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0 ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੈਣੀ -ਉਹੀਂ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੰਡੀਵਾਟਰ | ਖਾਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 

(ਇਸ _ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 
31.01.2017 ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ 
(ਮਕੈਨੀਕਲ) ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਅਫਸਰ 
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 
ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ) 

  

              
  

20. | ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ | -ਉਹੀ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, _ਵਾਟਰ | ਖਾਲ੍ਹੀ `ਥਾੰ 
ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼, ਡਵੀਜਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ 

21. | ਪਪਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਡਬਲਿਊ __ਐਮ.ਆਈ. | ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, _ਮਜੀਠਾ | ਖਾਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 

ਡਵੀਜਨ, ਰੋਪੜ ਡਵੀਜਨ, ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । ਤੇ 

ਹੈ, ਇਹ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ:- 
ਉ) ਇਹ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਅ) ਇਹ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਸਬੰਧੀ 85ਵੀ' ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ 

ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-2 ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 
ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਏ) _ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ:3/41/2002-3ਪੀਪੀ। ਮਿਤੀ 04-06-2002 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 

ਕਾਡਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸ) _ ਪਦ-ਉਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਹ) ਜੇਕਰ ਪੱਦ-ਉਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ/ਕਲੈਰੀਕਲ 

ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ 
ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕ) ਇਹ ਪੱਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ 
ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
21 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ 
ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:03/12/2016-2ਸਿੰਪ੍ਰੋੋ1/24£ ਹੈ 6 ੪ ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ੭੭.-/%-56/£ 

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

1) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 

  

2) ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 

3) ਸਕੱਤਰ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਸੈਕਟਰ-19, ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 
4) ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ _ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, 

ਐਸ.ਸੀ.ਉ:ਨੰ: 29, ਸੈਕਟਰ-26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 
4) ਮਹਾਂਲੇਖਕਾਰ (ਲੋਖਾ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ),ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 

੨੧ '6?` ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 
ਨੀ 7) ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ। ੧੨੯ 
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