
( 

5. (੨੧11੬ 001੬੧ ।੦5013 1315ਇ1੬0 ੧0 ੧੬੧੫5 
੧੦ ਰ੍ 

ਵਿਕ ਕਦ -.--- 
10੩ 5/2 ੧੩੧॥੧੩॥੧ 0826 ੩੦੦1. । 08149 8/02 । 601 ੩001. 
$1101,512% 63102 _ 2੩0੧9 _ $/72 ! ੧੩%3੧15113੩੧ 0040੬ 05 ੨/2 

ਲਾ । _____________ | 14੩੧੪੩੧5੩੧੪ ੧੩੧੧੧ 082੦ 
2 । 12੪12" (28181 $/2 ੧੩੪੩੧ 510੧੩ ! $43 _65੪% ੨੦89੩ ! ੪੪0) 8901. 

ਲੋਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਲਿਮੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ 

ਮ ਡਟ 7 
_ ਪੱਜਾਖ਼ੋ ਮਰ&'ਰ [ ਗ। ] 

_ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ॥%। 
`' (ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-2 ਸਾਖਾ) ੧ । 

ਹ ੫ ਦਫਤਰੀ ਰਕਮ ੯ 
੮. ਪੰ 

   ਆਂ _ਤੈਨਾਤੀਆੰ ਕੀਤੀਆਂ 

  

  

  

  

8815 ਕ901 6੧80੬ ਏ/02 023੧8 
੨੦੩੪੩ । 

  

3੦3॥੧5੧ “੧੦੩੧1 ।705( 0030੩ 05 ੨47? 
03181 

  

  

        
ਜਿਲਦ ਰ _ !੧੩੧੪੨੧੩/੨੧੩" _ 

[3 ੧੩੧੧੧ #੧੪3118੦1੬ 1 05019 50600੬੦61.) 5੧811 | “03115  ੪੩੧੦੩।੧੧ | 

।”੩7੩੪/੧ । 5331 1੬੩੦ _%੦॥8 | 0051 
520 (੧੬%੧੪ 21411. 1੩0%੩ 

_। 80619) (10500320) ਰਤ 

| “ 7181513111 /4੪311301੬ ੮ 00501 0323੩ $/5, 11511. । 40315! _ ੪੧੦੩੧ 

ਹ । ।00ਗ,5ਇ 5੩0੫ 2051 
[_ 1 ੨੩61 ੪ 
[ 5 %36੧੩1੧ ੩੨0੪ 121/1810।). 34313 6੩00 _ ੩੬੦001੧ _ $/12 | / 

। $010/1,%.ਇ. /2100/31 ੪੦੩ ੩੫੧0੩] 

|] 2] $॥/,%.ਏ.     
  

2 ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮੱਰਖ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ । 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
30.45.2037 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰੰ:-1/1/2017-1ਸਪ2/ 157 $2/% 
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਵਿਭਾਗ, ਪੱਜਾਬ। 

5) 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ :- 
ਨਿੱ:ਸ/ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ 

ਨਿੱ.ਸ:./ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜੀ। 

, ਪੰਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਨ 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: !2/੧/17 
੨੩ 

  

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 

ਮੰਤਰੀ ਜੀ। _ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਡਾਇਰੀ ਨੰ£0//(ਮਿਤੀ.ਨ26 ਡੱ 

ਦੀ 

`੍ਰੋ1) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

2) ਸਬੰਧਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਲਿੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ 

ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ । 
3) ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰ਼ਾਂ, 

ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

੧


