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ਨੰ:8/01/2017-ਟਸਪ2,?/ £769// ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:”੭੭ [ਕਾ 

ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਦਫਤਰ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 

ਉਪਰੈਤ ਮਿਤੀ 31.01.2015 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ 

ਪ੍ਸੋਨਲ-2 ਸਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 08.10.2012 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 30.10.2015 ਦੇ 

ਸਨਮੁੱਖ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੌਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । 

2, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਦਫਤਰ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਹਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਰ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰਤ 

ਮਿਤੀ 31.01.2017 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3. _` ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ“ਚੌਕਸੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ 

ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਡਵਾਂਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਵਿਭਾਗੀ/ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ/ਚੌਕਸੀ ਪੜਤਾਲ,ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ 

ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਰ 

ਮਿਤੀ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੱਤਰ, ਪਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

੭1]112੦17 ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ। 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ: 18/01/2017-2ਸਿ.ਪ੍ਰੋ.2/ ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 

ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਦੀਕਸੂਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣ 

ਸਮੱਗਰੀ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਜਟ 

ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਕਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 25 ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 

ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਸਟੇਸਨਰੀ, ਪਜਾਬ ਦੀ ਈ-   

ਮੋਲ ਨੰ ; 000੧0[ਗ8511011811)2111811.010 ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

੧ ੯੮੧ ਹ .“ 
ਸਪਰੁਡੋਟ 

੮” (੨੮੨ “-<%£__ 

_-=======`` 
  

  
 



ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ: 18/01/2017-2ਸਿ ਪ੍ਰੋ2/ 974 #$2/6  ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 35੯ 9/9/3" 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 

ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਰਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ 

ਨੰ:16/12ਈਈ.16/2017, ਮਿਤੀ 04/0162017 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

2) ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ,ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ। 

੮3). ̀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ _ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਰਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

4) ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰਮਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

-ਜਯਹਂਦ ਰ 
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1)ਨਿੱ:ਸ:/“ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 

2)ਨਿੰਸ:“ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ 

3)ਵਾਧੂ ਕਾਪੀ 

[((.% 

  
   


