ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦ ਏਰੀਏ ਦ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਦ ਨਧਆਨ ਨ ਿੱ ਤ
(ਗਰਮੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚ ੀਣ ਵਾ ਾਣੀ ਦੀ ਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਈ)
ਗਯਟਯ ਭਸਾਰੀ ਯੀਆ ਡਡਵਰਭੈਂਟ ਅਥਾਡਯਟੀ ( ਗਮਾਡਾ), .. ਨਗਯ ਦ ਸ਼ਡਸਯ ਡਨਵਾੀਆਂ ਰਈ ਾਪ,
ੁਯੱਡਿਅਤ ਅਤ ਸੀ ਰਸ਼ਯ ਨਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ਡਨਯੰ ਤਯ ਰਦਾਨ ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਮਤਨਸ਼ੀਰ ਸ। ਯ ਅਡਤ ਗਯਭੀਆਂ ਦ
ਭਭ ਡਵਚ ਆ ਜੀ ਦ ਡਸਮਗ ਤੋਂ ਡਫਨਾਂ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ਸੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਚੱ ਰਣਾ ੰ ਬਵ ਨਸੀਂ ਸ। ਇ ਰਈ ਗਯਭੀਆਂ ਦ
ਭਭ ਡਵਚ ਾਣੀ ਦੀ ਥੁੱ ੜ ਨੂੰ ਡਧਆਨ ਡਵੱ ਚ ਯੱ ਿਦ ਸ 30 ਜੂਨ 20 18 ਤੱ ਕ ਸਠ ਡਰਿ ਅਨੁਾਯ ਾਣੀ ਦੀ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਕਯਨ/
ਫਯਫਾਦੀ ਕਯਨ ਦੀ ਿਤ ਭਨਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ:ੜੀ

ਵਰਵਾ

ਨੰ:
1

2

ਘਯ ਡਵੱ ਚ ਫਗੀਡਚਆਂ /ਗਭਡਰਆਂ ਆਡਦ ਨੂੰ ਾਣੀ

ਕਵਰ ਸ਼ਾਭੀ 5 ਵਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਗੀਡਚਆਂ /ਗਭਡਰਆਂ

ਰਗਾਉਣਾ

ਆਡਦ ਨੂੰ ਾਣੀ ਰਗਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ

ਕੂਟਯ/ਕਾਯਾਂ ਜਾਂ ਸਯ ਗੱ ਡੀਆਂ ਦਾ ਟੂਟੀ ਉਯ ਾਈ

ਿਤ ਭਨਾਸੀ

ਰਗਾ ਕ ਧਣਾ
3

ਵਸੜ/ਪਯ /ੜਕਾਂ ਆਡਦ ਦਾ ਧਣਾ

ਿਤ ਭਨਾਸੀ

4

ਟੁਰੂ ੰ  ਦੀ ਭੀਟਯ ਤੱ ਕ ਾਈ ਡਵਚ ਕਈ ਵੀ ਰੀਕਜ

ਿਤ ਭਨਾਸੀ

5

ਪਯੂਰ ਤੋਂ ਭੀਟਯ ਤੱ ਕ ਾਈ ਡਵੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਰੀਕਜ

ਤੁਯੰਤ ਡਯਅਯ ਕਯਵਾਈ ਜਾਵ

6

ਘਯ ਦ ਛੱ ਤ ਉਯ ਯੱ ਿ ਗ ਟੈਂਕ/ਡਜਯਟ ਕੂਰਯਾਂ ਦਾ

ਿਤ ਭਨਾਸੀ

ਵਯ ਪਰ ਅ ਕਯਨਾ
ਆ ਾਯ ਸ਼ਡਸਯ ਡਨਵਾੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਡਕ ਤੁੀਂ ਗਯਭੀਆਂ ਦ ਇਸਨਾਂ ਭਸੀਡਨਆਂ ਡਵਚ ਉਯ ਦੱ  ਅਨੁਾਯ ਾਣੀ ਦੀ
ਦੁਤਵਯਤੋਂ ਨਸੀਂ

ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਅਤ ੁਚਾਯੂ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਚਰਾਉਣ ਡਵਚ ਗਭਾਡਾ ਦਾ ੂਯਾ ਾਥ ਦਵਗ। ਡਪਯ

ਵੀ ਜਕਯ ਕਈ ਿਤਕਾਯ ਾਣੀ ਦੀ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਕਯਦਾ ਸ ਤਾਂ ਡਵਬਾਗ ਉ ਦ ਡਿਰਾਪ ਸਠ ਡਰਿ ਅਨੁਾਯ ਿਤੀ ਵਯਤਣ ਰਈ
ਭਜਫੂਯ ਸਵਗਾ:-

ੜੀ

ਵਰਵਾ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਵਾ

ਨੰ.
1

ਡਸਰੀ ਵਾਯ ਉਰੰਘਣਾ

ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ

ਰਈ
2

ਦੂਯੀ ਵਾਯ ਉਰੰਘਣਾ

ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ

ਰਈ
3

ਤੀਯੀ ਵਾਯ ਉਰੰਘਣਾ

ਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱ ਡਟਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ 5000/- ਯੁ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ

ਰਈ

ਵੂਰ ਕਯਕ ਸੀ ਭੁੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।

 ਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਨੁਾਯ ਾਣੀ ਦੀ ਦੁਯਵਯਤੋਂ / ਫਯਵਾਦੀ ਯਕਣ ਦੀ ੁਯ ਜਯ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਜਕਯ ਡਕ
ਡਵਅਕਤੀ ਵਰੋਂ ਾਣੀ ਦੀ ਦੁਯਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਤਾਂ ਸਠ ਡਰਿ ਨੰਫਯਾਂ ਤ ੰ ਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ ਸ:-

ਏਰੀਆ

ਉ ਮੰ ਡ

ਜੂਨੀਅਰ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਇੰਜੀਨੀਅਰ
9888668494

9876744256

9888668494

9888361515

9888668494

9872827271

9888668494

9882335420

9888668494

9872827271

ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਗਭਾਡਾ ਵੱ ਰੋਂ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ ਡਕ ਸਠ ਡਰਿ ਤਯੀਡਕਆਂ ਨੂੰ ਅਣਾ ਕ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ :ਾਣੀ ਫਚਾਉਣ ਦ ਤਯੀਕ
1

ਆਯ., ਵਾਟਯ ਡਊਯੀਪਾਇਯ ਅਤ ਅਯ ਕੰ ਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਨਕਰ ਪਾਰਤੂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਘਯ ਦੀ ਾਪ ਪਾਈ ਕਯਕ ਅਤ
ਡਦਆ ਨੂੰ ਾਣੀ ਦ ਕ।

2

ਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਧਣ ਰਈ ਟੂਟੀ ਅਤ ਾਈ ਰਗਾ ਕ ਧਣ ਦੀ ਫਜਾ ਫਾਰਟੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।

3

ਡਾਫ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਾਣੀ ਪਰਸ਼ ਕਯਨ ਦੀ ਫਜਾ ਡੱ ਫ ਨਾਰ ਾਣੀ ਾਇਆ ਜਾਵ ਡਜ ਨਾਰ ਸਯ ਵਾਯ ਘੱ ਟ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ 3 ਤੋਂ 5 ਰੀਟਯ ਤੱ ਕ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਸਵਗੀ।

4

ਰਾਡਟਕ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀ ਫਤਰਾਂ ਪਰੱ ਟੈਂਕੀ ਡਵੱ ਚ ਯੱ ਿਣ ਨਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।

5

ਫਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਚਰਾ ਕ ਧਣ ਦੀ ਫਜਾ ਟੱ ਫ ਜਾਂ ਫਾਰਟੀ ਡਵੱ ਚ ਧਣ ਨਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਸਵਗੀ।

6

ਨਸਾਉਣ ਰਈ ਪੁਆਯ ਦੀ ਥਾਂ ਤ ਫਾਰਟੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਨ ਨਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਸਵਗੀ।

7

ਸੱ ਥ, ਭੂੰ ਸ, ਯ ਆਡਦ ਧਣ ਰਈ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਾਣੀ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।

8

ਘਯ ਦ ਉਯ ਯੱ ਿੀਆਂ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤ ਵਾਟਯ ਵਯ ਪਰ ਅ ੈਂਯ ਰਗਾਉਣ ਨਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਸਵਗੀ।

9

ਡਦਆਂ ਨੂੰ ਦਯ ਯਾਤ ਨੂੰ ਾਣੀ ਦਣ ਨਾਰ ੂਯਜ ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਨਾਰ ਬਾਪ ਫਣ ਕ ਉੱਡਣ ਵਾਰ ਾਣੀ ਨੂੰ ਫਚਾਇਆ ਜਾ
ਕਦਾ ਸ।

10

ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਕਯਨ ਰਈ ਫਜੀਆਂ ਨੂੰ ਾਣੀ ਵਾਰੀ ਟੂਟੀ ਚਰਾ ਕ ਧਣ ਦੀ ਫਜਾ ਡਕ ਕੰ ਨਟਨਯ ਡਵਚ ਾ ਕ ਧਣ
ਨਾਰ ਾਣੀ ਨੂੰ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਕਦਾ ਸ।

ਗਭਾਡਾ ਵੱ ਰੋਂ ਸ਼ਡਸਯ ਵਾੀਆਂ ਨੂੰ ਡਵਵਾ ਡਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਡਕ ਗਭਾਡਾ ਆ ਬ ਰਈ ੀਣ ਮਗ ਾਣੀ ਬਯੂਯ ਭਾਤਯਾ
ਡਵੱ ਚ
ਅਤ ਰਸ਼ਯ ਨਾਰ ਸੀ ਵਕਤ ਉਯ ਆ ਜੀ ਦ ਦਯ ਦਯ ਸੁੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਸਭਸ਼ਾ ਤੱ ਤਯ ਯਸਗਾ।

ਮੁਿੱ ਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

