
2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਗਾਰ 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 

(ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ- 3 ਸ਼ਾਖਾ) 

ਪੈਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 
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ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 10/3/2017-2ਸ੫3/ 1101833/1-5`ਖਿਤੀ_ 68-11-2017 ਰਾਹੀਂ 

ਨਵ -ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਜੂਨੀਅਰ ਇਜੀਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ . ਗਏ ਨਲ, ਉਨਾ ਦੀ ਪੁ੍ਟੀਂ 

ਬੇਨਤੀਆਂ/ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਟ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦ ਦੀ ਹੈ:- 
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ਨ ਇਹ ਹਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੁਰੈਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਰੀ। 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ” ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ 

01.12.2017 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਜਲ ਸਰੋਟ ਵਿਭਾਗ। 

ਨੰ: 10/3/2017-2ਸ੫3# ੧੧7੧੭ 32-(1 ਰਤ ਮਿਤੀ, ਚੋਡੀਗੜ੍ਹ । ੭ 1੧੧ 

ਉਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾੰ ਅਤੇ ਲੌੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ:- 

1. ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਜਾਬ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਸਬੈਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਜਲ ਨਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਮ, 
ਇਤ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

3. ਸਬੈਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਜਲ ਨਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੋਜਾਬ, ਚਡੀਗੜ੍ਹ। 

4੫੬ ਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਇਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਮ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

੭__ਸਬੈਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ , ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਜਲ ਨਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਮ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! 
ਹੀ ਵਿ 

ਅਧੀਨ 'ਸ ਵਿ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ 
ਗਾ 

1__ਸਕੱਤਰ/ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੋਤਰੀ ਪੰਜਾਬ , ਚੌਡੀਗੜ੍ਹ। 

੭_ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ “ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸੰਰੋੜ ਵਿਭਾਗ, ਪਜਾਬ। 

3_ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ/ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸੰਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਜਾਬ। 

4_ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ,ਪਜਾਬ। 

5_ ਸੈਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ/ਜਲ ਸੰਰੋੜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 

6. ਸਸਸ.ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸੰਰੋਤ ਵਿਭਾਰ।, ਪਜਾਬ। 

 


