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ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 

1੫ 6੩ ਗਿਤ ਪੂਲ ਬਧ 

ਲੋਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 
ਨੀ ਜਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ!= 
  

   
  

  

  

  

  

  

  

              
  

[ ਲੜੀ ਮੋਜੂਦਾ ਤੇਨਾਤੀ ਬਤੌਰ ਨਵੀਂ ਤੋਨਾਤੀ ਸ਼ਤੋਰ ਕਾਰਜਕਾ: 
ਨੰ: ਸੀ ਜੋਅਰ ਚਾ ਨਮ ਕਾਰਜਕਾਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ _ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ _ 

1) | ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅ.ਬ.ਦ,ਨ ਮੰਡਲ, ਡਰੋਨੋਜ਼ ਮੰਡਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ | _ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋ 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਾਧੂ _ਚਾਰਜ਼ _ਅ.ਬ.ਦ.ਨ.ਮੰਡਲ, 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ __ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 

;) | ਚਉਧਕਰਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ [ ਕੋਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ, _ [ਅਬੋਹਰ ਕੈਨਾਲ ਮੰਡਲ, ਅਥੋਂਹਰ | ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ 

ਮੰਡਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 

3) | ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇਨੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਭਲ ਨੰ: 1 ਡਰੇਨੌਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਡਲ ਨੰ: 1, [ _ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ _ਅਤੇ _ਵਾਧੂ _ਚਾਰਜ਼ 

ਡਰੇਨੇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਫਰੀਦਕੋਟ 
ਐਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ 

4) | ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ | ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ 
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, 
ਲੁਧਿਆਣਾ 

5) | ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਮੰਡਲ, _[ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਮੰਡਲ ਖਾਂਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚਾਰਜ਼ 
ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 

6) | ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ _ | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਮੰਡਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ 

ਮੰਡਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਗਰਗ ਤੋਂ 

ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਮੰਡਲ, _| ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 

ਤਲਵਾੜਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ 

ਦਾ ਚਾਰਜ਼ ਵਾਪਸ 
ਲੈਣ ਤੇ 

7) [ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਆਲਮ ਸਿੰਘ _[ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ(ਕੋਡਜ਼), ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 

ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, _ | ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
_ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

2. `` ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ/ਮਾਨਭੱਤਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਹੁੱਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

4. ਇਹ ਹੁੱਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 
ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ,ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 

ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

21.05.2020 ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ। 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:02/03/2020-2ਸਪ1/ 4੦8] ] 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 
(1) 
(2) 

ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 23.05.2020 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ 

ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 
ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 
ਇੰਚਾਰਜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈੱਲ, ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 

4) 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

  

ਪ੍ ਨਿੱਸ.ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਜੀ। 

ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਫਤ; ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ 
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