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ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ,ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਖਾ,ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ /ਯੋਜਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ,ਪੈਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ (ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ) 

ਦਫਤਰੀ ਹਕਮ 

  

ਦੇ 

ਨੰਬਰ: / ਓਯੋਜਨਾ/ ਮਿਤੀ /06/2017 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 17/40/05-4 ਸਪ3 /985635, ਮਿਤੀ 24/5/2017 ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੀ ਆਈ 

.ਉ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਣ ਜੀ _। 

ਪੂਨਰਗਠਨ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾਂ ਅਫਸਰ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

  

  

  

ਲੜੀ ਹਲਕਾ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਟ ਅਹੁਦਾ ਪੀ ਆਈ .ਉ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਈ ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ 

ਨੰਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰਬਰ 

3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਇਵੈਲੂਏਸਨ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 0172-7202581 9878903808 94108150811960(8011311.੮੦॥॥ 
ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਇਵੇਲੂਏਸਨ 

ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 0172-27606161 9815107352. 10੧31੦319596111311.2੦॥॥ 
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਇਰੈਣੋਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪ੍ਜ 

ਸਿੰ ਤੀ ਫਿ ਪੈਜਾਬ ਚੰਡੀ ੨ ਹੀਨੇ ੍ ਇਹੈ ੨੩੩ 

  

3 ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ “ਪੌਜੈਕਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 0172-2218153 9815107352. 201੬੮ 014151011.2(60811131(.0॥। 

ਹਲਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੇਜਾਬ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਡਲ 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 68 ਐਸ | ਨੰਬਰ 2 ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ 

  

              
  

.ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਐਸ .ਏ .ਐਸ ਨਗਰ 

ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 

4 __ | ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ ੪1832566411 9646215900 ਨਉ ਉਤਰ 
ਹਲਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ _ | ਹਾਇਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਡਲ ਨੰਬਰ 1 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 68 ਐਸ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 

.ਏ ਐਸ ਨਗਰ 

ਨੰਬਰ ਮਦ ਬਰਨ ਮਿਤੀ ਇ706/2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ 3 ਸਾਖਾ ) ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 17/40/05-4 ਸਪ3 /985635, ਮਿਤੀ 24/5/2017 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾਂ 

ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ । 

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੋਜੈਕਟ ਹਲਕਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ। 
; ਪੌਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸੂਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਮੁੱਖ ਟੇ ? ਚ ਚੌ ਹੈ ੨ ਹੀ ੯3 ਰ ? ਹ ੭ ਚੰਡ ਹ ਟ੍ੰ। 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਟਰ ਸੈੱਲ , ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,ਸੈਕਟਰ 17 ਤਰੀ 

. 1੨. 

ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ,ਸਿ ਵਿਭਾਗ ਪੇਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ € 
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