ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੰਡਲ ਨੰ: 1, ਲੋ ਕ ਨਨਰਮਾਣ ਨਵਭਾਗ
(ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ), ਅੰਨਮਿਤਸਰ।
ਈ-ਮੇਲ:- eecw1asr@gmail.com

ਫੋਨ ਨੰ:- 0183-2277666
ਮਿਤੀ. 28.10.2021

ਨੋਮਿਸ
ਹਰ ਆਿ ਖਾਸ ਨੂੂੰ ਸੂਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ Indian Oil Corporation Limited Amritsar
Divisional Office ਵਲੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਜੇਲ ਮਵਕਾਸ ਮਵਭਾਗ, ਜੇਲ ਮਵਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸਮਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅੂੰਮਿਿਤਸਰ ਝਬਾਲ ਰੋਡ (ਐਸ.ਐਿ-21) ਉਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ, ਅੂੰਮਿਿਤਸਰ,
ਭਰਾੜੀਵਾਲ ਮਵਖੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤੇ ਪੈਿਰੋਲ ਪੂੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਵਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਿੂੰਗ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪੈਿਰੋਲ ਪੂੰਪ ਤੋਂ 283 ਿੀਿਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ HPCL
ਾਂ
ਦਾ ਪੈਿਰੋਲ ਪੂੰਪ ਪਮਹਲਾਾਂ ਤੋ ਹੀ ਿੋਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਮਕ ਗਾਇਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ 300 ਿੀਿਰ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਸੇ ਨੂੂੰ ਪੈਿਰੋਲ ਪੂੰਪ ਦੇ ਲੱ ਗਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਹ 45 ਮਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰਅੂੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ ਤੇ ਮਲਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਵਭਾਗ ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਿ http://www.pwdpunjab.gov.in ਤੋਂ Annexure-1 ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋ ਡ
ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਿ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਥੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਮਵਿਾਮਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਿ ਤੇ ਦੇਖੀ
ਜਾਵੇ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਿੂੰਡਲ ਨੂੰ.1,
ਅੂੰਮਿਿਤਸਰ।

Form-A
Form for inviting public comments on the application for relaxation in the
guidelines/norms for access permission to fuel stations, private properties, rest areas
complexes and other such facilities along National Highways
The comments by the general public needs to be given within 60 days of uploading the
online application for comments)
Sr. No.

Item

1.

Name of the person who is desiring to give
comments
Address of the person

2.
3.

Details of the application for access
permission against which comments are
being given (name of applicant and other
details like site address etc.)

Details

Proposal for Access Permission of
approach road to proposed Retail
Outlet at Village Bharariwal (Amritsar
WML), on Amritsar - Chabal road,
Tehsil & Distt. Amritsar (Punjab)

a) Application No.
b) Name of Applicant (who applied to
access permission)
c) Details of Application

4.

Whether the specific permissions, if given,
shall cause any damage to Highways? If
yes, please give details

5.

Whether specific permission, if given, shall
adversely affect safety and convenience of
the traffic on the Highways? If yes, please
give the details

6.

Whether specific permission, if given, shall
adversely affect hygiene or cause
nuisance and pollution on the Highways?
If yes, please give the details

Indian Oil Corporation Ltd. Amritsar
Divisional Office
Proposal for Access Permission of
approach road to proposed Retail
Outlet at Village Bharariwal (Amritsar
WML), on Amritsar - Chabal road,
Tehsil & Distt. Amritsar (Punjab)

