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ਨੰਬਰ: 1/11/20205ਸਿੰ:ਪ੍ਰੋ2/ ਸਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿ ਦਤਗੁਤ੍ਰ..੍.# ਭਾਹ. 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸ਼ੋਨਲ-2 ਸ੍ਰਾਖਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਨੰ: 22/2/2012-3ਐਫ.ਪੀ.2/475 

ਮਿਤੀ 0810.2012 ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ:22/2/2012-3ਐਫ.ਪੀ.2/83 ਮਿਤੀ 30.10,2015 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ 

ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਸੁਨਲ ਵਾਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿੱਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪ੍ਸ਼ਰੋਨਲ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਨੰ: 

22/2/2012-3ਐਫ.ਪੀ.2/237 ਮਿਤੀ 02.03.2020 (59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ) ਮਿਤੀ 31.05.2020 ਨੂੰ 

ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਹੋਂ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । 

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 

ਪੜਤਾਲ/ਮੁਕੱਦਮਾਂ 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। __ 

ਏ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 
ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 
02 .06.2020 ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ। 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1/11/2020-5ਸਿੰ:ਪ੍ਰੋ2/ ਮਿਤੀ, 

੪ ਸੁਪਰਡਟ 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 50£/2-%5 ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1/11/2020-5ਸਿੰ:ਪ੍ਰੋ2/ 2 ੧1੧ 

1. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: 
੨੫੭ 3150/7 ਪ੍ਰਸਾਸਨ/2020, ਮਿਤੀ 23.03.2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ 

ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। 
. __ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ, _ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਡਤ। 

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

4. ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸਨ ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ ਸੋਮਾ ਰਾਮ, _ਸੁਪਰਡੰਟ _ਗਰੇਡ-1 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
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