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ਰਾਬਿਜੇ .109-1 ਮਿਤ ਹੀ 11 
ਹ /% 26. 

ਨੰਬਰ: 1/04/2020-5ਸਿ/ਪ੍ਰੋ£/ 

  

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-), ਮੁੱਪ ਦਫਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ 
ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ _ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸ੍ੋਨਲ-2 ਸ੍ਰਾਖਾ) ਦੀਆਂ _ਹਦਾਇਤਾ_ ਨੰ: 
22/2/2012-3ਐਫ.ਪੀ.2/475 ਮਿਤੀ 08.10.2012 ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ:22/2/2012-3ਐਫ.ਪੀ.2/83 ਮਿਤੀ 
30.10.2015 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਸੂਨਲ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 30.09.2020 ਨੂੰ ਬਾਅਦ 

ਦੁਪਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋਣ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-2 ਸਾਖਾ) ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾ ਨੰ: 22/2/2012-3ਐਫ.ਪੀ.2/237 ਮਿਤੀ 02.03.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਨੂੰ ਬਾਅਦ 
ਦੁਪਹਿਰ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । 

2. ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ/ਚੌਕਸੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਡਵਾਂਸ ਖਾਤੇ 
ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ/ਅਨੁਸਾਸਨੀ/ਚੌਕਸੀ 
ਪੜਤਾਲਅੂਕੱਦਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਰੋਵੇਗਾ 
ਭਾਵ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਿਟਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਨ 

ਨ ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 

-03.2020 ਹੂ" ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ। 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: /04/3020-5ਸਿੰਟ੍ਰ ਪ੍ਰੋ£/ ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 

ਇਸ ਅੰਿਬੂਰਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਕੰਟਰੋਨਰ, ਛਪਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੰਜ ਮੋਰਗੀ ਵੱ 
ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਲੇਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਜੂਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਂ ਪ੍ਰਕਾਸ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਆਂ 25 ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਜਾਣ। ਉਕਤ ਨੌਟੀਫਿਕੇਸੂਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 
ਦਫਤਰ __ਕੰਟਰੋਲਰ, ਛਪਾਲਹੀ _ਤੇ _ਸਟੇਸੁਨਰੀ, _ ਪੰਜਾਬ, _ ਮੋਹਾਲੀ _ ਦੀ __ ਈਮੇਲ _ ਨੰਬਰ: 
£4ਮੰਤ0ਮ€੩੪॥੦੧੩16007ਡ, 60 ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1/04/2020-5ਸਿੰ-ਪਰੋ/ 224 ੧ ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1$6/2੭ 

੧ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- 

੪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 
2081/7 ਪ੍ਰਸਾਸਨ/2020, ਮਿਤੀ 03.03.2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ 

ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 
ਐੱ 2. ." ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ, /ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ 
ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

4. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੂੱਤਰੀ` ਸ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-1, ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਤ ਵਭਬ ਪੰ ਫੰਡ ਨ 
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