
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਪਰ ਨ -ਮਿਤੀ.2021% 
ਨੰ: 131-ਐਮ/2ਵ.ਸ.2%?-/. / '੧%/€ 

ਵੱਲੋੱ 

ਅਪੀਲੇਟ ਆਥਰਟੀ-ਕਮ- 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

“ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 

ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 

-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ, ( ਕੋਡਜ ਸਾਖਾ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਵਿਸਾ: 

ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਔਡਰ ਸੈਕਸਨ 25 ਆਵ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ-2005। 

ਹਵਾਲਾ; 

ਮਿਤੀ 96/642016 

ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਬੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਏ ਦੀ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ 
ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸਨ 
ਕਮਿਸਨ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰ ਦੀ ਯੀਅਰ 2014 (1/1/201%ਤੋ' 31/12/2016) ਐਜ 

ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ: 304-23/4ਕੋਡਜ,£2015 ਮਿਤੀ 16-2-2016 ਅਤੇ ਪੱਤਰ 

ਨੌਬਰ 381-96/5-ਕੋਡਜ/2016 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 
ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ 

ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੋਧਤ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ, ਪੀ.ਆਈ.ਓਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 

  

  

  

    

ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨਾਂ ਅਹੁਦਾ ਪੋਸਟਲ ਐਡਰੈਸ | ਕੌਨਟੈਕਟ ਨੰ: ਈ ਮੇਲ 
ਨੰ: ੍ 

1. |ਸ੍ਰੀ __ ਪ੍ਰਵੀਨ | ਅਪੀਲੇਟ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ: | ਦਫਤਰ ਦਾ ਨੰ: _| 9੧੦000176% 
ਬਿਰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- _|45/1, ਸੈਕਟਰ | 0172- ਰਿ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 17-ਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! | 2703768 

।ਵਾਏਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ: 

ਸੈੱਲ,ਸਿਚਾਈ 9888174837 
ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ, ਰ੍ 

___ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
1. |ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ | ਪੀ.ਆਈ.ਓ- __ | ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜ:, | 985575102 _ | 5₹0680015(21901. 

ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ | ਕਮ-ਕਾ.ਕਾ.ਇਜ/ | ਸਿੰ ਵਿ. 11811.6010 

ਨਹਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ,ਸੈਕਟਰ 

18, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

2. |ਸ੍ਰੀ _ ਜਗਦੀਸ | ਪੀ.ਆਈ.ਓ- -ਉਹੀ- 9779740505 | 50ਮਮ੍ਰੋਮੋਕਮਮੰਮਪ 

ਆਰੀਆ ਕਮ-ਕਾ.ਕਾ.ਇੰਜ/ ਹਰ? 
ਯੋਜਨਾ       
  

     



  

9872470522. 1੧3੬੪ 3੬181 

94 (% £111811.੦0111 

  

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਸਰਾ 9501422133 

  

  

ਜਲ ਸਾਧਨ ਭਵਨ, 

ਸੈਕਟਰ-68, 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ। 

9814836435 %€11611062 
£111811. 60111 

  

ਐਸ.ਸੀ.ਓਨੰ: 

45/1,  ਸੈਕਟਰ- 

17ਈ 

ਹੀ 

ਡੀ ਹੀ ਤੋ ਹੋ 

%6€11 6005 

13.1.0.%£10811 

60111 

  

ਆ (9 

ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜ:, 

ਸਿੰ.ਵਿ. 
(9 2੨੫ 

ਪਜਾਬ,ਜਕਟਰ ਹੱ 

18, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

9814487453 

  

-ਉਹੀ- 7837171801 

  

[6 ਹੀ 

2724552 

    ਮਿ,         ਉਤ" 2774270   
  

 



  

  

9779107272 

  

9815526565 

  

9878614120 

  

ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- 

ਗ੍ੇਡ-1 /ਗਜਟਿਡ 

4੧੬9 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੇਜਾਬ, 

9815145896 

  

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ 

ਏ.ਪੀਆਈ.ਓ- 9815145896 

  

9580105935 

      ਤੇਜਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ ਸੇਰਗਿੱ       9872804584 
  

   



  

  

  

  

  

  

  

  

            

8. | ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _ | -ਉਹੀ- 9814901269 

ਮਦਨਜੀਤ ਕੌਰ | ਕਮ- 

ਸੁਪਰਡੰਟ/ਕੇ.ਏ.ਡੀ 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੈਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
9. [ਸ੍ਰੀ ` ਓਂਕਾਰ | ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _| ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ: । 0172- 

ਸਿੰਘ ਕਮ- 45/3, 2703351 

ਸੁਪਰਡੰਟ/ਕੋਡਜ, | ਸੈਕਟਰ __17-ਈ, 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੰਜਾਬ, | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
10. |ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ | ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- | ਜਲ ਸਾਧਨ ਭਵਨ, | 0172- 

ਸਿੰਘ ਕਮ-ਸੁਪਰਡੰਟ ਸੈਕਟਰ-68, 216793 

“ਜਲ ਸਾਧਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ। 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
11. |ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ | ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _| ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇਜ:, | 7837171801 

ਸਿੰਘ ਕਮ-ਸੁਪਰਡੰਟ ਸਿੰ.ਵਿ. 

/ਈ.ਈ-1, ਪਜਾਬ,ਸੈਕਟਰ 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੈਜਾਬ, | 18, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ _ 
12. [ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ | ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _| ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇਜ:, | 9876624295 

ਸਿੰਘ ਕਮ-ਸੁਪਰਡੰਟ/ _ | ਸਿੰ.ਵਿ. 

| ਨ.ਗਗਅ-2 ਪੰਜਾਬ,ਸੈਕਟਰ 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੰਜਾਬ, | 18, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
13. | ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੁਰਗੇਸ | ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _| ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ: | 9464946733 

ਨੌੰਦਨੀ ਕਮ-ਸੁਪਰਡੈਟ/ | 44/3, 

ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ, ਸੈਕਟਰ __17-ਈ, 

ਸਿੰਵਿ., ਪੰਜਾਬ, | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
14. ।ਸ੍ਰੀ _ਕਸਮੀਰੀ | ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- | ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇਜ:, | 9417441416 

ਲਾਲ ਕਮ-ਸੁਪਰਡੰਟ ਸਿੰ.ਵਿ. 

/ਈ.ਈ-2, ਪਜਾਬ,ਸੈਕਟਰ 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੰਜਾਬ, | 18, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

15. |ਸ੍ਰੀ _ ਕਿ੍ਪਾਲ | ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _| ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇਜ:, | 0172- 

ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ | ਕਮ-ਸੁਪਰਡੈਟ/ _ | ਸਿੰ.ਵਿ. 2724552 

ਫਲਡਾੱਜ., ਪਜਾਬ,ਸੈਕਟਰ 

ਸਿੰਵਿ., ਪੈਜਾਬ, | 18, ਦ 
  

   



  

  

  

          
  

16. [ਸੀ _ ਤਜਿੰਦਰ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _ | -ਉਹੀ- 9872804584 

__| ਸਿੰਘ ਸੇਰਗਿੱਲ | ਕਮ-ਸੁਪਰਡੰਟ/ 

ਵਰਕਸਾਪ, 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੇਜਾਬ, 

17. । ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਏ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ- _ | -ਉਹੀ- 9876870854 

ਲਤਾ ਕਮ- 

ਸੁਪਰਡਟ/ਆਈ. 

ਐਂਡ ਆਰ, 

ਸਿੰ.ਵਿ., ਪੈਜਾਬ, 
ਡੀ 

(੧) 
ਅਪੈਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈੱਲ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! ` ੮ 

ਸੀ.ਸੀ.. ਲਟ 

ਵੈਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

   


