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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

(ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) 

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ 

  

ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ/ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਿਮਨ-ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ:- 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

ਨੰ: | ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਰ੍ 

1. | ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, | ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਹੈਂਡ-ਆਫਿਸ, | ਵਰਕਸ਼ਾਪ __ ਡਵੀਜਨ, 

ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. _ ਸਰਕਲ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

2. | ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਵਰਕਸ਼ਾਪ __ ਡਵੀਜਨ, | ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ, 

ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਕਾਰਜ: ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਰਕਲ, । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਇੰਜੀ: 

3. | ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ | ਮੈਲੀ ਡਵੀਜਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਬੇਦੀ, ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: । 

4. [ਜਗਦੀਸ ਰਾਜ, ਕਾਰਜ: | ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ., ਡਵੀਜਨ, | ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ., ਮਜੀਠਾ 
ਇੰਜੀ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

5. `[ ਖੋਸਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ, | ਯੂ.ਬੀਂ.ਡੀ.ਸੀ., ਮਜੀਠਾ | ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.. 

ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

6. _। ਜਸਇੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਡਰੇਨੇਜ | ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦਾ ਵਾਧੂ 

ਭੰਡਾਰੀ, ਕਾਰਜ: | ਡਵੀਜਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ _ਲਿਆ 

"| ਇੰਜੀ: ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

?. | ਰਾਕੇਸ਼ ਸੁਰਮਾ, ਕਾਰਜ: । ਡਰੇਨੇਜ ਡਵੀਜਨ, | ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਡਵੀਜਨ, 

ਇੰਜੀ: ਮਾਨਸਾ ਪਟਿਆਲਾ 

। 8. | ਸੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ: । ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜਨ, | ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ-1, 

ਇੰਜੀ: ਸੰਗਰੂਰ __ ਪਟਿਆਲਾ 

9. ` [ਸੁਨੀਲ ` ਅਗਰਵਾਲ, | ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ-1, | ਡਰੇਨੇਜ ਡਵੀਜਨ, 

ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ 

10. [ਰਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, | ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜਨ, 

ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਅਬੋਹਰ 

11: ! ਹਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ! ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ | ਹਰੀਕੇ ਡਵੀਜਨ 

ਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ੍ ਸਿੰਘ, | ਜਲੰਧਰ ਮਕੈਨੀਕਲ | ਡਰੇਨੇਜ ਡਵੀਜਨ, 

ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜਨ, ਨੰਗਲ ਲੁਧਿਆਣਾ _(੧੬20187 

(ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੁਧਿਆਣਾ | (10008) 
ਡਰੇਨੇਜ) 

13: ! ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕਾਰਜ: | ਪ੍ਰਸਨਲ ਮੰਡਲ, ਰਣਜੀਤ | ਪ੍ਰਸਨਲ ਮੰਡਲ, ਕੈਨਾਲ 
ਇੰਜੀ: ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਏਰੀਅਰ 

14. | ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ: | ਈਸਟਰਨ ਕੈਨਾਲ ਮੰਡਲ, ੜੋਨਾਲ ਡਵੀਜਨ, 

15. ਵਿਜੇ ਪਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਨਾਲ ਡਵੀਜਨ, | ਈਸਟਰਨ _ਕੈਨਾਲ 
ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਵੀਜਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ̀ 

। 16. | ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ: | ਡਰੇਨੇਜ੍ ਡਵੀਜਨ, | ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ _ਡਰੇਨੇਜ਼ | ਖਾਲੀ 
ਇੰਜੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਵੀਜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ਅਸਾਮੀ   
  

 



  

  

  

  

                

17. । ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, | ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜਨ, | ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜਨ, | ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ 
ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ? ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਦੀ ਥਾਂ 

18. | ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ: | ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ _ ਡੈਮ | ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜਨ, | ਸ੍ਰੀ 

ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ 
ਤੇ 

19. |ਗੁ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, | ਹੱਡ ਆਫਿਸ _ਕੈਨਾਲ, | ਸੀਨੀ: ਹਾਈਡਰੋ 
ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋਲੋਜਿਸਟ, 

ਸੈਕਟਰ-68, _ ਮੋਹਾਲੀ 
(ਮੁੱਖ _ਇੰਜੀ:, ਜਲ 
ਸਾਧਨ ਅਧੀਨ) 

20. | ਨਵਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, | ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ | ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਡਵੀਜਨ _ ਨੰ: 
ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਡਵੀਜਨ, ਪਟਿਆਲਾ 02, ਮੋਹਾਲੀ 

21. [ਸੀ ਕੇ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ, | ਪੰਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ | ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜਨ, 
ਕਾਰਜ: ਇੰਜੀ: ਮਾਨਸਾ 

2, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

3. ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ.ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 

31 ਮਈ, 2017 ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 2/04/2017-2ਸਿੰਧ੍ਰੋ1/50 ( % 2 

ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

ਬੱ 
4 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31.05.2017 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਜਲ ਸਾਧਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਸੈਕਟਰ-68, ਮੋਹਾਲੀ; 

5. __ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਰਫਤ: ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ੮? 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ: 
੧ ਨਿੱ:ਸ:/ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ; 

ਨਿੱਟਸ:/ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਸੇੇਸੁ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ; 
੧ ਨਿੱ:ਸ:/ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ; 

ਨਿੱਟਸ:/ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ; ਅਤੇ 
ਸ.ਸ.ਸ./ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ। 

ਦੈ, ਪੇ 

ਵਾ ੫੫ 

ਦੈ, ਪੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

” ਨ... ਨਨ ੩੪੪ 

 


