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ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਚ/ਨਹਿਰਾਂ, 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

੫. ਸਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, 

59-6, ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ, 

ਪਟਿਆਲਾ! 

ਪਿੰਡ ੧੦ ॥ਮੰਹ77੧੩੪0॥ &੨੧ 2005.( ?8ਊ 7811੯ ੪0੧ 51,50/6੬€1? 5120) 

ਹਵਾਲਾ:- ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਤੀ : 7/?1/2026 ਅਤੇ ਨੰ !/6; ਮਿਤੀ ੧8/01/2020 

ਤ੍ਰੋਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਗਰਾਨ 

ਇਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ,ਕੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ 

ਕੋਟਰੋਲਰ/ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ,ਜਭ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ,ਪ: ਖ.ਦੰਡੀਰੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਟ/ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਹਦਾਵਿੜੀਾਂ ਨੰ 8/5/2015-3 ਪੀ ਪੀ.1/42 ਮਿਟ। 14/03/2017 ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਟ 

ਪੀ. ਐਸ.ਏ ਐਸ. ਜਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇ' ਕਿ ਨੈਕਸਲ ਅਫਸਰ/ਸਹਾਇਕ ਕੌਟਰੋਲਰ(ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ)/ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰਵੱ= ੨ 

ਲੇਖਾ) ਤੋ ਵੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੈੜ ਹੀ ਮਕਾਨ ਸੇ ਕੰਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। 

ਜਿਥੋਂ ਤੱੜ ਗਰੀਨ ਨੌਟ/ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਂ ਇਹ ਕੋਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪੈ 

ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨਜੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਹ.ਟੀ ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਇਹ ਆਪ'ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਹਿੱਤ ਹੈਜੀ। : 
ਕਲਾ 

ਲੋਕ ਸੂੱਓਨਾਂ ਅਵਸਰ-ਕਮ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ, 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਿ ਜਾਬ, 

1 ੧1/1'7 “ 1 2 

੧ 0815 ` 1 ੧ ਰਹ ੍ ਰਜ ਜਹ ਨ?? 

-_ ਕੈਸਿਅਰ/ਮੁਖ ਦਰਤਰ, ਜਲ ਸੰਰੋੜ ਵਿਤਾਰ,ਪੈਜਾਬ, ਚੈਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਨੰ-51।: 
600763,ਰਕਮ-100 ਰੁਪਏ(ਕੋਵਲ ਨੇ ਹਪਏ)ਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ 

ਪਹੂੰਚ ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ । 
ਨੋਥੀ/- ਭਾਰਤੀਆਂ ਪੋ ਪੋਸਲਲ ਆਰਡਰ ਵਰ. 

ਨੰ-510 600753,ਰਕਮ-100 ਰੁਪਟੰ 
(ਕੇਵਲ ਸੋ ਰੁਪਏ) ਮੂਲ ਰੂਪ 

  
 



  

£00116 ॥0011018001 01221 ੧010. 
2 "੫੭ 3 ,0% ੯੨੯੬-&-2 । 9 (7੧੮ 

੪ £।% “1, ੬੦੯੨੧7੧੮੯੦੨. ੬੨” ਨਾ ੧04 

॥< ੮ 003-੦ &੯ 0949 ਜਿ [:-<੭ 9:1੭੧੧੬-੦<' (੭੪੯੮5 

1੧੧੬1 '6੯੧੬੬੬੧੮ਊ, $੦੮੪16, ੬1੧੨੬ ਊਂ 

.. __ 01੧੩੧॥ 06 3]091010. ੧੧੨੭ €/&੭੦] 5੧ ਨਡੂ 

-. 01655, 69-੯ , 1੦420 18ਮ੧, ਇਟਘ ਉਆ ੫7੨੨੧ 

  

ਰੰ
 

3. `- &10601315:= ਰ੍ ੍ 

।__ $੪21੬੦੧ 9130੯੬1 06 ਮਮ9੧10360॥) ” ਇੰ [ਵਡ] &੫<੧% ੯੯੬੬੪ 24” 

।, _ £੪100੧ 01 1੧0171801611 1€ਰ7੪9: %.$-1੦-2.।ਯੂੰ ੨ ੨੫੬੬ ਰ੍ 

੧੧ 15010900॥੧ 0100011180021: >' ਨਾਲ ਜਠਗਤ ਟੇ ॥ਕੌਸਕ ਚ ਛਟ3੪[ 2੩% ਕਿੱਟ ੨=ਟ ?ਜ੨7-$: 
ਨੈ? %-੬ ਜੈਕ । $ ਉ9੫3” 11“ $ 0319 -12-2-੨੧੧ -ਠ੧੨' ਡੇ ਵੱ ਵੀਕ ਇਈੀਘ ਟੋ ਵਈ ਦੇ < - 

ਈਂ ਉਨ ਟੋਏ ੨ ੨੫ ੫ (: ਹੀਆ 'ਕਾਰਨਤ੨ਟ ਕੀਆ, ਕੋਂਨਾਖ ਕਰਵਟ ਵੈ ਆਣ ਨ 22 

>੧- ੧੩੧ &%ਂ ਮੈਂਡ2 3੩੦ ਉਰ ਸੱ।”੧& ਨਿਤ] 2੩- 12 -੨੨॥" ਮੀ 98੨੧ਯਸ ਸਮੰਤ ਮੋਤਾ 

[ਇਿ 71੧੧੦ ਕਹਿ ਤੂੰ ਨ ੭]-੨੨੨੧੨ ਦ ਉਤ ੨੭੨੦੨੧੧ ੨੧੨੧੧੧3 3੨ ਖਾ 'ਜੋਸੜ ਛਵ। ਡੋਕਿਿਟ ਦਿ 
% ੫ ੭ ੧੬. 2੦।੧ `&' -੬ 3੩ ਕੱਤ 9੧ [ ਕਾਰਵਈ ਜਗ 2 ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਟ ਫਇ੩ ਜਤ ਗੀ 
ਆਨਾਂਦਵ 7੧੧੮੨ ਕਿਤ ਅਓ ਗੋ? ! ਇੱਸ ਕੈ - ਰਾਸ ੨੩8੭ -%. ₹੮੨ ਅ ਯਵਣੀਸ” ਕਿਟੋਂ /੨ ੨੩੭੧ ੨, ਅਧ 
“ਅਜ. ਨੋਟ ਮਤ -ਸਪਨਣੋਂ ਣਸ ੧੮ ਵੇ ਨਾ 9 ਆ 2੬੯੩ ਸਾਏਕਾਂਣੀ ਇਤ ਬਹ] 

       

  

1“ 0169 016011860011 07 " ' 4 25ਗ₹4 [? $% ੬੧੫੧੬ ! ਦ੍ਰੋਡ“(58 ੧੬੬1 ਏ ਹੂੰ ਅਧ 1. ੯੨੮੧ 
11101111:11711 9੧ 3[17112811$, ਰ੍ 

10610510 01 ਇ€ 0/5 6 01 000123%0॥ 7੦5੧੩ 010੬; ੧0, 65 763 .2010011111੧£ ੧੮ 1੧5. /ਨ੮ /” 

। 
3 

£1635% 3610409660 36 1੬661]9£ 66 3]9]1116੧੦॥ 5੫0ਗ0੯੯੬੧ ੩੧੦੧ 1€215੯੬1੬. 
609੬੮ £ 8,311 ੩੧0॥ਊ ੧00੧ 01੨੧) 143. ੧੩੧੬ (0 ੬੦00. 

00/705131 0101 2 ੧੧ ੭੮76੩ ੧0੫15 7ਕ1ਮ011%, 
(944 ੩ 242; 2 ਉਵ” 

1 ਤੂਤ 41[.2.6 3.% ਰ੍ ੍ ਰਹ <੧ 1੪੧੭੧ ੨੮੧੦੧ 5੧੦੬੧ 

| ਰ੍ ੍੍ ਕੰ 6%”੯, 6੫2 `78੯ਣ੧, ਟਿ੦੫% 

੧ 3415੫ ੯੯੯ 125 

ਤਿ
ਨ 

 


