
  

  

  

  ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,(ਕਾਰਜ ਸਾਖਾ)ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਠ 
ਅੰਕਣ ਨੰ: 15/6/16- ਸਿਕ(2)/925055/4 ਮਿਤੀ 16-02-2017 ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
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ਪੰਜ ਼ਰਗਰਾਦੇ ਚਪਰਂਤ ਜੌਡੀਫੜੋਸ਼ਨਾਈੀ ਕਥੀ ਕੋਰੀ ਅਤ ਜੌਲਤੀ ਫਰਕ ਦਛ 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:- 

1) ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਰਫਤ 
ਪੀ. ਆਰ, ਡੀ, ਬੀ. ਡੀ. , ਐਸ. ਸੀ. ਉ.ਨੰ: 61-2, ਫੇਜ-2, ਐਸ.ਏ. ਐਸ.ਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ। 

2) _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
3) _ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਪੱਚਲਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ 

ਲਈ) । 

4) ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੈਜਮੈਟ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
5) _ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ 

ਲਿਮਟਿਡ, ਦੀ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 
6) __ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ 

ਲਿਮਟਿਡ , ਦੀ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 
7) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਰਜੀ ਡਿਵੈਪਸੈਂਟ ਏਜਸੀ ਸੈਕਟਰ-33 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
8) _ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ.ਬੀ_ਨੰਗਲ। 
9) __ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,ਕੰਡੀ ਕਨਾਲ ਹਲਕਾ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
10) ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕਨਾਲ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 
11) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਰੋਪੜ। 
12) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ। 
13) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ। 
14) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਜਲੰਧਰ । 

15) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ । 
16) ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,(ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
] ਇੰਚਾਰਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਫਾਰ ਅੱਪਲੋਡਿੰਗ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਬਸਾਇਟ। 

  

  

ਸਹਿ ਪੱਤਰ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ( 
ਵੀ 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੈਲ ਸਿੰਰਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਜਾਬ [ ਹੈ। 6) 
ਪਵੀਜਣ ਰ੍ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ /ਰੈਗੂਲੇਸਨ, ਤਰਹ ਮਤੀ. ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨੈ 

11121 22।)]



  

(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਾਜਟ ਵਿਦ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ) 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

(ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ) 
ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਨੰ. 15/64/16-ਸਿੰਕ(2) / ?4$%& >>/4 ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ [£-4-17 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੰਬਰ 15/6/16-ਸਿਕ(2) 907367/1 ਮਿਤੀ 11/1/2017 ਦੀ ਅਧਿਲੰਘਣਾ 

ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 (8 ਆਫ 1873) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 

63 ਅਸੀਨ ਇਹ ਅਬਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ੍ਹ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ 

ਨਿਗਲਦੀ ਹੈ ਦੀ 1੩0081੩੬੦॥ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਮਿਤੀ 21/9/2016 ਤੋਂ 15/3/2017 

ਤੱਕ (ਦੋਵੇ ਦਿਨ ਸਾਮਿਲ ਹਨ) ਦੀ 176 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮਿਤੀ 
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ 
ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

-ਪਿੰਨ ਅੰਕਣ ਨੰ. 15/64/16 - ਸਿੰਕ(2) 
ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਇਸ ਦੀ ਕਾਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਛ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗ
ੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜ਼ਟ ਵਿਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛਾਪਛ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਫ ਲਈ ਭੇਜੀਆ ਜਾਏ। ਰ੍ 

ਤਰ ਸਿੰਚਾਈ 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ. ।5/6੭16-ਸ਼ਿੰਕ(2) ੪565 6/4 ਰ ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ [£-2-17 

ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਝਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1 ਸੀ ਬੀ ਐਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ,ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਮਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਮਾਰਫਤ 

&”ਧੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ.,ਐਸ.ਸੀ.ਉਂ ਨੰ. 61-62 ਫੇਜ-2,ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ। 

੧੭” 2 __ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੂ.ਓ ਨੰ. 155 ਪਾਰਟੀਸਨ 

  

ਮਿਤੀ 08-02-2017 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ। 

3 ਤਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ.ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਖਬਾ
ਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਲ ਲਈ) 

/ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

5 ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮ. 

ਦੀ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

6 ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮ. ਦੀ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ' 

? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰੋਪੜ 

8 ਫਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿਘ ਨਗਰ । 

9 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ। 
ਸਿ.” %੨-- ੮2= == ਦੇ ਲਵ === 
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