çëåð Ç÷ñÅ ñ¯Õ Ã¿êðÕ ÁëÃð, ëÅÇ÷ñÕÅ
Ú¯ä êÌÇÕÇðÁÅ ç¶ éÅñ-éÅñ éÅî÷ç×Æ êÌÇÕÇðÁÅ ô»åÆê±ðòÕ ã³× éÅñ î°Õ³îñ Õðé ñÂÆ ÕÆå¶ ×Â¶
ê°ÖåÅ ÇÂ³å÷Åî

ëÅÇ÷ñÕÅ B øðòðÆ
ÇâêàÆ ÕÇîôéð-Õî-Ç÷ñÅ Ú¯äÕÅð ÁøÃð Ã. ÁðÇò³ç êÅñ ÇÃ³Ø Ã³è± é¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁ» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ
é×ð Çé×î, é×ð Õ½ºÃñ» Áå¶ é×ð ê¿ÚÅÇÂå» Ú¯ä» òÅÃå¶ éÅî÷ç×Æ ëÅðî ñËä ñÂÆ Ãî±Ô ÁËÃ.âÆ.ÁËî.
åÅÇÂéÅå ÕÆå¶ ×Â¶ ÔéÍ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Ãì³èå À°ê î³âñ îËÇÜÃàð¶à ò¼ñ¯º ÁÅêä¶ çëåð ÇòÖ¶ éÅî÷ç×Æ
ëÅðî êÌÅêå Õðé ñÂÆ ê°ÖåÅ êÌì³è ÕÆå¶ ×Â¶ ÔéÍ
Ç÷ñ·Å Ú¯ä ÁëÃð é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ éÅî÷ç×Æ êÌÇÕÇðÁÅ ÇòÚ ÇÕÃ¶ ÇÕÃî çÆ Õ°åÅÔÆ éÔÆº òðåÆ ÜÅ ðÔÆÍ
À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ éÅî÷ç×Æ êÌÇÕÇðÁÅ ç½ðÅé À°îÆçòÅð» ù Çç¼Õå éÔÆº ÁÅÀ°ä Çç¼åÆ ÜÅ ðÔÆ ÔËÍ À°é·» ÇÕÔÅ
ÇÕ ÇÂñËÕôé ÇâÀ°àÆ ç½ðÅé òÆ Áä×ÇÔñÆ éÅ òðåä Ãì³èÆ Ãì³èå ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ñ¯óÆºçÆÁ» ÔçÅÇÂå»
ÜÅðÆÁ» ÕÆåÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ
Ç÷ñÅ Ú¯äÕÅð ÁøÃð é¶ Á¼×¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ëÅÇ÷ñÕÅ éÅñ Ãì³èå À°îÆçòÅð ÁËÃ.âÆ.ÁËî. çëåð ëÅÇ÷ñÕÅ
ç¶ Õ¯ðà ð±î ÇòÖ¶, ÁðéÆòÅñÅ éÅñ Ãì³èå À°îÆçòÅð ÁðéÆòÅñÅ ô¶Ö Ã°íÅé ç¶ åÇÔÃÆñ çëåð ÇòÖ¶,
ÜñÅñÅìÅç éÅñ Ãì³èå À°îÆçòÅð ÁËÃ.âÆ.ÁËî. çëåð ÜñÅñÅìÅç Áå¶ Áì¯Ôð éÅñ Ãì³èå À°îÆçòÅð
åÇÔÃÆñ çëåð Áì¯Ôð ÇòÖ¶ Ãò¶ð¶ AA òÜ¶ å¯º ç°êÇÔð C òÜ¶ å¼Õ éÅî÷ç×Æ ëÅðî íð ÃÕç¶ ÔéÍ À°é·»
ÇÕÔÅ ÇÕ Ú¯ä êÌÇÕÇðÁÅ ù ô»åÆê±ðòÕ é¶êð¶ ÚÅó·é ñÂÆ Ç÷ñ·Å êÌôÅÃé å¶ ê°ÇñÃ êÌôÅÃé ò¼ñ¯º ê°ÖåÅ
ÇÂ³å÷Åî ÕÆå¶ ×Â¶ ÔéÍÀ°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ Çëð òÆ Ü¶Õð ÇÕÃ¶ ù Çç¼Õå ÁÅÀ°ºçÆ ÔË å» À°Ô ÇâêàÆ ÕÇîôéð
çëåð éÅñ Ã³êðÕ Õð ÃÕçÅ ÔËÍ

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਰਜ਼ਿਘਿ ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ, 2 ਫਰਿਰੀ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਿੀਅਰ ਜਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਮੰ ਡਲ੍ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਸਰੀ ਚਮਕ ਜ਼ਸੰ ਗਲ੍ਾ ਿੇ ਦੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ
ਮੰ ਡਲ੍ ਅਧੀਿ ਜ਼ਤੰ ਿ ਬਲ੍ਾਕ ਅਰਿੀਿਾਲ੍ਾ ਸ਼ੇਖ ਸੁਭਾਿ, ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਅਤੇ ਜਲ੍ਾਲ੍ਾਬਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਿ।ਸਮੂਹ ਬਲ੍ਾਕਾਂ ਅਧੀਿ ਆਉਂਦੇ
ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਿੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਇਸ ਮੰ ਡਲ੍ ਿੱ ਲ੍ੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਿਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਰਜ਼ਿਘਿ
ਸਪਲ੍ਾਈ ਲ੍ਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਬਲ੍ ਸਮੇਂ ਜ਼ਸਰ ਭਰਿਾ ਲ੍ਾਿਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਿਹਾਂ ਜ਼ਕਹਾ ਜ਼ਕ ਮੰ ਡਲ੍ ਅਧੀਿ ਇਕ ਮਹੀਿੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਬਲ੍ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ੍ੈਕਸ਼ਿ 16.00 ਲ੍ੱਖ ਤੋ ਿਧੇਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਬੱ ਲ੍ ਖਪਤਕਾਰਾ ਿਲ੍ੋ ਿਾ ਭਰਿ ਕਾਰਿ ਮਹੀਿੇ ਜ਼ਿੱ ਚ ਅਿੁਮਾਿਤ 2-3 ਲ੍ੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਿੀਜ਼ਿਊ ਹੀ ਇੱ ਕਤਰ ਹੰ ੁੁਦਾ
ਹੈ, ਜ਼ਜਸ ਕਾਰਿ ਜ਼ਿਭਾਗ ਿੂੰ ਿਾਟਰ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸਕੀਮਾ ਦੇ ਜ਼ਬਜਲ੍ੀ ਦੇ ਜ਼ਬੱ ਲ੍ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾ ਤੇ ਜ਼ਰਪੇਅਰ ਆਜ਼ਦ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਿਾਉਣ
ਜ਼ਿੱ ਚ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਿਹਾਂ ਿਲ੍ੋ ਜ਼ਪੰ ਡ ਿਾਸੀਆ ਿੂੰ ਅਪੀਲ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜਲ੍ਦ ਤੋ ਜਲ੍ਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਬੰ ਧਤ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍
ਦਫਤਰਾ ਜ਼ਿਖੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਪੰ ਡਾਂ ਜ਼ਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਅਜ਼ਜਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਿਾ ਆਿੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਸਪਲ੍ਾਈ ਜ਼ਿਰਜ਼ਿਘਣ ਜ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲ੍ਾਿਾ ਜ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ ਦਫਤਰੀ ਕੰ ਮ ਕਾਜ ਿਾਲ੍ੇ ਜ਼ਦਿਾਂ
ਜ਼ਿੱ ਚ ਦਫਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ ਜੀਿੀਅਰ ਜਲ੍ ਸਪਲ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਮੰ ਡਲ੍ ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ ਦੇ ਫੋਿ ਿੰਬਰ 01638-261348,
ਦਫਤਰ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਇੰ ਜੀਿੀਅਰ ਜ/ਸ ਅਤੇ ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਿੰ: 1 ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 01638-260348 ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਉਪ
ਮੰ ਡਲ੍ ਇੰ ਜੀਿੀਅਰ ਜ/ਸ ਅਤੇ ਸੈਿੀਟੇਸ਼ਿ ਉਪ ਮੰ ਡਲ੍ ਿੰ: 2 ਫਾਜ਼ਜਲ੍ਕਾ 01638-266007 `ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

