been compounded under sub-section (1), the 

offender, shall be discharge and no further proceedings shall be made against 

him in respect of the offence compounded, and if the offender is in custody, he 

shall be discharged.   

 

19. No civil court shall have the jurisdiction to deal with or decide any question 

which the Assessing Officer or Appellate Officer, as the case may be, the Water 

Appellate Authority empowered to deal with or decide with by or under this Act 

and no injunction shall be granted by any civil court in respect of any action 

taken or to be taken in pursuance of any of the provisions of this Act.  
 

20. (1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything 

containing any other law for the time being enforce, in so far as the provisions 

relating to public domestic water supply.  

 

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being 

in force, when anything in relation to water supply measures are required to be 

done or approved under this Act, such things shall not be deemed to have been 

unlawfully done or approved by reason only of the fact that permission, approval 

or sanction required under such other law has not been obtained. 

 

21.No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act or the 

rules made thereunder except on a complaint made by the Authority or any 

officer authorized in this behalf by the Authority, as the case may be. 

 

22.For the purpose of providing speedy trial of the offences under this Act, in 

any district or metropolitan area in the State, the State Government may, after 

consultation with the High Court by notification in Official Gazette, designate 

Act to have 

overriding     

effect and     

effect of other 

laws. 
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one or more courts of  Judicial Magistrate of First Class or, as the case may be, 

of Metropolitan Magistrate in such district or metropolitan area. 

  

23. (1) The State Government may, by notification in Official Gazette, delegate 

any of its powers, except the power of making rules, exercisable by it under this 

Act or the rules, to the Board in such matters and subject to such terms and 

conditions, if any, as may be specified in such notification.  

(2) The Board may with prior permission of the State Government issue such 

guidelines and advisory to the local authorities in respect of execution of this 

Act. 

24. The State Government may give, from time to time, such directions to the 

authorities or the Board as it may deem fit, for giving effect to the provisions of 

this Act and it shall be the duty of such authority or the Board to comply with 

such directions.  

  

25. No suit or prosecution proceedings shall lie against any person for anything 

done in good faith or intending to be done under this Act or the rules made 

thereunder.  

26. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make 

rules not inconsistent with this Act, for carrying out the purposes of this Act.  

(2)  In particular and without prejudice to the generality of the foregoing 

provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, 

namely:-  

(a) the manner of making application by a public water distribution 

authority, to the State Government for reservation of water from a 

source under sub-section (1) of section 6; 

(b) the manner and scope of water audit under sub-section (3) of section 

9; 

(c) The criteria and the manner for assessing the loss or damage caused 

Delegation of 

power. 
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to the Authority under sub-section (2) of the section 14; 

(d) the manner of appointment of Assessing Officer under the sub-

section (4) of the section 14; 

(e) the fees payable and documents to be attached with the appeal sub-

section (1) of section 15: 

(f) the manner of appointment of Appellate Officer under the sub-

section (3) of the section 15; 

(g) the fees payable and documents to be attached with the appeal under 

sub-section (1) of section 16; 

(h) the procedure for examining the appeal by the Water Appellate 

Authority under sub-section (2) of section 16; 

(i) The terms and conditions of the Chairman and Members, and the 

procedure to be followed by the Water Appellate Authority  under 

sub-section (3) of section 17; 

(j) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.  

 

(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days 

before the State Legislature as soon as possible after they are made, and shall be 

subject to rescission by the State Legislature or to such modifications as the State 

Legislature may make, during the session in which they are so laid or the session 

immediately following.   

 

(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be 

published in the Official Gazette and thereupon take effect.   

 

27. (1)  If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the 

State Government may issue an order not inconsistent with the objects and 

purposes of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the 

purpose of removing the difficulty:  

 

Provided that no order shall be made under this section after the expiry 

Power to 
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of three years from the date of coming into force of this Act.  

(2)  Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, 

after it is made before the Legislature.  

 

SCHEDULE I 

(See sub-section (2) of section 11) 

 

Nature of offence and punishment for unauthorized connection of water 

depending upon pipeline from which water is drawn, nature of connection, 

usage of water and size of connecting pipe:  

 

Sr. No. Nature of 

Connection 

Usage of 

water 

Size of 

connecting 

pipe 

Punishment 

 

(1) (2) (3) (4) (6) 

A. Pipeline from which water is drawn: Distribution Line 

1.  Residential 

Connection 

and Group 

Residential 

Connection  

Residential 

Use 

Regular 

Connection 

Size 

Fine not 

exceeding 

rupees 

3,000/- 

2.  Residential 

Connection 

and Group 

Residential 

Connection 

Residential 

Use 

Bigger than 

Regular 

Connection 

Size 

Fine not 

exceeding 

rupees 

5,000/- 

3.  Other than 

Residential 

Connection 

Other than 

Residential 

Use 

Regular 

Connection 

Size 

Fine not 

exceeding 

rupees 

5,000/- 

4.  Other than 

Residential 

Connection 

Other than 

Residential 

Use 

Bigger than 

Regular 

Connection 

Size 

Fine not 

exceeding 

rupees 

20,000/-  

B. Pipeline from which water is drawn: Bulk pipeline system 

5.  Residential 

Connection 

and Group 

Residential 

Connection 

Residential 

Use 
Regular 

Connection 

Size 

Fine not 

exceeding 

rupees 

5,000/- 

6.  Residential 

Connection 

Residential 

Use 
Bigger than 

Regular  

Fine not 

exceeding 
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Connection 

Size 

rupees 

20,000/-  

7.  Group 

Residential 

Connection 

Any Use  Bigger than 

Regular 

Connection 

Size 

Imprisonment 

up to one 

month or 

penalty not 

exceeding 

rupees 

20,000/- or 

with both 

8.  Other than 

Residential 

Connection 

Other than 

Residential 

Use  

Regular 

Connection 

Size 

Imprisonment 

up to one 

month or 

penalty not 

exceeding 

rupees 

50,000/- or 

with both 

9.  Other than 

Residential 

Connection 

Other than 

Residential 

Use 

Bigger than 

Regular 

Connection 

Size 

Imprisonment 

up to three 

months or 

penalty not 

exceeding 

rupees 

1,00000/- or 

with both 

C. In case of any other offence, which is not covered in entry 1 to 9, shall 

be punished with imprisonment of term not exceeding 3months or a 

fine, which shall not exceed rupees 100,000/- or with both. 

 

 

 

 

 

SCHEDULE II  

(See sub-section ( 3) of section 11) 

 

Nature of offence and punishment for unauthorized drawl of water from valid 

connection depending upon nature of connection; usage of water and whether 

the connecting pipe has been tampered with.  

  

Sr. No. Nature of 

Connection 

Usage of water 

 

Punishment 

 

(1) (2)  (3) (4) 

A. Unauthorized drawl of water without tampering with connecting 

pipe 



19 
 

 
 

1.  Residential 

Connection 

Residential Use Fine not 

exceeding 

rupees 2,000/- 

2.  Other Than 

Residential 

Connection 

Other than 

Residential Use  

 

Fine not 

exceeding 

rupees 3,000/- 

B. Unauthorized drawl of water by tampering with connecting pipe, 

and/or joining a connecting pipe bigger than regular connection size 

pipe 

3. Residential 

Connection 

Residential Use 

 

Fine not 

exceeding 

rupees 5,000/- 

4. Other than 

Residential 

Connection 

Other than 

Residential Use  

 

Fine not 

exceeding 

rupees 

20,000/-  
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 

Water is essential for life. Water is required for basic human need and 

for the socio-economic development of the society. Gujarat is traditionally a 

water scarce State and has been facing recurrent droughts. The problem in the 

State is further accentuated due to uneven distribution of water, wherein, major 

water sources are located in Central and South Gujarat regions. 

Looking to the need of water, particularly in Saurashtra, Kachchh and 

North Gujarat region, Government has planned and executed extensive Water 

Grid, wherein, the water travels from dams of Central Gujarat to the arid zones 

of North and Western parts of the State. Due to this Water Grid, the people in 

these areas have received water to cater to their needs and thus drinking water 

security has been achieved to a large extent.  The Government have invested 

heavily in the Water Grid to take water to the coastal areas and scarcity affected 

areas of Saurashtra and Kachchh regions, where, drinking water scarcity has 

been a regular phenomenon.  The water grid has its extensive presence over these 

areas spanning hundreds of kilometres of conveyance network including canals, 

bulk pipelines and distribution network.  

It is important that discipline is maintained in the operation of water 

distribution and water reaches the end users in a regular manner within the 

distribution system. Also, water needs to be distributed evenly within in a village 

or city in order to reach to the end users properly.  Unfortunately, certain water 

users draw water illegally from the pipelines or over- draw water if they have a 

valid connection.  There are also instances, wherein water distribution systems 

has either been contaminated, damaged or tampered with affecting system of 

regular water supply. In such a scenario, water availability to the tail end users 

reduces and they are deprived off water security. This situation calls for urgent 

and strong measures to curb this kind of practices, wherein, normal operation of 

water distribution system is disturbed and water security is jeopardized. It is 

therefore proposed to enact a law for protection of domestic water supply. 
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Any person, who damages, tampers or illegally draws water, is sought to 

be punished so as to deter the people from doing such activities.  The Act 

provides for penalties and recovery of loss suffered by the water distribution 

authorities on account of illegal drawl of water to prevent such activities.  In 

addition, the Bill provides for a mechanism to reserve water for domestic 

purposes. It is expected that the Bill will prevent such disruptions leading to 

better water security and safeguard people’s interest to receive safe drinking 

water in a regular manner enhancing their quality of life and usher a better socio-

economic future to the people of the State.  

 

This Bill seeks to achieve the aforesaid objects.   

 

The following notes on clauses explain, in brief, the important provisions 

of the Bill:-  

Clause 1.-This clause provides for short title, extent and commencement of the 

Act. 

Clause 2.-This clause provides for certain terms used in the Act.  

Clause 3.-This clause provides that a public water distribution system shall be 

laid by a public water distribution authority for supplying water for domestic 

purposes to users.   

Clause 4.- This clause provides for laying of public water distribution system 

by the local authority, the Gujarat Water Supply and Sewerage Board and 

Gujarat Water Infrastructure Limited, in the State and jurisdiction of respective 

authority; and also provides for laying of public water distribution system by 

any agency as may be authorized by the State Government.  

Clause 5.- This clause provides for powers and functions of public water 

distribution authority which are mainly related to procurement and development 
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of water sources, allocation of water; and to plan, design, execute, operate and 

maintain distribution system, to grant of water connection and to prevent theft, 

misuse and wastage of water supply project, to prevent damages to the water 

infrastructure and unauthorized drawl of water.  

Clause 6.-This clause provides for making an application by a public water 

distribution authority to the State Government for reservation of water from a 

source. It also provides for the powers of the State Government to reserve the 

water sources for such period and purposes and such authorities and allocation 

of water from the source. 

Clause 7.-This clause provides for manner of grant of water connection by the 

local authority subject to such conditions as prescribed under the rules, 

regulations or by-laws made by the respective authority.  

Clause 8.-This clause provides for installation of water meter at the water source 

from where a public water distribution authority is authorizes to drawl water. it 

also provide for providing water meter by the authority to users.  

Clause 9.-This clause provides for water audit to be carried out by the authority 

who owns a water source used for domestic purpose and also for public water 

distribution authority for the water distribution system laid by it. 

Clause 10._This clause provides for prohibition of certain acts, by any person in 

relation to public water distribution system, such as use of water, damage, 

destroy, tamper with the public water distribution system, tampering with the 

with the measurement devises of flow of water, unauthorized drawl of water, 

abstraction, diversion, interference, etc. with the maintenance of water supply 

system. 

Clause 11.-This clause provides for penalties for contravention of prohibitions 

of acts provided in section 10 of the Act. 

Clause 12.-This clause provides that no person shall obstruct or interfere in 
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discharge of duties to any employee, officer or authorized person of the 

authority, and punishment there for.  

Clause 13.- This clause provides for power of any authorized officer of the 

authority for search, seizure and inspection of any premises where water is 

supplied by the authority, if he has reason to believe that any activities has been 

or being carried out in contravention of the provisions of the Act or the rules and 

also to disconnect the water supply if a user or a person is found to have 

committed offence under section 10.   

Clause 14.- This clause provides for assessment of loss or damaged caused to 

the authority by the act of any person in contravention of provisions of clause 

(v). (vi) or (vii) of sub-section (1) of section 10 and submission a report; and 

recovery of loss on account of damage caused to the authority. It also provides 

for recovery of loss as an arrear of land revenue.     

Clause 15.- This clause provides for manner of preferring appeal to the appellate 

officer against the order of recovery of loss passed by the assessing officer.   

Clause 16. - This clause provides manner of preferring second appeal to the 

Water Appellate Authority against the order of Appellate Officer.  

Clause 17.- This clause provides for constitution of the Water Appellate 

Authority by the State Government consisting of the Chairman and other 

members. It also provides for terms and conditions of appointment of Chairman 

and Members and procedure for deciding the appeal.     

Clause 18.- This clause provides for compounding of offences by the authority 

or such authorized officer, on payment of double the amount of penalty 

prescribed in relevant clause. 

Clauses 19 to 21.- These clauses provide for Bar of Jurisdiction of civil court, 

overriding effect of this Act over other laws and cognizance of offence.  
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Clause 22. - This clause provides that the State Government may, by notification 

in the Official Gazette designate one or more courts of Juridical Magistrate of 

First Class or of Metropolitan Magistrate in consultation with the High Court of 

Gujarat as designated court for speedy trial of the offences under this Act.  

Clause 23.- This clause provides for the power of State Government to delegate 

any of its powers except the power of making rules, by notification in the Official 

Gazette, to the Board in such matter and subject to such terms and conditions as 

may be specified in such notification.      

Clause 24.- This clause provides for the power of the State Government to give 

directions to the local authorities or the Board as it may deem fit for giving effect 

to the provisions of this Act.  

Clause 25.- This clause provides for the usual indemnity for acts done in good 

faith. 

Clause 26.-This clause empowers the State Government to make rules generally 

for carrying out the purposes of this Act and particularly for the matters specified 

in sub-section (2).  

Clause 27.-This clause provides for the power of the State Government to 

remove, by an order, any the difficulty or do anything not inconsistent with the 

objects and purposes of this Act, which appears to it to be necessary or expedient 

within a period of three years from coming into force of this Act. 

 

 

KUNVARJIBHAI BAVALIYA, 
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FINANCIAL   MEMORANDUM 

 

 As the Act would be implemented by the Authority of the State thus, 

there is no proposal to create new posts in the State. Therefore, if this Bill is 

enacted and brought into force, there would not be any additional expenditure, 

recurring or non-recurring, form the Consolidated Fund of the State. 

 

 

 

KUNVARJIBHAI BAVALIYA, 

 

 

 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 

 This Bill provides for delegation of legislative powers in the following 

respects:- 

 

Clause 1.- Sub-clause (3) of this clause empowers the State Government by 

notification in the Official Gazette, to appoint the date on which this Act 

shall come into force; and different dates may be appointed for different 

provisions of this Act.  

 

Clause 4.- Proviso to this clause empowers the State Government, by 

notification in the Official Gazette, to authorize any other agency to lay a 

public water distribution system for such area as it may deem fit.  

 

Clause 6.- Sub-clause(1) of this clause empowers the State Government to 

prescribe by rules, the manner in which the Authority may apply to the 

State Government for reservation of water from a source. 
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Clause 7.- Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government and the 

concerned authority to prescribe by rules or bye laws or regulations as the 

case may be, the form in which, the fee witn which, and the documents 

alongwith which a person or an Authority desirous of having a water 

connection shall make an application. 

 

Clause 9.- Sub-clause (3) of this clause empowers the State Government to 

prescribe by rules, the manner and scope of water audit. 

 

Clause 14.- (i) Sub-clause (2) of this clause empowers the State Government to 

prescribe by rules, the criteria and the manner subject to which the 

Assessing Officer shall assess the loss or damage caused to the Authority 

on account of unauthorized or excess drawl of water or use of water for a 

purpose other than for which connection was granted. 

(ii) Sub-clause (4) of this clause empowers the State Government to prescribe 

by rules, the manner in which the Assessing Officer shall be appointed by 

the Authority. 

 

Clause 15.- (i) Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government to 

prescribe by rules, the fees and the documents alongwith which a person 

or user aggrieved by an order of the Assessing Officer made under section 

14, may prefer an appeal to the Appellate Officer within a period of thirty 

days from the date of the order. 

 

(ii) Sub-clause (2) of this clause empowers the State Government to prescribe 

by rules, the manner in which the Appellate Officer shall be appointed by 

the State Government. 

 

Clause 16.- (i) Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government to 

prescribe by rules, the fees and the documents alongwith which a person 

or user aggrieved by an order of the Assessing Officer made under section 
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15, may prefer a second appeal to the Water Appellate Authority 

constituted under section 17, within a period of thirty days from the date 

of the order. 

 

(ii) Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government to prescribe 

by rules, the procedure followed by which the Water Appellate Authority 

shall pass an order  after examining the record. 

 

Clause 17.- (i)  Sub-clause (1) of this clause empowers the State Government 

by notification in the Official Gazette, to constitute the Water Appellate 

Authority consisting of the Chairman and members as may be specified 

therein.  

(ii) Sub-clause (3) of this clause empowers the State Government to prescribe 

by rules, the terms and conditions of the Chairman and members the Water 

Appellate Authority; and also empowers to prescribe the procedure to be 

followed by the Water Appellate Authority. 

 

Clause 18 - Sub-clause (2) of this clause empowers the State Government by 

notification in the Official Gazette, to prescribe such reduced rate for such 

offences at which the Authority or any other officer authorized by it shall 

compound the offence.  

 

Clause 22. - This clause empowers the State Government by notification in the 

Official Gazette, in consultation of the High Court, to designate one or 

more Courts of the Judicial Magistrate of First Class or Metropolitan 

Magistrate, in the district or metropolitan area, as the case may be as 

designated court for speedy trial of offences under this Act.   

 

Clause 23. - sub-clause(2) of this clause empowers the State Government, by 

notification in Official Gazette, to delegate any of its powers, except the 

power of making rules, exercisable by it under this Act or the rules, to the 
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Board in such matters and subject to such terms and conditions, if any, as 

may be specified in such notification. 

 

Clause 24.- This clause empowers the State Government, by notification in the 

Official Gazette, to issue, from time to time, directions to the local 

authorities or the Board as it may deem fit for giving effect to the 

provisions of this Act.  

 

Clause 26.- This clause empowers the State Government, by notification in the 

Official Gazette, to make rules not inconsistent with this Act for carrying 

out the purposes of this Act.  

 

Clause 27.- This clause empowers the State Government by an order, to remove 

any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or do 

anything not inconsistent with the objects and purposes of this Act, which 

appears to it to be necessary or expedient within a period of three years. 

 

 

The delegation of legislative power as aforesaid is necessary and of a 

normal character. 

 

 

Dated the 22nd July, 2019.                             KUNVARJIBHAI BAVALIYA. 
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to prevent unauthorized or excessive drawl of water, 

damage to water supply infrastructure; and to protect 

domestic water supply system in the State of Gujarat and 

for the matters connected therewith or incidental 

thereto. 
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