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ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਪਰੜ਼ੰਟ ਗਰੇਡ-1, ਮੁੱਖ਼ ਦਰ, ਜਲੁ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, 3/. 

ਪੰਜਾਬ, ਗੜ 58 ਜਲ ਦੀ ਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰਝ ਨੀ 2372220 ਨੂ ਕਤ ਰਿਹ ਬਚ ਨਲ ਡੰ 
$੭=ਜ= ਗਰੇਡ-1 ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ੩ 

2 ਜੋਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ/ਉਂਕਸੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸਨੈਨੀਅਸ ਐਡਵੰਨ ਉਤ 

ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ/ਅਨੁਸਾਸਨੀ/ਚੌਕਸੀ 

ਪੜਤਾਲ/ਮੁਕਾੱਦਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 

ਭਾਵ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਸਿਟਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰ 

ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 
ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,, 
€1- 62020 ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ। 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1/10/2020-5ਸਿੰ:ਪ੍ਰੋ2/ 
ਇਸ ਅਧਿਸੂਚਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 

ਦੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ੁਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 
ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 25 ਕਾਪੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆ ਜਾਣ। ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 
ਦਫਤਰ __ਕੰਟਰੋਲਰ, __ਛਪਾਈ __ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, _ ਪੰਜਾਬ, __ਮੋਹਾਲੀ __ਦੀ ___ਈ.ਮੇਲ _ ਨੰਬਰ: 
80004000€55/0618/6)9031.29,॥ ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

$. 

ਸੁਪਰਡਟ 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: /109020-5ਸ-04:706/6 ਉੱ ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: #--੬“੭2੪% 

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

੨੧ ੧੫ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 
ਹੀ 3448/7 ਪ੍ਰਸਾਸਨ/2020, ਮਿਤੀ 11.05.2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ 

ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 
2. __ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ। 

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

ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ 4. ਸਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, _ਸੁਪਰਡੰਟ _ਗਰੇਡ-1, 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
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