
ਸਕੱਤਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, (ਕਾਰਜ ਸਾਖਾ) ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੋਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿੱਠ ਐਕਣ 

ਨੰ:15/02/04-ਸਿਕ(2)193476615 ਮਿਤੀ: 07/03/2017 ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ 

ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨ£58-29 .4-ਪਾਰਟ/272/61/ਹਰੀਕੇ ਮਿਤੀ: ਏਂ 1 9. ../2017 

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:- 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੁੰਜਾਬ 
1) _ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜੈਪੂਰ। ਚੰਡੀਗਨ੍ਹ 

2) ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੋਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਡਾਇਰ ਨ./% ੯ ਮਤ /5372%7% 
3) ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

4) ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਨੋਰਥ), ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜਕਸਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ। 

5) _ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਜਲ ਨਿਕਾਸ, ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੇਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

6) _ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੈਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! 

7) ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

8) _ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੀ ਮਾਲ, 

ਪਟਿਆਲਾ। 

9) _ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੈਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੀ ਮਾਲ, 

ਪਟਿਆਲਾ। 

10) ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਨ ਚੀਫ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਰੀਗੇਸਨ ਡਿਪਾਟਮੈਂਟ, ਹਰਿਆਣਾ (ਪਚਕੂਲਾ) 

11) `ਕਮਿਸਨਰ, ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸਨ, ਗੋਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ, 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 

12) ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਨਰੇਸਨ , ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

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

14) ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

15) ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ , ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

16) ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਹੈਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ , ਲੁਧਿਆਣਾ। 

17) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ! 

18) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ , ਫਰੀਦਕੋਟ। 

19) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਫਾਜੀਲਿਕਾ ! 

20) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਮੋਗਾ। 

21) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। 

22) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ। 

23) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਾਬ ਜਰ ਡੀ 

24) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਮਾਧੋਪੁਰ, ਯੂ .ਬੀ .ਡੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ! 

25) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਸਾਹ ਨਹਿਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ, ਤਲਵਾੜਾ। . 

26) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਰੋਪੜ ਹੈਡ ਵਰਕਸ, ਰੋਪੜ। 

2੭ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । “” 

ਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰ /ਰੈਗੂਲੇਸਨ 

ਵਾਸਤੇ: ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

ਪਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।
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(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜਟ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ) 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

(ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ) 

ਅਸਧਿਸੁਚਨਾ 

ਨੈ. 15,/2,/04-ਸਿੰਕ(2) 1/9₹4 764/4 

ਨਾਚਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 (8 ਆਫ 1873) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 

63 ਅਧੀਨ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 

ਤੇ 37643 ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਤੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਨਿਰਖਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾ 

`ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ 0 

31765 ਅਤੇ 
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
(ਆਈ.ਜੀ.ਐਫ.), ਜਿ ਰ ਫੀਡਰ, ਮੱਖੂ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 
27-03-2017 ਤੋਂ 

ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, & -- “੭੦੪ 7? 

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 15/24#64-ਸਿੰਕ(2) 

ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਿਸੂਜ਼ਨਾ 

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

ਕਿ ਅਸਿਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਭੇਜੀਆ ਜਾਏ। 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰ. /56/66-ਗ ੧09 ਪਿਸ ੧੪615 

-04-2017 ਤੱਕ (ਦੋਵੇ ਦਿਨ ਸਾਮਿਲ) 21 ਦਿਨਾਂ 

ਮਿਤੀ 7-3-17 

ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹਰ 

ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਰ। 

ਮਿਤੀ 

ਰੌਤਰ ਸਿੰਚਾਈ 

ਮਿਤੀ ₹313/43- 

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

ਸੰ ਬੀ.ਐਸ.ਧਾਲੀਵਾਲ,ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਮਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ.ਮਾਰਫਤ ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ ਡੀ 

ਨੰ. 61-62,ਫੇਜ-?,ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ। 

ਸਕੱਤਵ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਚੌਤ ਵਿਭਾਟ, ਦੈਪੁਟ 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਮਨਹਰਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਗਰ ਗੜ੍ਹ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਰੜ੍ਰ (ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਲਈ) 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ, ਟਨੂਮਾਨਟੜ੍ਹ, ਵਜਸਥਾਨ। 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਨਹਿਰਾਂ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਦਕੂਲਾ.ਟ 

ਪਟਿਆਲਾ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਦ ਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ 

` ਪਟਿਆਲਾ। 

੧ 

12 

13 

1੫ 

15 

  

  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਾਟਰ 'ਿ 
ਦਲਾਕ-!! 8ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ (ਲੋਧੀ ਰੋਡ) ਨਵੀ' ਦਿੱਲੀ 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਫਰੀਦਕੋਟ । 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ। 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁਕਤਸਰ । 

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਠਿੰਡਾ । 

੮ “ਵਣ 

ਟਾੰਰਆਣਾ ! 

ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕੰਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮ..ਦੀ ਮਾਲ, 

। ਸੇ ਹਡ 

-<੨੦<<੭੦<੪੪੦੪੦-= 

੨੨ 

੧੪1 

ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮ..ਦੀ ਮਾਲ, 

ਸਿ 
#੧੧-%
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