
  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

(ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-2 ਸਾਖਾ) 

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:- ਦ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

ਨੌ: 

1) [ਲਲ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਏ.ਡੀ.ਈ. _- ਧਲਲਿੰਗ [ਖਲ ਛਾ ਤੇ 
ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

2) | ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ _ | ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਡਬਲਯੂ.ਐਮ. ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
2 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ̀ _ ਸਬ 

ਡਵੀਜ਼ਨ _ਨੰਬਰ-1, _ ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 

3) | ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ | ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਰਸੂਲਪੁਰਾ 
4) | ਇੰਦਰਜੀਤ __ | ਕੋਨਾਲ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ: 10 ਬਠਿੰਡਾ | ਏ.ਟੀਈ  `ਵਿਜਲੋਜ [ਲੜੀ ਨ ਤਲ ਥ 

ਸਾਹਨੀ .ੂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੇ 
5) | ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਏ.ਟੀ.ਈ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨਾਲ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ: 10 [ਲੜੀ ਨੰ: 4 ਵੀ ਛੰ 

ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਠਿੰਡਾ ਤੇ 
6) | ਰਾਮ __ ਸਰਨ | ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਾਟਰ `ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ `ਸਬ [ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਦਾਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ: 3 ਮੋਹਾਲੀ 
7) | ਰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾਂ ` | ਭੈਨਾਤੀ ਲਈਂ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲੀ ਥਾ ਤੇ 

8) _| ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ _ | ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਟਿਆਲਾ _`__ਡਰੇਨੋਜ਼ 
ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਲੜੀ ਨੰ: 40 ਦੀ - ੍ ਥਾਂ ਤੇ 

9) | ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ | ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ [ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਧਮੀਜਾ ੧ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਐਟ 

.. "ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 
2 10) । ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ _! ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਡਰੇਨੋਜ਼ ਉਸਾਰੀ | ਖਾਲੀਂ ਥਾਂ ਤੇ 

ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ __ਨੰ:੯ 217 
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

11) | ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ [ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਈਡਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ | ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਰ੍ ਸੋਬਡਵੀਜ਼ਨ _ ਨੰ: ` 2 

੬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
12) | ਯਸੁਪਾਲ ਕੁਮਾਰ | ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਣਜੀਤ __ਸਾਂਗਰ ਡੈਮ ੍ 

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
13) | ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੰਜੈਕਟ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ: [ ੍ 

੭ 2 ਡਰੇਨੇਜ਼ ਮਲੋਟ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
14) | ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ | ਤੈਨਾਤੀਂ ਲਈ ਉਮਲਬਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ: 4 ਰ੍ 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
15) | ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਿਜ਼ਾਇਨ ੍ 

ੱਧ ਪੰਸਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
16) [ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ _[ ਤੈਲਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ. ਕਨਾਲ ਰਹ 

ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸਰ 42 ਦੀ 
ਥਾੱ 

17) । ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ! ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਿਸ਼ਰੀਵਾਲਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ . 

ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
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42) | ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ | ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ: & ਕਨਾਲ ਕਨਾਲ _ਲਾਈਨਿੰਗ ਉਪ | ਲੜੀ ਨੰ: 38 ਦੀ 
ਸਿੰਘ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ `` | ਮੰਡਲ ਨੰ: 11, ਬਠਿੰਡਾ ਥਾਂ ਤੇ 

43) | ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ [ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਧ | ਰਜਸਥਾਂਨ ` ਕਨਲ ਸਬ ਲੜੀ ਨ ਯੇ 
ਗਿੱਲ ਮੰਡਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪ੍ੋਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਂ ਤੇ 

44) ਰੁਪਿੰਦਰ _ਸਿੰਘ [ਰਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ | ਲੜੀ ਨੰ: 43 ਦੀ 
ਪਾਬਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ - ਮਕੈਨੀਕਲ _ ਉਪ _ ਮੰਡਲ | ਥਾਂ ਤੇ 

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 
45) | ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਉਪ ਮੰਡਲ ਕਨੂਆ ਮਲਕਪੁਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. | ਲੜੀ ਨੌਂ: 46 ਦੀ 

ਕਲੇਰ _ ਮਲਕਪੁਰ ਥਾੰ ਤੇ 
46) | ਰਕੇਸ਼ ਪੁੰਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਉਪ ਮੰਡਲ __ਕਠੂਆ [ਲੜੀ ਨੰ: 45 ਦੀ 

ਮਲਕਪੁਰ ਮਲਕਪੁਰ ਥਾਂ ਤੇ 
47) | ਗੁਰਦਿਆਲ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਉਪ ਮੰਡਲ ਬਟਾਲਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਉਪ ਮੰਡਲ ਉਸਾਰੀ | ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਸਿੰਘ ਨੰ: 2 ਡਰੇਨੇਜ਼ ਮੰਡਲ 
। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰ੍ 

48) | ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਮੈਲੀ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਟਰ _ ਰਿਸੋਰਸ ਅਤੇ | ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

- | ਮੋਹਾਲੀ 
49) | ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ | ਸਿੰਚਾਈ ਖੋਜ਼ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਉਪ ਮੰਡਲ | ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਡਰੇਨੇਜ਼ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਕਨਾਲ ਮੰਡਲ | . 
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਡਲ ਨੰ:1. | ਅਬੋਹਰ 

50) | ਅਸ਼ੈਂਕ ਕਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤਿਉਣਾ __ਉਂਪ _ ਮੰਡਲ 
ਅਗਰਵਾਲ ਮੁੰਕੰਤਸਜ ' _੪ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

51) | ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ | ਰਿਚਾਰਜ ਸਟੱਡੀ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਾਟਰ _ਰਿਸੋਰਸ _ ਅਤੇ 
ਪਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 

ਮੋਹਾਲੀ   
  

2. __ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
13.7.2017 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:-1/7/2017-1ਸਪ2/ (੨੧215 ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 12111? 
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

  

1) __ ਸਕੱਤਰ/ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਮੱਧ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ-19; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। ਰੇ 
4) ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਫਤ੍ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ 

-_` ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 

(2) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ 

ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। _. 
6) __ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਲ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪੰਜ ਰ੍ 

ਸੁਪਰਣਟ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ:- ਨ 
ਨਿੱ:ਸ/ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। 
ਨਿੱ.ਸ:./ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜੀਂ। 

ਨਿੱਟਸ:/ ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ। ਨ 

   


