
ਸਕੱਤਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,(ਕਾਰਜ ਸਾਖਾ)ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪਜਾਬ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਠ 

  

  

ਮੀਕਣ ਨੰ:15/6/16-ਸਿਕ(2)/940837/3 ਮਿਤੀ 17-03-2017 ਵੱਲ ਮੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ” ਨਹਿਰਾਂ, 

ਪਿੰਠ ਐਕਣ ਨੰ£1#-:$2 ?4-ਪਾਰਟ ਮਿਤੀ//27. 2017 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 

1) _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਜਾਬ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ । ਹਨ 19 ਹੀ '29/8/76 

2) ` ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੋਚਲਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ 

ਛਾਪਣ ਲਈ)। 

3) _ਚੇਅਰਮੈਨ,ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੈਜਮੇਟ ਬੋਰਡ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ । 

4) _ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਪੈਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ 

ਲਿਮਟਿਡ ,ਦੀ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

5) _ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਪੈਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ 

ਲਿਮਟਿਡ,ਦੀ ਮਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ । 

6) _ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਫਾਈਨਰੀ,, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੈਜਾਬ । 
7) _ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤਲਵੈਡੀ ਸਾਬੋ, ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਪੈਜਾਬ। 

8) _ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੈਜਾਬ ਇਨਰਜੀ ਡਿਵੈਪਸੈਂਟ ਏਜਸੀ ਸੈਕਟਰ-33 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 

9) _ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਬੀ:ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੰਗਲ। 

16) ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ.ਬੀ.ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

11) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ। 

12) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਮਾਨਸਾ। 

13) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਬਰਨਾਲਾ। 

14) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਸੈਗਰੂਰ। 

15) ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ,(ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ)ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

) ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਸਹਿ ਪੰਤਰ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ੭ ਇਿ 

ਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ /ਰੇਗੂਲੇਸਨ, 

ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
#-



(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ) 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

(ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ) 

ਅਧਿਸੁਚਨਾ 
>> 

ਨੈ ।5੭6716-ਸਿੰਕ(2)/#46837/4 ਮਿਤੀ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 7 -3-81/ 
ਨਾਰਚਦਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 (8 ਆਫ 1873) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੁਲ 

63 ਅਦੀਨ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ' ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾੱਦ ਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ-! ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਟੇ 
ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫੋਗਲ' ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਟਹਿਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁ 

1੧੬੧੨ (੪੧੭) ਹਿਕ? ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾਉਣ ਲਈ ਤੀ 22-03-20! ' ਤੋਂ !5-04-2017 (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਮਿਲ 
ਹਨ) 25 ਦਿਨ! ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੇਵੇਟੀ' ਹ 11 

ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, [7- 3--&9)7 ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੂ,ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

'ਪਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 15/64616 ਸਿੰਕ(2) ਮਿਤੀ 

ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਮਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਰ।ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ 

ਅਸਿਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛੱਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛਾਪਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਚਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆ ਜਾਏ। 

ਯੋ! - 
ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ 

ਪਿਠ ਔਕਣ £. / ੩/// /੬'- 11 4(% | $86੭ 7/ ੭ ਸਿੱਤੀ 1 #- 2” 

ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਨ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦ' ਹ:- 

[ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਹਾਈ ਵਿਭਾਰ,ਪੰਜਾਬ,ਹੰਡੀਰੜ੍੍ 

2 ਤਾਇਹੈਕਟਹ ਲੋਕ ਮੰਪਹਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਖਬਾਂਦਾਂ ਚ ਛਾਪਏ &£) 

3 `_` ਹਅਹਸੈਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।' 

ਹੱ ਚੋਅਰਮੋਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਵਪੋਹੇਸਨ ਲਿਮ..ਦੀ ਮੱਲ, 

ਪਟਿਆਲਾ। ਫ 

5 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬ'ਨੰਡਾ। 

6 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਚ,ਸੰਰਰੂਰ। 

” ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, 7”ਨਸਾ ! ... 
੧ੋ--੭ 

<<" ੧" 7 < 21. 
#2€. .) ੪੮੯2% 

8 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਛਰਨਾਲ' । 

ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ 
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