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5 ੧੧ /2 ਕੌਡਜ/2017, ਮਿਤੀ <5//੧7/ $<17 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੌਡਜ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਇੰਚਾਰਜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, 

(ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ)ਸੈਕਟਰ 18, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵਿਸ਼ਾ :- ੧੬00 ੦1 ੩੫੦੧ 601॥106੬੬ ੮ €੪੩੧॥॥੧੦ ੮੦੪੩ ੦1 _1#8114315 
੨੬੦40 4 (1) (9) 01 ਜਿ %( ॥੧ ।੬5੦੬੦੧ 06 50੦ 9੦6 1086650ਦ5 
0) (੧੬ ”0006 #0010।॥ . 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ 'ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ _ਇਸ 
ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 

ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ । 

ਨੱਥੀ/ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 
(੦ (12 ਐਬ? ਵਿ 

/ਕੰਡਜ, 

ਵਾ:ਮੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੈਟਰੋਲ - ਕਮ ਨੋਡਲ 

ਅਫਸਰ(ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ, 05) 

 



    

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, /ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

2) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਵ/ਡਰੇਨੇਜ਼, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਦਯ 

5) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸੈਕਟਰ 68, ਸਿੰਚਾਈ 

ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ । 

ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ । 

੨71 /% 2005 .ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ।   

1) ਮੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ! 

ਨੰ: 7੧3 - ਦ/9  /2 ਕੋਡਜੰ/2017, ਮਿਤੀ 98 /06/2017 

| 

3) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੇ_ਏ.ਡੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
ਚ 

4) _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪਲੈਨਿੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

6) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ /ਲਾਈਨਿੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਮੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/,ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ,ਪੰਜਾਬ,- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ -ਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਸਿੰਚ ਈ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ,ਪੰਜਾਬ,ਔੰਮਿਤਸਰ । 

9) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਐਸ. ਕੇ_ਪੀ_ਡੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੱਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

0) _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, 

11) _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ , ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਨੱਥੀ/ 1) ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 

2) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਕਾਪੀ 

3) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ । 

੨੧ ਪਰ 

  

ਵਾਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੈਟ
ਰੋਲ 

- ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ(ਆਰ.ਟੀਆਈ ਐਕਟ, 05) 

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: _&ੈ।( __ 2/ਕੋਡਜ/2017, ਮਿਤੀ __&2 /6/201/, 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ: 17/41/2010-4 ਸਪਤ/994311, 

ਮਿਤੀ 5/6/17 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,( ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ੨ 

ਸ਼ਾਖਾ ) ਪੰਜਾਬ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। 

  

ਨ ਦਾ ਵ੬$। । 

12) _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/.ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਡੀਜਾਈਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ,ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਵਿਸ਼ਾ :- 506੦ 90੧੦ [450165੫0€5 _0$ 04916 ੩01੦110੩੩ ੫੧੦੦ ੩੪੦0੦।। 4 ੦1 1੬ 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ _ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਮੋ ਨੰ: 

17/41/2010-4 ਸਪ3/994311, ਮਿਤੀ 5/6/17 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ $੫੦ 006 [5੦165੫੦5 

ਆਡਿਟ _ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ/ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ 

ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 

0
੨
 

ਸਮਚੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ



ਟੰ ੍ 

ਨੰਬਰ 9ਡ ੨ __,% ਕੇ ੩ ਇਿ8।? 
-. _ ਜਿੱਤੀ 67 $02/2017 

ਮੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੋਟਰੋਲ 

_ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ . 2005 ) 

ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ,ਚੈਡੀਗੜ। 

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 
੍ 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ(
ਆਈ ਪੀ-3 ਸਾਖਾ) 

ਚੰਡੀਗੜ । 

ਵਿਸ 50੦ ੦੧੦ 15605 
60011 % 01 01੬ 

ਸੀ 

05 0) 0੧੬ ੮੫੦16 001੦0 ੫੧੦੦ ੩੬ 

. ਪਿ9੧ ੧੦ ॥0੦॥1869। ੧. 
2005 

009-4ਸਪ3/882752/1. ਮਿਤੀ 28.21 2016 ਅਤੌ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਮ ਨੰਬਰ 17/40/2 

ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 17/41/2010- 4ਸਪ 3/935172/1 ਮਿਤੀ, 8.3 2017 

ਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਿ 

੭009-4-ਸਪ3/88275273.
 ਮਿਤੀ 28.11 2016 ਦੀ ਪਾਲਣ, ਵਿਚ ਨੰ 164

0/1641 -1650/4ਕੋਡਜ 

2016 ਮਿਤੀ 30.12 :੦0 ਰਾਗ ਦਾ ਜਣਨ ਣਾ ਕਾ ਰੇਲ ਲੇਟ ਦੇ ਚਖਲਲ ਲੋ 

ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ । 

ਪਤ ਰੋ ਰਿਹਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

  

੨ ਪਖ ਦੀਆ ਚਲ ਤੇ ਭਆਲਟ ਕੀਲ 

ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ. 2005) 

ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੋਜਾਬ,ਚੈਡੀਗੜ। ੧9, ੍



ਸਾ ਦਵ8-:6. ਨੀਂ ਹਾ ਕਿਲ 
ਫ ਨਨ 

ਨੰਬਰ: ___/ ੭” 7 “ਸਤ ਏਂ ਖੋਜ ਸ98ਲ -.” ਮਿਤੀ: 2&'# “ਤਰ #/ 2017. 0
0
 

ਐ 

#ੀ] 
ਵਾਲੇ, 

ਸੱਕਤਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਨੈਨ, 

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਦ
ਲ
ਦ
ਲ
 

"ਮਮ
 ਗ
ੁ
ਦ
ਮ
ਲ
ਨ
ਨ
੍
ਲ
ੁ
 

ਵੱਲ, 

॥ “ਉੱਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਜ਼ੰਕਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ , 

ਨਮ ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ,(ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ -2005) 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਰ!, ਪੰਜਾਬ, ਰ੍ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

50੦ 100 90151050125 0੧ 1੬ 00112 &0010119 01੧੬1 52ਟ11011 4 0100 0211 ੧੦ 

1101111801011 261. 

ਲਾ: ਹਨ ਉਨ ਸਿਰਿ ਤਿਉ 50/4 ਕੌਡਜ 

ਮਿਤੀ 30-12-2016।     ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਂਹੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਹਿਪੱਤਰ ਨੱਥੀ 

ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। 

ਨੱਧੀ: ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ। 

ਉਗ-”” 
ਸੱਕਤਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, 

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

  

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ: ` `/ਰ.ਸ.ਡ.ਉ ਬੋਰਡ ਮਿਤੀ: ਕੂ (2017 

ਨਰ ਸਹਜ ਸਹਿਤ ਰਿ ਗੰ ਜੂਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਂਚ ਨ । ਜੀ:- 

  

1. ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ ਗਰਗ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਚੌਕਸੀ (ਮੈਂਬਰ) 
2. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਫਲੱਡਜ਼ (ਮੈਂਬਰ) 
3. _ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੋਡਜ, ਮੈਂਬਰ ਕਮ ਕਨਵੀਨਰ । 
0 

5 

  ਸੀ ਜੀ.ਐਸ. ਵਿਰਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ (ਮੈਂਬਰ) 

ਸੀ ਆਰ.ਕੇ ਬਹਿਲ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਮੈਂਬਰ) 
) 6. _ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰ੍ਰੀਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਮੈਂਬਰ) 

  

    

   

`.. 7. ` ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਰਮਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-2 (ਮੈਂਬਰ) 
੧42 । 

0 ਭਲ 

ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਸੱਕਤਰ-ਕਮ/ਚੈਅਰਮੈਨ _ 
੫੫. ਰ: ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ, 

ਦੀ $, ਰ ੧ ਸਿੰਚ ਈ ਵਕੁ ਹੁ ਪੰਜ ਸ਼ 

ਮੁੱਖ ਵਿੰਜੀ;/ ਕੋਟ 2, ਕਾ 
ਦੈ ਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਕ:ਕ: ਇੰਜ੍:/2” '% | ਨਾ 
1੩ 1੬411 166 %੬ਭ/452 &;.24 

ਆ ਇਤ ੯"



  

ਵੇਲ ਬਧ 

ਦਸ 

/ 

5 
ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨੈਸ ਰਿਫਾਰਮ _ ਵਿਭਾਗ ( ਰਿਫਾਰਮ -1 ਸਾਧਾ) ਦੇ ਮੀਮੋ ਲੰਧਰ 

4/54/2013-5 ਜੀ ਆਰ -1/874139/1 ਮਿਝੀ: 10/117/2016 ਦੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਚੌਕਸੀ ਤੇ 

ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮ ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ ( ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਂਕਟ-2005) ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰਬਰ 

1641-50/4 ਕੋਡਜ/2016 ਮਿਤੀ: 30/12/2016 ਰਾਂਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ :- 

ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਚੌਕਲੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੈਟਰੋਲ ਕਮ ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ ( ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ-2005) ਜੀ 

ਦੇ ਪੱਤਰ ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰਬਰ 1641-50/4 ਕੋਡਜ/2016 ਮਿਤੀ: 30/12/2016 (ਕਾਪੀ ਨਾੱਥੀ) ਰਾਂਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ 

ਰਈ ਸੀ । ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨੈਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 4/54/2013-5 ਜੀ 

ਆਰ -1/874139/1 ਮਿਤੀ: 10/11/2016 ਅੜੇ ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋਂ ਨੈਬਰ /40/2009 -4ਸਪ3/882752/! ਮਿਤੀ: 

੧/11/2016 ਤਹਿਤ ਆਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) (0) ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਰ 

ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਵੈਬਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀ ਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੈਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ 

ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ: 17/1/2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 

ਰੱਖੀ ਗਈ। 

ਕੋਮਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨੈਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਚਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ-2005ਦੇ 

ਜੈਕਸਨ 4 (1) (6) ਅਧੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਊ ਮੋਟੋ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਣੀ ਹੈ ਅੜੇ 

ਸਮੱਗਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ :- 

ਰੈ) ੪#॥੬੧੬। ੧੧੬ €611੧੯॥੧ 1੧5 1੧੪ ।€੧0151੧ ੬੧815 01 1੦੧ ? 

7) //॥੧੧1੧੦। ੧1੬ 13110315 1੧੪੦ 0801੧ 001$ 0001151੬0 3੧ ੧੧੬ ੧੬518੧੬੦ ੪੬05 1੧੬ 0। 10੧? 

6) ੪੪/1੬੧੧੦। ੧੧੬ 5817€ 3੬ 01031 ੬੪੬।੧ 93੩ 0710੧ 2 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਕੋਡਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਰਿਆ ਕਿ ਸਊ ਮੋਟੋ ਡਿਸਕਲੋਜਰਜ ਅਧੀਨ 

16 ਪੁਆਇਟਾ ਸਖੈਧੀ ਇਕੱਠੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮ ਨੌਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਆਰ 

ਟੀ ਆਈ 2005 ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੈਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪੇਜਾਬ ਸਰਕਟ ਰਾਹੀ 

ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । 

ਇਸ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਸੂਚਨਾ 16 

ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ: 23/1/2017 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । 

ਮਿਤੀ: 23/1/2017 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਕੋਡਜ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 

ਪੇਸ ਜੇ ਕੀਤੀ। । ਇਜ ਸਬੈਧ ਵਿੱਚ ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ 

- ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 

1-97/ਰਸ ਡ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮਿਤੀ: 24/01/2017 (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ) ਰਾਂਹੀਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ :- 

1 ਸੀ ਗੁਰਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਇਨਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ . ਸੈਂਥੋਲ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਏ ਡੀ ਈ/ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂਬਰ 

3 ਸੀ ਬਖਸੀਸ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਏ ਡੀ ਈ/ ਫਲੱਡਜ ਮੈਂਬਰ 

ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 69 ਮਿਤੀ: 2/2/2017 ਰਾਂਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਮਟੀ ਦੇ 

ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ)। 

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 15/2/2017 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਰਗ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਰਹੀ ਹੌਠ 

ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਕੇਮਟੀ ਦੀ ਪੇਸ ਕੀੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਕੋਡਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ( 0॥੧੨੭.2੦੪10/1੧11 10306 0156100561 )ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮੀਟਰੀਅਲ 

(ਸਮੱਗਰੀ) ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਰਿਆ। 

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 () (0) ਢ ਦੇ ਮੱਧੇ ਨਜਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ 2005 ) ਦੇ 

ਬੀਹਾਂਫ ਤੇ ਜਨਵਰੀ/2016 ਤੋਂ 31/12/2016 ਤੱਕ ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਡਿਟ 

ਕਰਨ ਉਪਰੈਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ/ਸਿਫਰਾਸਾਂ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। 

੧ ਜੈਕਸਨ 4 0) (6) ਅਧੀਨ 16 ਨਕੁੱਤਿਆਂ ਸਬੈਧੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ ਟਿੱਪਣੀ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਅਨਸਾਰ ਹੈ .-
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(2) 

ਮੁਚਨਾ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 

ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

(1) (0) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ 16 ਨਕੁੱਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈਡਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ 

ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵਜੋ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ 
੮ ੩੨ 

ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ 
ਤੈ । 
੯1 

(3) ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਦੇ 
ਲਾ 
ਗੀ 

ਦੇ 

ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 

' ਅਪਡੇਟ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰ ਦੀ ਹੈ 

ਸਮੇਂ ਸਮੇ' ਦੌਰਾਨ ਸਊ ਮੋਟੋ ਡਿਸਕਲੌਜਰਜ 
`-ਆਧੀਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਸੂਦਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਧਣ ਉਪਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 

੧ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਚਨਾਂ/ਅਗਲੋਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ 

੧੧੫੦੧੧-% ਆ 
ਸੀ ਬੀ.ਐਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੈਂਖਰ) 2. ਸੀ ਐਨ ਕੇਂ ਗਰਗ (ਮੈਂਬਰ), 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਫਲੱਡਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਚੌਕਸੀ 

1 

€7ਰੰ”੯੯-” 

4 ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਬਹਿਲ (ਮੈਂਬਰ) 
ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਕੰਟਰੋਲਰ 

ਹੀ 

ਸਾ 
7, ਕਾਗਜ ੜੀ ੬ ਘੋਫਜ 

ਮੈਂਬਰ ਕਮ ਕਨਵੀਨਰ 

੧੧੮੫ 
ਉਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੀ ੨. ਕਸ 

ਰਜਿਸਟਰਾਰ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

77%ੱ- 
ਸ੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ ਵਿਰਕ( ਮੈਂਬਰ) 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ 

“$ 
੪ 

(.-<<#੦੯੪-੮੦੧ 

6, ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ (ਮੈਂਸ਼ੋਰੇ ) 
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-2 

੨੫" 7 

੯” 
ਸੱਕਤਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, 

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਬੋਰਡ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।



ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 

  

-ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005), 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ। 

  

ਮੀਮੋ ਨੰ: 17/41/2010-4ਸ੫3/ ੧੧੧੮੧ 

ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 61੧ 

ਵਿਸਾ:- 50੦-1#੦੧੦ 015੦65੫੬5 0੪ ”0੮॥੦ /,041੦।।0੬੩ ੫੧੦੦ 5੬੦0੦ 4 01 0੧੩ ੧00੧ 

੧੦ ॥001300।੧ %੦1, 2005. 

ਉਪਰਕੌਤ ਵਿਸੇ ਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 423/2ਕੋਡਜ/2017 ਮਿਤੀ 16-3-2017 ਅੜੇ ਸਰਕਾਰ 

” 9 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 17/41/2010-4ਸਪ3/944344 ਮਿਤੀ 24-3-2017 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ । 

  

ਵਿਸੇ ਐਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ 

ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸੁਦਾ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ 

ਸੁਚਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 

ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ/ਸਿਫਾਰਸਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ 

  

ਧਾਰਾ 4()(6) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੈਧਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰੱਸਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 

ਤੁਰੈਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿ 

ਸੁਪਰਡੰਟ 

ਵਿ 

੧੭੨ 9 

ਇਉ 
[1੪੯ (ਵ0' 

(੧੪% ਹ
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ਮੋ 

੪੧ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 

(ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-3 ਸਾਖਾ) 

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 

1` ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਚੰਕਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 
ਇ ਰੰ 

ਲੀ -ਕਮ-ਨੌਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005), 

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ। 
ਜੇ ਮੈਨੇਦਿ ਰਤ ਮਿ =੨ ” 

ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਕਾਰਪੇਰੇਸਨ 

ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ: 28-29, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ। 

ਮੀਮੋ ਨੰ: 176/407/2009-4ਸਪ3/ %੩੭੭੬੭:/ 

ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ __੭& ੭ 446 

ਵਿ `ਲ. 22੫ &੭ ਕਤ 
-੭੭ ੨ 36/%/7/6 

ਵਿਸਾ:- 8੫੦-0%600 01560501੩੩ 7% ”0006 #%00100੩5 0੧੦੦ 5੬੦00।੧ 4 01 1੧੩ ੧੧0॥ 

੧੦ 11011੧੩00।। &੦੧, 2005. 

ਉਪਰਕੋਤ ਵਿਸੇ ਦੇ ਸਬੈਧ ਵਿਚ। 

ਵਿਸੇ ਔਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ: 

4/54/2013-5ਜੀ.ਆਰ1/8741394/1 ਮਿਤੀ 10-11-2016 ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਸਬੈਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋ. 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

  ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕਸੁਦਾ ਸੂਚਨਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ 

ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।



[ ਹੈ 

ਉੰ ੯
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ਰ ਰ .# ਰ 
'ਗ਼ਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜ ਸਾਸ: ਮੁੱਪਦ ਵਾਫਯਰ, ਚੰਡੀਗੜ 1- 

--- ਨ 177 ੧7੩੭7 : 
ਗਨ 0 # (.“£ ੪ 

ਰਾ 
੨ 

ਦੱਕ5-. 1 ਦਫਤਰੀ ਰੁਕਮ ਹੂ -ਵਦ 

ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨੈਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ (ਗਵਰਨੈਸ ਰਿਫਾਹਮ-1 ਸਾਪਾ) ਦੇ ਦੇ ਮੀਮੋਨੰਬਰ 4/54/2013-5 ਜੀ, 

ਆਰ 1/874139/1 ਮਿਤੀ 10/11/2016 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ ਪੀਪੀ-3 ਸਾਖਾ) ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 

9-4 ਸਪ 3/ 882752/1 ਮਿਤੀ 28/117/2016 ਜਿਦ ਰਜ ਅਨੂਸਾਰ ਹੇਠ ਅਨੂਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗੁਠਿਤ ਕੀਤੀ 

/40/200 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ:- 

1 ਸੀ ਐਸ ਕੇ ਸਲੁਜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ - ਸਕੱਤਰ ਰਸਡ ਬੋਰਡ, ਪੈਜਾਬ; ਚੰਡੀਗੜ ਕਨਵੀਨਰ 

2 ਸੀ ਬੀਂ ਐਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਫਲੱਡਜ 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ. ਚੰਡੀਗੜ ਰਿ ਮੈਬਰ 

3. ਸੀ ਜੀ.ਐਸ ਵਿਰਕ , ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ. ਚੰਡੀਗੜ ਮੋਬਰ 

4. ਸੀ ਐਨ.ਕੇ ਗਰਗ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਚੋਕਸੀ 'ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਫ਼ਾਗ ਪੰਜਾਬ. . ਚੰਡੀਗੜ“ _ ਮੈਬਰ 

:5. ਸੀ ਆਰ.ਕੇ ਬਹਿਲ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਕੰਟਰੌਲਰ/ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੋਜਨਬ. ਚੰਡੀਗੜ __ ਮੈਬਰ 

6 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ. ਚੰਡੀਗੜ 4 

7 ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸਰਮਾ, ਪ੍ਰਬਧਕ ਅਫ਼ਸਰ- 2, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈਜਾਬ. ਚੰਡੀਗੜ । ਨ ੍ 

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਚੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤਸਦੀਕਸਦਾ ਸੂੰਚਨਾ ਜਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ 15 

ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ੧ ਕੱ ਮਿ 4? ੍ 

। ( ਪੁਸਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ ) 

ਕਲ 

ਕਮ-ਨੋਡਲਾ ਅਫ ਸਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ,05) , _੪' 

੯੮ ਤਦ ਵਿਭਾਗ,ਪੈਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੁੜ 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰਬਰ /£6//-- 6 ਏ . ` “4ਕੌਡਜ/2016 ਮਿਤੀ.੭9 - (੭੨-2016 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿ ਨੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

1 ਸਕੱਤਰ,ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ(ਆਈ ਪੀ .ਪੀ.-- -3 ਸਾਂਖਾਾ) ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਮ”ਨੰਥਰ 17/40/2009 -4 ਸਪ3/ ` 

882752/ 1 ਮਿਤੀ 28/11/2016 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ । 
। 

2 _ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੋਜਾਬ,ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ । 

3 _ ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਡਰੇਨੇਜ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,ਚੈਡੀਗੜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ _ । 

4 _ ਸੀ ਐਸ ਕੇ ਸਲੂਜਾ, ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ -ਸਕੱਤਰ ਰਸਡ ਬੋਰਡ,ਚੰਡੀਗੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ । 

5 ਸੀ ਬੀ ਐਲ ਸਿੰਗਲਾ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਫਲੰਡਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ। 

6 _ ਸ੍ਰੀਜੀਐਸ ਵਿਰਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ। 

7 

8 

9 

ਮਿਤੀ : 3%#127 2016 

ਸੀ ਐਨ ਕੇ ਗਰਗ, ` ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ਵਾਈ ਜਿੱਤ। 

ਸੀ.ਆਰ.ਕੇ ਬਹਿਲ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਕੰਟਰੌਲਰ£ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਲੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ।” 

ਰੇ ਸ੍ੀਮੁਤੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਫ਼ਜਿਸਟਰਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈ. ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਤੇ। ` ਹੀ 

10 ਸੀ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸਰਮਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ- ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੈ. ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ । 

ਰ੍ ੧ 

ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੈਟਰੋਲ 

ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ,05) 

4 ਪੈਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ



  

ਪੈਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸਿੰਚਾਈ ਕਾਰਜ ਸਾਖਾ ਮੁੱਖ ਦਵਤਰ, ਚੌਡੀਗੜ 

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ 

ਦਫਤਰ੍ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ /3-374 ਗਿ 

ਦੀ ਰਿ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ ਨਾਲ 1640/1641 50/4ਕੋਭਜ/2016 ਮਿਤੀ 30/1262016 ਫਿਚ ਆਂਸਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦ ਹੋਏ ਹਠ 

ਅਨਸਾਰ ਰੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨੌ- 
ਰ੍ 

ਉ ਤਜ ਜਦ ਵਜੀਰ
 ਲਵਲੀ ਚਲ ਭਜ ਲੀ ਬਦ 

2 ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਅਤੀ ਇਜੀਨੀਅਰ£ਕੋਡਜ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਖਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਮੈਬਰ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | 

੍ 
੨ ੍ ਨ ( ਪੁੱਸਧਿਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ ' 

ਮਿੰਤੀ: [? | 2। [ 51) ਰ੍ `__ਮੁੱਥ ਇਜੀਨੀਅਰ-ਚੋਕਸੀ ਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਕੈਟਰੋਲਾ 

_ਕਮ-ਨੌਡਲ ਅਵ ਸਰ (ਆਰ.ਟੀਆਈ.ਅਕਟ ,05) 

- ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 4/ਜ'ਧ ,ਚੇਡੀਗੜ 

ਪਿੱਠ ਐਕਣ ਨੰਬਰ /.੭ (/- /੨% ##ਕੌਭਜ0॥7( 14... ਮਿਤੀ! 7 - £/ -2017 

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

_। ਸਕੱਤਰ ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ । (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ-3 ਸਾਖਾ)  ਚੋਡੀਗੜਹ ਨੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ [੨ 

2 ਸੀ ਐਸ ਕੇ ਸਲੂਜਾ ਨਿੰਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 
ਸਕੱਤਰ ਰਸਭ ਬੋਰਡ ,ਚਡੀਗੜਾ । 

3 ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੀਲੀਅਰ/ਗਲਹੇਜ ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਜਾਵ ਵਰ ਲੀ ਰ 

(ਮੱਖ ਸੀ: ਕੁਆਲਟੀ ਕੋਟਰੋਲ 

ਕਮੰ-ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਆਰ. ਟੀਆਈ ਐਕਟ, 05) 

ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ,1ਜਾਬ ,ਚੇਡੀਗੜ 
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