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ससिलववासिवानगरपरररषदर

SILVASSA MUNICIPAL COUNCIL
सिसंघशवाससितप्रदरदेशदरवादररवाएवसंनगरशवदेलला
DADRA & NAGAR HAVELI
ससिलववासिवा396230
SILVASSA – 396230

10/07/2019

PUBLIC NOTICE
Whereas, it is to bring into the notice of the Resident
households/Societies/Apartment/Govt. ofces/srivate ofces/sigh low rise
buildings within Silvassa Municipal Council Area that, presently the scheme for
providing drinking water has been functional.
Whereas, the water supply facilities are already activated in most of the
wards within Silvassa Municipal Council Area, and looking at the healthy response
of the public. Silvassa Municipal Council urge and direct all Resident
households/Societies/Apartment/Govt. ofces/srivate ofces/sigh low rise
buildings /sospitals /Shopping Centers etc. to construct underground tank/sump
especially in their societies immediately for releasing the water supply to the
users.
Whereas, the Silvassa Municipal Council has decided and fnaliied,
henceforth not to fll water in sintex water storage tanks installed in their area by
Silvassa Municipal Council will not be allowed. Also sintex water storage tanks
installed in their area by Silvassa Municipal Council will be removed from the
areas where water supply is functional and regular.
Therefore, all concerned are reminded to construct the underground water
tank/ sump so as to avail the uninterrupted supply of water from Silvassa
Municipal Council.
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Copy Submitted To: 1. sA to Advisor to the Administrator, UT of DD & Diu and DNs for information
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please
2. The Secretary UD, UT of DD & DNs for information please.
3. The Collector/Director (Municipal Administration), Dadra & Nagar saveli for
information please
4. The Vice sresident, Silvassa Municipal Council for information please.
5. The Chief sublicity Ofcer, Dadra & Nagar saveli , Silvassa with a request
to publish the said public notice in local newspapers for wide publicity.
6. All sead of Ofce, Dadra & Nagar saveli, Silvassa for information and wide
publicity please
7. Notice Board.
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ससिलववासिवा नगर रररषदप

SILVASSA MUNICIPAL COUNCIL
सिसंघ शवाससित प्दपदश दपवादपरवा एवसं नगर ददवदललं
DADRA & NAGAR HAVELI
ससिलववासिवा 396230
SILVASSA – 396230

10/07/2019

જહે ર સૂચના
સરકારી કરરચારી, રહે ણાંક રકાનો / સોસાયટી/ એપાટરરેનટ / સરકારી ઑફફસ / ખાનગી
ઑફફસના રહે વાસી સરકારી કચેરી ના કરરચારી ને જણ કરવારાં આવે છે કે પીવાના પાણી પુરવઠા યોજના
હવે સસલવાસા નગર પાસલકા ફવસતારરાં કાયરરત છે .
સસલવાસા નગર પાસલકા ફવસતારરાં રોટાભાગના વારરરાં પાણી પુરવઠાની સુફવધા સસકકરય છે . જહે ર
જનતાના હકારાતરક પકરફતભાવ ને ધયાને લઈને સસલવાસા નગર પાસલકા અરજ કરે છે અને બધા
રહે વાસીને ફનરે રસશત કરે છે કે સરકારી કચેરી, રહે ણાંક રકાનો / સોસાયટી/ એપાટરરેનટ અને ખાનગી કચેરી
રાં ખાસ કરીને તેરના સોસાયટીરાં પાણીના પુરવઠાને રુકત કરવા રાટે ભૂગભર ટાંકી / સમપ તરત જ
બનાવવા નું રહે શે.
સસલવાસા નગર પાસલકા દારા ફનણરય લેવારાં આવેલ કેતકરે સથાફપત સસનટે કસ પાણી સંગકરહ
ટાંકીઓરાં પાણીની પરવાનગી નથી. સસલવાસા નગર પાસલકાના કેતકરોરાં સથાફપત થયેલ સસનટે કસ પાણી
સંગકરહ ટાંકી તે ફવસતારોરાંથી કાઢી નાખવારાં આવશે જયાં પાણીની પુરવઠો કાયરશીલ અથવા ફનયફરત
હોય છે .
તરાર સંબફં ધત ભૂગભર જળ ટાંકી બનાવવા રાટે યાર કરાવવારાં આવે છે કે પાણીની અફવરત પુરવઠો
પકરાપત કરવા રાટે ભૂગભર જળાશયોના ફનરારણ રાટે તરાર સંબફં ધતને યાર કરાવવારાં આવે છે .
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રુખય અફધકારી
સસલવાસા નગર પાસલકા
રારરા અને નગર હવેલી
સસલવાસા
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सिवावर जनननक सिसूचनवा
आववासिलाय घरर / सिसोसिवायटला / अपरवाटर ममट / सिरकवारला दरफतर / नननजला कवायवारलय कदे नननववासिला वश सिरकवारला
कमर चवारला कसो सिसूननचत ननकयवा जवातवा शह कक ससिलववासिवा नगर परररषदर कदेत कदे भलातर परदेयजल आपरसूननतर यसोजनवा अब
ननक्रियवाशलाल शह।
ससिलववासिवा नगर परररषदर कदेत कदे जयवादरवातर ववाारार मम जलवापरसूननतर कक सिसननवधवा सिननक्रिय शह। जनतवा कक
सिकवारवात्मक प्रननतननक्रियवा कसो दरदेेखतदे शह ए ससिलववासिवा नगर परररषदर सिभला आववासिलाय घरर / सिसोसिवायटला / अपरवाटर ममट /
सिरकवारला दरफतर/ नननजला कवायवारलय सिदे आग्श और नननदररननशत करतला शह ननक उपरयसोगकतवाराओओंसं कसो जल आपरसूननतर जवारला
करनदे कदे सलए ननवशदेष रपर सिदे उनकदे सिसोसिवायटला मम भसूननमगत टहक / नवाबदरवान कवा नननमवारम करम।
ससिलववासिवा नगर परररषदर नदे नननमर य सलयवा शह कदेत मम स्थवाननपरत ससिनटदेकसि ववाटर सटसोरदेज टहकर मम परवानला कक
अनसमननत नशह दरला जवाएगला। ससिलववासिवा नगर परररषदर कदे कदेत मम स्थवाननपरत ननकए गए ससिनटदेकसि ववाटर सटसोरदेज टहक उन
कदेतर सिदे शटवा ननदरए जवाएसं गदे जशवाप परवानला कक आपरसूननतर ननक्रियवाशलाल यवा नननयननमत शह।
इसिसलए, सिभला सिसंबसंसधतर कसो ससिलववासिवा नगर परररषदर सिदे परवानला कक नननबवारध आपरसूननतर कवा लवाभ उठवानदे कदे सलए
भसूननमगत परवानला कक टसंकक / नवाबदरवान कदे नननमवारम कक यवादर ननदरलवाई जवातला शह।
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