
    

ਨੰਬਰ (61੧ “1-ਐਲ ਰਤੀ “2020 

ਦਫਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨ ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਵਾਧੂ ਪਈ ਜਮੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਫਰੀ ਹੋਲਰ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ = 

    

  
      

  

ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਲੜੀ ਨੰ: [ਦਸਮ ਤਹਿ: ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ _| ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਬਾ | ਲਿਲਾਮੌ ਦੀ 

1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ _। ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਮਜੀਠਾ.ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱ ਰਬ ਯੂ ੭ 3 06-10-2020 
ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ, 3.33 ਮਰਲੇ 

: ੩ 
ਕੰਮਿਉ? 7ਈ ਟਿਤਾਗ ਮੰਜਾਜ 

ਬੋਲੀ ਦੀਆ ਸ਼ਰਤਾ :- ਚਡੀਤੇ ਰੱ 23੬ ਮੀ 

.__ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬੋਲੀ ਆਰੰਡ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬੈਲਣ ਲਈ 3 0. ਅੰ. ੧ 8 
ਬਿਆਨਾ ਵਜੋ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਆਨਾ _ਨਿਲਾਮੀ ਤੋ 
ਪਿੱਛੋ ਤਰੁੰਤ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨਿਲਾਮੀ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਖਵੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਹਿਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸੁਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾਂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੋਲੀ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸਤ 
ਰਕਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਦਿਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਇਹ 
ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਰੌਂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਸ੍ਹਾਂ 

ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਯੌਕ-ਮੁਛਤ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
_ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤ 3 ਬਰਾਬਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸੁਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ 

ਰ ਨਾਲ ਜਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਸਭਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ 
ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੁਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸ ਬੈਕ ਡਰਾਵਟ 

    

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਰ ਜਲ ,ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 4= 
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 84271-73500



ਨ ਲੈ 

1. ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰਾਂਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਂਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 

ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ ਵੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭੋ 

ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ _ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਭੋਂ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਡਰ ਨੰਬਰ:28 ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰਨ ਭੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

2. _ ਬੋਲੀਕਾਰ ਬੋਲੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ 3.00 
ਲੱਖ ਰਕਮ ਬਿਆਨਾ ਵੱਜੇ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਅਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ 
ਬਿਆਨਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋ ਪਿੱਛੋ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

3. ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗਰਾਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

4. __ ਨਿਲਾਮੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਂਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇ ਬੋਲੀ ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ :4/58 /97 - ਆਈ 

-ਵਬਲਯੂ(4)649। ਮਿਤੀ 25-03-1996 ਰਾਂਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ 
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 

ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

6. ਨਿਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ੧0% 

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 10% ਰਾਸੀ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬੋਲੀ ਦੀ ।5% 

ਰਕਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ 
ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਲੀ ਰੇਂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸੀ ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

&. __ ਛਾਕੀ ਰਵਿੰਦੀ 75% ਚਕਮ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਯਕਮੁਛਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ 75% ਕੀਮਤ ਕਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਛਿਮਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ 

15% ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 
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ਲੰਡ 

ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਡਿਯੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ 

ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਸ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 

ਦਸਦੇ ਹੋਏ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਨੋਟਿਸ 

ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤ ਡਿਉ ਹੈ 

ਤੱਕ _ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 2% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ, ਅਦਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ _ ਮਿਤੀ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਛਿਮਾਹੀ 
ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15% ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 2 ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਡਿਉਂ ਮਿਤੀ ਤੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ 

ਜਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ 

ਵੱਲੋ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸੁਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। 

ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਾਇਟ ਪਲੈਨ (ਨਕਸ਼ਾ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਲਾਕਾ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ 
ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 

ਵਿੰਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਿਲਾਮੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ੍ਹਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਲਾਮੀ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।



-“ ਨੰਬਰ:।62%-3) 71 ਐਲ 
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ਮਿਤੀ(੧]੦ /2020. 

ਉਪਰਕੋਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵੱਲ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਜੀ:- 

1. 

ਮੁੱਖ _ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਖੋਜ)/ਜਲ _ ਨਿਕਾਸ _ ਅਤੇ _ ਅ.ਬ.ਦ.ਨ ਹਲਕਾ, _ਜਲ ਸਰੋਤ 
ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਅੰ | 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਡਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ 

ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ: 4/58/1997-ਸਿੰ.ਕਾ(3)/475950/1 ਮਿਤੀ 04-05-2015 

ਰਾਂਹੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 26-08-2020 ਨੂੰ 
ਇਸ ਦਫ੍ਰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਦੀ 3 ਕੈਨਾਲ 3.33 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ 4/58/97-ਆਈ.ਡਬਲਯੂ(4)/6491 ਮਿਤੀ 25-03-1998 ਰਾਂਹੀ ਜਾਰੀ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 26-08-2020 ਨੂੰ ਇਸ 

ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਦੀ 3 ਕੈਨਾਲ 3.33 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਿਲਾਮੀ 

ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਮਜੀਠਾ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ 
4/58/97-ਆਈ.ਡਬਲਯੂ(4)/649। ਮਿਤੀ 25-03-1998 ਰਾਂਹੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 26-08-2020 ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ ਪਿੰਡ 

ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਦੀ 3 ਕੈਨਾਲ 3.33 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਲੋ ਹਾਜਰ 

ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਲ ਸ੍ਰਾਖਾ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ 

ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬ-ਸਾਇਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਾਪੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ । 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਮੰਡਲ, 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

    

ਰੱ


