
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, (ਕਾਰਜ ਸਾਖ਼ਾ) ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਠ ਐਕਣ 
ਨੰ:15/03/17-ਜਮ/960065/3 ਮਿਤੀ: 21/04/2017 ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿਚਾਈ 

ਵਿਭਾਗ, ਪਜਾਬ, ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ:£:1/!/,4-ਪਾਰਟ ਮਿਤੀ: 21/0/% ਰੀ 

ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੈਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:- 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

16) 

11) 

12) 

ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਇਗੀ ਨੰ.2? ਮਿਤ 2੨7 9/72 
”੪੦੬੪੪੪॥ 

=੩_ ੨੨੪ 

ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ ,ਦੀ ਮਾਲ, 

ਪਟਿਆਲਾ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਮਿਟਿਡ,ਦੀ ਮਾਲ, 

ਪਟਿਆਲਾ। 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਬੀ .ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੰਗਲ। 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬੀ ਐਮ ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਬੀ. ਡਬਲਿਯੂ ਐਸ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ , ਹਰਿਆਣਾ 

ਪਚਕੁਲਾ। 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ। 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਟਿਆਲਾ। 

ਕਮਿਸਨਰ,ਇਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੈਜਾਬ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ)ਚੌਡੀਗੜ੍ਹ। 

251 ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! 

ਵੀ #? 

ਸਹਿ ਪੌਤਰ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ /ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 
ਵਾਸਤੇ: ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

(ਜਾਬ, ₹ । ਤੀ 

2-।੧੧ ੧੭੦੧7



  ਹਰ 

(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ) 
ਰ੍ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 
(ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ) 

ਅਸਿਸੂਚਨਾ 
4 

ਨ. 15,/3,17-ਸਿੰਕ(2 )/6622657 (6 ਰ੍ਧ ਮਿਤੀ 21-,-2017 
ਨਾਚਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨੇਜ ਐਕਟ !4/3 (8 ਆਫ । 1673) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ 

   
03 ਅਪੀਨ ਇਹ ਅਉ! ਪਿਗਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਵਾਨ ਬ੍ਰੇੱਚ ੨ ਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ੧

੪
 ਪ
ਰ
 

੭ 70: ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਟਾਲਤ' $ ੧! ੫ ਹੰੱਪਖਦ ਦਏ ਨਰਵਨ` ਬ੍ਰੱਦ ੯: ਆਰ.ਡੰ. 54 769 ਤੇ ਬਫੇ ਗੁਪਰ ਮੈ 
ਸਟ ਡਾਟ ਨ ਟਟਉਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਟੋਹ ਅਮਰਟੈਂਟ ਕੰ ਕਚ< 'ਉਣੇ ਲਈ' ਇਹ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 23-04 ਮਿ 

ਉਨ ੩ 0% 05-20:7 ਤੱਕ (ਦੌਦੇਂ ਦਿਨ ਸਾਮਿਲ) !6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ੬ਦੰ ਹੌਵੇੀ   ਸਿਤੀ 18.4.2017 ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ.ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

੫੭ ਆਕਠੇ $. 1573417 ਮਿੱਕ(2) ਮਿਤੀ-21.4.2017 
ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੰਟਕੋਲ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਰ',ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਪਹੋਕਤ ਅਮਿਗੂਚਨਾ 

ਘੀ”ਖ ਸਹਕਾਹ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਛੇੜੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛਾਪਏ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਕਿ ਅਧਿਗੁਪਨਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜੀਆ ਜਾਏ। 

ਜਰ ੧ 
ਸਪਰਡੰਟ 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ. 15732717 ਸਿੰਕ1/2 926 95 ਮਿਤੀ-21.,.2017 

ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 

ਰ੍ ਪਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ“ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
2 ਭਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਏ ਲਈ) 
3 ਚੇਅਰਮੇਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੇਨੇਜਮੇਂਟ ਬੋਰਡ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
(4 ਮੁੱਖ ਇੰਨੈਨੀਅਰ,ਬੀ.ਡਝਲਯੂ.ਐਸ.ਇਹੀਗੇਸਨ ਅਤੇ ਵਾਟਹ ਰਿਸੋਰਸਿਜ ਗ੍ਿਪਾਰਟਮੈਟ, ਹਰਿਆਣ',ਪੰਦਕੂਲ 
੭ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਫ'ਤਿਹਰੜ੍ਹ ਗਾਹਿਏ 

6 - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਖ,ਪਟਇਆਲ ।    
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